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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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o razglasitvi Zakona o ukrepih za odpravo 
posledic pozebe v kmetijski proizvodnji  
med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP)

Razglašam Zakon o ukrepih za odpravo posledic po-
zebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 
(ZUOPPKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 12. julija 2017.

Št. 003-02-7/2017-9
Ljubljana, dne 20. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POZEBE  

V KMETIJSKI PROIZVODNJI  
MED 21. IN 22. APRILOM 2017 (ZUOPPKP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa interventne ukrepe za odpravo posledic 
pozebe, ki je prizadela Republiko Slovenijo v kmetijski proi-
zvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (v nadaljnjem besedilu: 
odprava posledic pozebe), kot pomoč prizadetim kmetijskim 
gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki jih je 
mogoče enačiti z naravnimi nesrečami.

2. člen
(subsidiarna uporaba drugih predpisov)

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se upo-
rabljajo predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi nesrečami, 
in predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.

3. člen
(neugodne vremenske razmere)

(1) Pojem neugodne vremenske razmere, ki jih je mogoče 
enačiti z naravnimi nesrečami, za potrebe tega zakona ustreza 
pojmu slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z na-
ravnimi nesrečami, iz 16. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. julija 
2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU) in 
34. točke petintridesetega odstavka v podpoglavju 2.4 I. dela 
Smernic o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
ter na podeželju za obdobje 2014–2020 (UL C št. 204 z dne 
1. julija 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih s Sporočilom Komi-
sije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 
od 2014 do 2020 (UL C št. 390 z dne 24. novembra 2015, str. 4; 
v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).

(2) Vlada potrdi značaj razmer kot neugodne vremenske 
razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, če iz 
končne ocene škode na posameznih kmetijskih pridelkih izhaja, 
da poškodovanost presega 30 odstotkov njihove običajne letne 
kmetijske proizvodnje, kot jo določa četrti odstavek 45. člena 
Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 
št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in je škoda večja od 
0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.

4. člen
(končna ocena škode)

(1) Podlaga za ukrepe za odpravo posledic pozebe je 
končna ocena škode, ki jo pripravi državna komisija za oce-
njevanje škode v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: končna ocena 
škode), in jo potrdi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada).

(2) Končni oceni škode se priložijo stroški ocenjevanja 
škode, ki jih ob potrjevanju končne ocene škode določi in potrdi 
vlada. Sredstva za ocenjevanje škode se zagotovijo iz sredstev 
proračunske rezerve za leto 2017.

5. člen
(ukrepi za odpravo posledic pozebe)

Ukrepi za odpravo posledic pozebe po tem zakonu so:
1. odstopanja glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete iz Zakona o 
pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani pri-
spevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; v 
nadaljnjem besedilu: ZPKZ) za izvajanje Uredbe Komisije (EU) 
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št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. decembra 2013, 
str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU);

2. delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
SKZGRS) za izvajanje Uredbe št. 1408/2013/EU;

3. nakup grozdja z drugih vinorodnih območij za fizične 
osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem 
besedilu: nakup grozdja z drugih vinorodnih območij);

4. nakup sadja z drugih kmetij za kmetije, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost predelave sadja (v nadaljnjem besedilu: 
nakup sadja z drugih kmetij);

5. pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, 
dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vino-
gradništvu, za izvajanje Uredbe 702/2014/EU in Smernic EU;

6. subvencioniranje obrestne mere za posojila Sloven-
skega regionalno razvojnega sklada, za izvajanje Uredbe 
1408/2013/EU.

II. UKREPI ZA ODPRAVO POSLEDIC POZEBE

1. Odstopanja glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov  
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete

6. člen
(podlaga za zmanjšanje ali odpis)

(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena in drugi odstavek 
8. člena ZPKZ se prispevki zavarovancem oziroma zavarovan-
kam (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) lahko zmanjšajo ali 
odpišejo zaradi odprave posledic pozebe po ZPKZ na podlagi 
končne ocene škode.

(2) Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za kmete se odobri pod pogoji iz ZPKZ 
in v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.

7. člen
(podaljšanje roka za vložitev zahtevka)

Ne glede na 9. člen ZPKZ lahko zavarovanec pri pristoj-
nem davčnem organu zaradi škode, ki je nastala zaradi posle-
dic pozebe, vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete v 60 dneh 
po uveljavitvi tega zakona.

2. Delni ali celotni odpis zakupnin pri SKZGRS

8. člen
(zakupnine pri SKZGRS)

(1) SKZGRS delno ali v celoti odpiše zakupnine na pod-
lagi končne ocene škode.

(2) Zakupnina se odpiše v višini potrjene stopnje poško-
dovanosti, kot je določena v skladu s predpisom, ki ureja meto-
dologijo za ocenjevanje škode (v nadaljnjem besedilu: stopnja 
poškodovanosti), če je stopnja poškodovanosti iz končne oce-
ne škode na parceli v zakupu nad 50 do vključno 80 odstotkov.

(3) Zakupnina se odpiše v celoti, če je stopnja poškodo-
vanosti iz končne ocene škode na parceli v zakupu več kot 
80 odstotkov.

(4) Odpis zakupnine SKZGRS odobri pod pogoji iz tega 
člena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.

(5) Glede podrobnejših pogojev odpisa zakupnin se smi-
selno uporablja akt SKZGRS, ki ureja zakup kmetij in kmetijskih 
zemljišč.

3. Nakup grozdja z drugih vinorodnih območij

9. člen
(nakup grozdja z drugih vinorodnih območij)

Ne glede na tretji stavek četrtega odstavka 13. člena 
Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – 

ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D) lahko fizične ose-
be, ki niso samostojni podjetniki posamezniki in so utrpeli 
škodo na vinogradih po pozebi, za pridelavo mošta, vina 
in drugih proizvodov iz grozdja dokupijo tudi grozdje letnika 
2017, ki ni pridelano v vinorodnem okolišu oškodovanega 
pridelovalca grozdja.

4. Nakup sadja z drugih kmetij

10. člen
(nakup sadja z drugih kmetij)

Ne glede na drugi odstavek 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba) se v koledarskem letu 2017 
nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki imajo dovoljenje 
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti proizvodnja sadnih in 
zelenjavnih sokov, predelava in konzerviranje sadja in zele-
njave, proizvodnja kisa ter proizvodnja žganih pijač, dovoljuje 
dokup sadja z drugih kmetij na območju Republike Slovenije 
v količini, ki ne presega povprečne količine sadja v zadnjih 
dveh koledarskih letih pred letom 2017, če so bili sadovnjaki 
na teh kmetijah ocenjeni s stopnjo poškodovanosti v povprečju 
najmanj 60 odstotkov.

5. Pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, 
dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu 

oziroma vinogradništvu

11. člen
(odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic pozebe)

(1) Vlada odloči o uporabi sredstev za odpravo posledic 
pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu na podlagi končne ocene 
škode in predloga za odpravo posledic pozebe, ki ji ga v obrav-
navo predloži ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.

(2) Predlog za odpravo posledic pozebe v primarni kme-
tijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu obsega okvirne 
predloge možnih ukrepov, na podlagi katerih se izdela program 
odprave posledic pozebe, ki obsegajo škodo v sadjarstvu in 
vinogradništvu.

12. člen
(program odprave posledic pozebe v sadjarstvu 

in vinogradništvu)
(1) Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vi-

nogradništvu sprejme vlada. V obravnavo ji ga predloži ministr-
stvo, pristojno za kmetijstvo, če ga potrdi komisija za odpravo 
posledic škode v kmetijstvu v skladu z zakonom, ki ureja odpra-
vo posledic naravnih nesreč, in k njemu da soglasje ministrstvo, 
pristojno za finance.

(2) Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in 
vinogradništvu se sprejme najpozneje v treh mesecih po tem, 
ko vlada potrdi končno oceno škode, sredstva za odpravo 
posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu pa se izplačajo 
najpozneje v štirih letih po nastanku škode.

13. člen
(vsebina programa odprave posledic pozebe  

v sadjarstvu in vinogradništvu)
V programu odprave posledic pozebe v sadjarstvu in 

vinogradništvu se določijo:
– sadne vrste ter tisti sadovnjaki in vinogradi, v katerih je 

proizvodnja zaradi posledic pozebe na posamezni grafični enoti 
rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), 
kot je opredeljena v zakonu, ki ureja kmetijstvo, zmanjšana za 
vsaj 60 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje,

– natančnejši pogoji za določitev kmetijskih gospodarstev, 
ki so upravičena do sredstev za odpravo posledic pozebe v 
obdobju med 21. in 22. aprilom 2017,
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– način izračuna izpada dohodka v sadjarstvu in vino-
gradništvu ter način izračuna višine dodeljenih sredstev za 
odpravo posledic škode v sadjarstvu in vinogradništvu,

– ocena o potrebnih sredstvih in
– način izplačila sredstev upravičencem.

14. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenci do sredstev za odpravo posledic pozebe 
v sadjarstvu in vinogradništvu so kmetijska gospodarstva v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki so bila 22. aprila 2017 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

(2) Sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in 
vinogradništvu se nakažejo nosilcu kmetijskega gospodarstva.

(3) Glede upravičenosti do sredstev podjetij v težavah 
veljajo omejitve iz prve alineje točke b) šestega odstavka 
1. člena Uredbe 702/2014/EU in šestindvajsetega odstavka v 
podpoglavju 2.2. I. dela Smernic EU.

(4) Do sredstev niso upravičena kmetijska gospodarstva, 
ki imajo neporavnan nalog za izterjavo zaradi predhodnega 
sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom, razen pomoči za odpravo škode 
zaradi nekaterih naravnih nesreč.

(5) Sredstva se velikemu podjetju, kot ga določa Uredba 
702/2014/EU, lahko dodelijo, če tako dodelitev javnih sredstev 
potrdi Evropska komisija.

15. člen
(upravičeni stroški)

(1) Pri dodelitvi pomoči za ukrep iz tega poglavja se kot 
upravičen strošek v skladu s 25. členom Uredbe 702/2014/EU 
šteje izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja 
primarne kmetijske proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu.

(2) Izpad dohodka iz prejšnjega odstavka se določi 
v skladu s šestim in osmim odstavkom 25. člena Uredbe 
702/2014/EU in tristooseminpetdesetim odstavkom pododdel-
ka 1.2.1.2. II. dela Smernic EU.

16. člen
(zagotavljanje sredstev)

(1) Vlada na podlagi končne ocene škode določi obseg, 
način in dinamiko zagotavljanja sredstev za odpravo posledic 
pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu.

(2) Sredstva za odpravo posledic pozebe do višine 7 mili-
jonov eurov se zagotovijo v okviru sredstev proračunske rezer-
ve za leto 2018 ter se izplačajo na podlagi programa odprave 
posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu po pridobitvi 
obvestila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij 
in identifikacijske številke pomoči oziroma sklepa Evropske 
komisije o skladnosti ukrepa. Minister, pristojen za kmetijstvo, 
naznani prejem obvestila iz prejšnjega stavka v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

(3) Ob pripravi predlogov proračunov za naslednja leta 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v okviru svojega finančnega 
načrta zagotovi zadosten obseg pravic porabe za dokončno 
izvedbo ukrepov, ki jih ureja ta zakon.

17. člen
(merila za dodelitev sredstev in višina dodeljenih sredstev)

(1) Sredstva se dodelijo, če je končna ocena škode na 
sadju in grozdju na posameznem GERK-u v višini najmanj 
60 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati na 
kmetijskem gospodarstvu presega 30 odstotkov običajne letne 
kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja.

(2) Pri določitvi višine sredstev, ki se upravičencu dodelijo 
za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu ali vinogradništvu, je 
treba zagotoviti, da se ne preseže 80 odstotkov, na območju z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa 90 odstotkov 
upravičenih stroškov, pri čemer se seštevajo:

– dodeljena sredstva za odpravo posledic pozebe v sad-
jarstvu ali vinogradništvu po tem zakonu,

– katera koli druga sredstva iz državnega proračuna za 
odpravo posledic pozebe,

– sredstva občinskih proračunov, dodeljenih upravičencu 
kot neposredno izplačilo za odpravo posledic pozebe, in

– izplačila zavarovalnih zneskov za škodo po pozebi v 
sadjarstvu ali vinogradništvu.

(3) Sredstva se upravičencem za sadje in grozdje lahko 
dodelijo do višine 30 odstotkov upravičenih stroškov iz prvega 
odstavka 15. člena tega zakona.

(4) Sredstva se zmanjšajo za 50 odstotkov, razen če se 
dodelijo upravičencu, ki je sklenil zavarovanje kmetijske proi-
zvodnje za pozebo, ki krije najmanj 50 odstotkov njegove letne 
kmetijske proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu.

(5) Glede stroškov, ki se odštejejo od zneska izpada 
dohodka veljajo določbe petega odstavka 25. člena Uredbe 
702/2014/EU in tristodevetinpetdesetega odstavka pododdelka 
1.2.1.2. II. dela Smernic EU.

(6) Upravičencu se sredstva ne dodelijo, če skupna višina 
dodeljenih sredstev iz tega ukrepa za posameznega upravičen-
ca ne presega 100 eurov.

(7) Upravičencu se sredstva ne dodelijo, če pristojni in-
špektor ugotovi, da je upravičenec proizvajal kmetijski pridelek 
v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja, ali predpisi, ki urejajo vode.

18. člen
(postopek dodelitve sredstev in obveznosti upravičencev)

(1) Podatke o končni oceni škode za potrebe postopkov 
odločanja preda Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje (v nadaljnjem besedilu: Uprava) Agenciji Republi-
ke Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) v elektronski obliki iz aplikacije Ajda, ki jo 
vodi Uprava.

(2) Agencija vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na 
podlagi podatkov iz aplikacije Ajda iz prejšnjega odstavka naj-
manj en GERK s stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov, po-
šlje predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska 
gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: predtiskan obrazec).

(3) Predloga obrazca iz prejšnjega odstavka se objavi na 
spletni strani Agencije.

(4) Če kmetijsko gospodarstvo ni prejelo predtiskanega 
obrazca, lahko uporabi obrazec iz prejšnjega odstavka ter ga 
z izpolnjenimi podatki in podpisom kot zahtevek pošlje na način 
iz sedmega odstavka tega člena.

(5) Vrnjen in s strani kmetijskega gospodarstva podpisan 
obrazec se šteje za »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj 
prizadeta kmetijska gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: 
zahtevek). Če je imelo kmetijsko gospodarstvo proizvodnjo v 
sadovnjaku oziroma vinogradu zavarovano za pozebo, priloži 
zahtevku dokazilo o izplačani zavarovalnini.

(6) Minister, pristojen za kmetijstvo, v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov. Rok 
za vlaganje zahtevkov je 30 dni od datuma začetka vlaganja 
zahtevkov. Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov 
se objavi tudi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo, in Agencije.

(7) Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v 
sprejemni pisarni Agencije.

(8) O zahtevkih odloča Agencija. Rok za izdajo odločb je 
šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija 
vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev 
opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.

 (9) Če kmetijsko gospodarstvo odločbe ali sklepa ni 
prejelo, lahko o tem pisno obvesti Agencijo 60 dneh od poteka 
roka za izdajo odločb iz prejšnjega odstavka.
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 (10) Ne glede na osmi odstavek tega člena Agencija 
kmetijskemu gospodarstvu v primerih iz prejšnjega odstavka 
odločbo ali sklep vroči z osebno vročitvijo.

6. Subvencioniranje obrestne mere za posojila 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada

19. člen
(subvencioniranje obrestne mere)

(1) Subvencionira se obrestna mera za posojila Sloven-
skega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva, do-
deljena na podlagi predpisa, ki ureja dodeljevanje spodbud v 
skladu z Uredbo 1408/2013/EU, s ciljem ohranjanja dejavnosti 
sadjarstva in vinogradništva po pozebi.

(2) Upravičenci za ukrep iz tega člena so kmetijska gospo-
darstva, ki so na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev ter imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hek-
tara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov in ki imajo stopnjo 
poškodovanosti iz končne ocene škode 30 odstotkov ali več.

(3) Sredstva za ukrep iz tega člena zagotovi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, iz sredstev svojega proračuna, v višini 
do 180.000 eurov.

(4) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in Slovenski re-
gionalno razvojni sklad pred izvedbo ukrepa iz tega člena 
skleneta pogodbo, s katero opredelita nakazilo subvencij za 
subvencioniranje obrestne mere na podračun Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada ter način črpanja in morebitnega 
vračila sredstev.

III. KONČNA DOLOČBA

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 322-12/17-2/16
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 2082-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2002. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-1C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2017.

Št. 003-02-7/2017-2
Ljubljana, dne 19. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH  
(ZEKom-1C)

1. člen
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 

št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) 
se v 1. členu za besedilom »elementov oštevilčenja,« doda 
besedilo »ureja učinkovitejšo gradnjo in postavitev elektron-
skih komunikacijskih omrežij ter souporabo obstoječe fizične 
infrastrukture,«, besedilo »med subjekti na trgu elektronskih 
komunikacij« pa se nadomesti z besedilom »na področju tega 
zakona«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se prvi stavek spremeni tako, 

da se glasi: »Namen zakona je pospeševanje razvoja elektron-
skih komunikacijskih omrežij, vključno s spodbujanjem investicij 
z znižanjem stroškov gradnje oziroma postavitve teh omrežij ter 
razvoja storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in 
družbenega razvoja v državi, vključno z razvojem informacijske 
družbe, kakor tudi razvijanje notranjega trga Evropske unije 
in uveljavljanje legitimnih interesov vseh njenih državljanov.«.

V drugem odstavku se:
– v četrti alineji besedilo »Direktivo 2009/136/ES Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spre-
membah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pra-
vicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi 
omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih ko-
munikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med 
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o 
varstvu potrošnikov (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11), 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/136/ES)« nadomesti z 
besedilom »Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi 
z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 
2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v 
zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami 
ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 
2015, str. 1)«,

– v peti alineji besedilo »Direktivo 2009/136/ES« nadome-
sti z besedilom »Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 
2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov 
v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, 
Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe 
(ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, 
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 
(UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11)«,

– sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za po-
stavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti 
(UL L št. 155 z dne 23. 5. 2014, str. 1).«.

3. člen
V 3. členu se:
– 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. Dostopovna točka je element dostopovnega omrežja, 

ki omogoča fizično povezavo do vsake lokacije končnega upo-
rabnika posebej (npr. ulični kabinet).

3.  Dostopovno omrežje je del elektronskega komunika-
cijskega omrežja, ki neposredno ali prek dostopovne oziroma 
razdelilne točke povezuje končne uporabnike s hrbteničnim 
omrežjem.«,

– v 4. točki besedi »prenosni sistemi« nadomestita z 
besedama »sistemi prenosa«, beseda »usmerjalna« pa se 
nadomesti z besedo »usmerjevalna«,



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 21. 7. 2017 / Stran 5791 

– v 6. točki beseda »plačilu« nadomesti z besedo »pla-
čilo«,

– za 11. točko doda nova 11.a točka, ki se glasi:
»11.a Fizična infrastruktura pomeni kateri koli element 

omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov omrežja, ne da 
bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi, drogovi, 
kanali, revizijski jaški, vstopni jaški, omarice, stavbe ali dostopi 
v stavbe, antene in stolpi. Kabli, vključno z neuporabljenimi 
optičnimi vlakni, in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za 
prehranske potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura v smislu 
tega zakona.«,

– za 12. točko doda nova 12.a točka, ki se glasi:
»12.a gradbena dela za potrebe tega zakona pomenijo 

vsako zaključeno visoko ali nizko gradnjo kot celoto, ki sama 
zadostuje za izpolnjevanje gospodarske ali tehnične funkcije 
ter obsega enega ali več elementov fizične infrastrukture.«,

– za 14. točko doda nova 14.a točka, ki se glasi:
»14.a Infrastrukturni operater pomeni operaterja omrežja 

kot tudi fizično ali pravno osebo, ki zagotavlja fizično infrastruk-
turo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske javne 
infrastrukture.«,

– za 22. točko doda nova 22.a točka, ki se glasi:
»22.a Javni sektor ima po tem zakonu pomen, kot ga 

določa zakon, ki ureja javne uslužbence, vključuje pa tudi javna 
podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež 
oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost.«,

– v 23. točki beseda »telekomunikacijskih« nadomesti z 
besedo »komunikacijskih«,

– za 28. točko doda nova 28.a točka, ki se glasi:
»28.a Komunikacijski vod je celotna podzemna ali nadze-

mna povezava med dvema ali več točkami, po katerih je možna 
enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija.«,

– 36. točka črta,
– za 43. točko doda nova 43.a točka, ki se glasi:
»43.a Pasivna komunikacijska infrastruktura pomeni uni-

verzalno (strukturirano) ožičenje v stavbi, ki omogoča visoke 
hitrosti, in razdelilno točko povezuje z omrežnimi priključnimi 
točkami.«,

– 57. točka spremeni tako, da se glasi:
»57. Razdelilna točka (točka koncentracije ali distribucije) 

je fizična točka v stavbi ali zunaj nje, ki je dostopna operaterjem 
omrežja in na kateri se je mogoče povezati s stavbno fizično 
infrastrukturo in pasivno komunikacijsko infrastrukturo.«,

– za 60. točko doda nova 60.a točka, ki se glasi:
»60.a Stavbna fizična infrastruktura pomeni fizično in-

frastrukturo ali inštalacije na lokaciji končnega uporabnika, 
vključno s tistimi v skupni lasti (skupne inštalacije), namenje-
ne namestitvi žičnih oziroma brezžičnih dostopovnih omrežij, 
kadar so ta dostopovna omrežja primerna za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih storitev in povezujejo razdelilno 
točko v stavbi z omrežno priključno točko.«,

– v 63. točki besedilo »prenos podatkov z visoko hitrostjo« 
nadomesti z besedama »širokopasovni dostop«,

– za 63. točko doda nova 63.a točka, ki se glasi:
»63.a Širokopasovno omrežje visokih hitrosti je javno 

komunikacijsko omrežje, ki omogoča širokopasovni dostop s 
hitrostjo najmanj 30 Mb/s.«,

– 68. in 71. točka črtata,
– za 72. točko doda nova 72.a točka, ki se glasi:
»72.a Vod je del komunikacijskega voda, ki povezuje dve 

ali več točk, po katerem je mogoča enosmerna, dvosmerna 
ali obojesmerna komunikacija (npr. bakrena parica, optično 
vlakno, koaksialen kabel, vse vrste nadzemnih povezav).«.

4. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedama »posamezni 

operater« doda besedilo »v Republiki Sloveniji« in črta besedilo 
»na ozemlju Republike Slovenije«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija 
na utemeljen predlog operaterja pri prihodku od javnih komu-
nikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in 
se zaključi zunaj Republike Slovenije, ob določitvi števila točk 
upošteva polovico letnega prihodka od teh storitev. Navedeno 
ne velja, kadar tak promet opravi končni uporabnik zadevnega 
operaterja. Breme dokazovanja, da prihodek izvira od javnih 
komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti 
izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije, je na operaterju. 
Če operater dokaže, da je za določeno višino prihodkov od 
javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v 
celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije, zavezan 
za plačilo nacionalnemu regulativnemu organu v drugi državi, 
agencija ob določitvi števila točk višine teh prihodkov ne upo-
števa.«.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, 
peti in šesti odstavek.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta-
vek, se beseda »prehodno« nadomesti z besedo »predhodno«, 
za besedo »objavljen« pa se doda besedilo »najpozneje do 
31. julija tekočega leta skupaj z osnutkom programa dela in 
finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča in-

frastruktura se štejeta za gospodarsko javno infrastrukturo.«.
Na koncu prvega stavka petega odstavka se pika nado-

mesti z vejico in doda besedilo »in trajnostno vzdržno.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri gradnji novih večstanovanjskih in nestanovanjskih 

stavb mora biti projektirana in zgrajena stavbna fizična infra-
struktura do omrežnih priključnih točk in v njej pasivna komu-
nikacijska infrastruktura v skupnih delih stavbe, ki je primerna 
za doseganje visokih hitrosti. V projektu in gradbeni izvedbi te 
infrastrukture mora biti predvidena in izdelana razdelilna točka, 
tako da je posameznemu operaterju omogočena povezava do 
vsakega dela stavbe (naročnika) posebej. Navedeno se smi-
selno upošteva tudi pri rekonstrukciji stavbne fizične oziroma 
pasivne komunikacijske infrastrukture. Projektiranje in izgra-
dnja stavbne fizične ter pasivne komunikacijske infrastrukture iz 
tega odstavka je strošek investitorja v gradnjo ali rekonstrukcijo 
večstanovanjske ali poslovne stavbe.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja pri gradnji 
ali rekonstrukciji:

1. stavb s skupno površino do 50 m²,
2. kmetijskih in gozdarskih gospodarskih poslopij,
3. stavb, ki se uporabljajo izključno za religiozne namene,
4. stavb, zaščitenih zaradi posebne zgodovinske, kulturne 

ali arhitekturne vrednosti in
5. drugih stavb, kjer bi izpolnitev obveznosti iz prejšnjega 

odstavka pomenila nesorazmerne stroške v primerjavi s stroški 
projekta.«.

Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi od-
stavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Operater omrežja lahko ob upoštevanju 91., 91.a in 
92. člena tega zakona na lastne stroške postavi svoje omrežje 
do razdelilne točke.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.

6. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen
(preglednost v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli)
(1) Infrastrukturni operater mora pri gradbenih delih na 

fizični infrastrukturi vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo 
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projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa vsaj 
60 dni pred predvidenim začetkom izvajanja gradbenih del spo-
ročiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainte-
resiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja 
in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev 
elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastruk-
ture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo. Agencija najpo-
zneje v treh dneh po prejemu poziva na svojih spletnih straneh 
javno objavi sporočilo investitorja o začetku projektiranja ali 
izvajanja del z ustreznimi pozivi zainteresiranim, da se o pozivu 
odločijo v roku, ki ga določi investitor, ter o morebitnem interesu 
obvestijo investitorja in agencijo. Postavljeni rok ne sme biti 
krajši od 10 delovnih dni od objave.

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za druge 
investitorje v javna komunikacijska omrežja in investitorje v 
druge vrste gospodarsko javno infrastrukturo, ki niso hkrati 
infrastrukturni operaterji.

(3) Obveznost iz prejšnjih odstavkov ne velja za grad-
bena dela neznatnega pomena z vidika vrednosti, obsega ali 
trajanja.

(4) Sporočilo o načrtovanih gradbenih delih iz prvega 
odstavka tega člena vsebuje informacije o:

1. lokaciji in vrsti del,
2. vključenih elementih omrežja,
3. predvidenem datumu začetka del in njihovem trajanju
4. kontaktni točki.
(5) Operater omrežja lahko zaprosi infrastrukturnega ope-

raterja za informacije iz prejšnjega odstavka za tekoča ali načr-
tovana dela na fizični infrastrukturi, za katera je bilo gradbeno 
dovoljenje že izdano ali postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja že teče ali je vložitev vloge za izdajo gradbenega do-
voljenja predvidena v naslednjih šestih mesecih. V prošnji mora 
opredeliti območje, na katero se nanaša postavitev elementov 
elektronskih komunikacijskih omrežij. Infrastrukturni operater 
mora informacije predložiti pod sorazmernimi, nediskrimina-
cijskimi in preglednimi pogoji v dveh tednih od prejema pisne 
prošnje, razen če je infrastrukturni operater te informacije že 
javno objavil v elektronski obliki oziroma so informacije dosto-
pne na spletnih straneh agencije v skladu s prvim odstavkom 
tega člena.

(6) Ob sporu v zvezi s pravicami in obveznostmi iz tega 
člena odloča o zadevi na zahtevo ene od strank agencija po 
postopku iz 220.a člena tega zakona.«.

7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(skupna gradnja)

(1) Ne glede na določbe drugih predpisov lahko infrastruk-
turni operaterji z operaterji omrežja sklepajo dogovore o uskla-
jevanju gradbenih del zaradi postavitve elementov elektronskih 
komunikacijskih omrežij.

(2) Pri izkazanem interesu zainteresiranih soinvestitorjev 
za skupno gradnjo po postopku iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, ki vsebuje tudi navedbo tehničnih in drugih pogojev ter 
predlog delitve stroškov, morajo zavezanci iz prvega in drugega 
odstavka prejšnjega člena tem zainteresiranim soinvestitorjem 
ponuditi sklenitev ustrezne pogodbe, ki upošteva sorazmerni 
del investicije, in v primeru sklenitve pogodbe o tem v 30 dneh 
od sklenitve obvestiti agencijo. Če se investitor in zainteresirani 
soinvestitor sama ne dogovorita o sklenitvi te pogodbe in njeni 
vsebini v 30 dneh, odkar je zainteresirani soinvestitor obvestil 
investitorja o interesu za skupno gradnjo, o zadevi na zahtevo 
ene od strank odloči agencija po postopku iz 220.a člena tega 
zakona in pri tem po potrebi določi pogoje skupne gradnje. 
Investitor mora na zahtevo agencije cene gradnje stroškovno 
dokazati in utemeljiti. Odločitev agencije mora biti objektivna, 
pregledna, nediskriminacijska in sorazmerna.

(3) Kadar je ena izmed strank investitor s področja ener-
getike, agencija za potrebe odločanja na podlagi prejšnjega 
odstavka od agencije, pristojne za področje energetike, pred-
hodno pridobi podatek o višini upravičenih stroškov na strani 
investitorja s področja energetike.

(4) Po sklenitvi ustrezne pogodbe ali izvršljivosti odločbe 
agencije iz drugega odstavka tega člena mora investitor v 
druge vrste gospodarske javne infrastrukture svoje omrežje 
načrtovati tako, da se v okviru tehničnih možnosti hkrati z njimi 
v skladu z izkazanim interesom po postopku iz prvega odstavka 
prejšnjega člena lahko gradita tudi elektronsko komunikacijsko 
omrežje in pripadajoča infrastruktura. Zainteresirani soinve-
stitor v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo 
infrastrukturo mora komunikacijsko omrežje in pripadajočo in-
frastrukturo graditi v skladu s petim odstavkom 9. člena tega 
zakona.

(5) Zavezanec iz prvega in drugega odstavka prejšnjega 
člena lahko zavrne prošnjo zainteresiranega soinvestitorja iz 
drugega odstavka tega člena za dogovor o uskladitvi gradbenih 
del zaradi postavitve elementov elektronskih komunikacijskih 
omrežij, če:

1. bi to povzročilo dodatne stroške za prvotno predvidena 
gradbena dela, vključno s stroški, nastalimi zaradi dodatnih 
zamud zaradi usklajevanja gradbenih del,

2. bi to oviralo njegov nadzor nad usklajevanimi deli,
3. je prošnja za usklajevanje del vložena manj kot 30 dni 

pred oddajo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali manj 
kot 30 dni pred predvidenim začetkom izvajanja del, kadar 
gradbeno dovoljenje ni potrebno.

(6) Obveznosti infrastrukturnega operaterja oziroma dru-
gega investitorja v javna komunikacijska omrežja in investitorja 
v druge vrste gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega 
člena ter drugega, četrtega in petega odstavka tega člena 
veljajo tudi pri vzdrževalnih delih v javno korist na komunikacij-
skih objektih iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona ter pri 
vzdrževalni delih v javno korist, kot so za posamezne druge 
infrastrukture določena s področnimi predpisi.

(7) Kjer se gradnja komunikacijskega omrežja in pripada-
joče infrastrukture iz drugega odstavka 9. člena tega zakona 
ali druge gospodarske javne infrastrukture financira iz javnih 
sredstev iz državnega in občinskih proračunov, morajo investi-
torji pri gradnji te infrastrukture vanje položiti dovolj zmogljivo 
prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke iz evidence 
skladno s prvim odstavkom 14. člena tega zakona na predvide-
nem območju gradnje še ni take kabelske kanalizacije in če ne 
pridobi soinvestitorja iz prvega odstavka 9.a člena tega zakona. 
Tako zgrajena kabelska kanalizacija je pod enakimi pogoji na 
voljo vsem fizičnim ali pravnim osebam, ki zagotavljajo elek-
tronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo.

(8) Agencija za izvajanje tega in prejšnjega člena izda 
splošni akt.«.

8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(uporaba javnih sredstev)

(1) Izrazi »gradbena dela v povezavi s širokopasovno 
infrastrukturo«, »pasivna širokopasovna infrastruktura« in 
»dostopovna omrežja naslednje generacije (NGA)« v tem čle-
nu imajo enak pomen, kot jih določa Uredba Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 107. in 
108. člena Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014).

(2) Sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja se 
lahko zagotovijo tudi iz javnih sredstev v skladu z Uredbo 
651/2014 za projekte, ki v skupni višini ne presegajo 70 milijo-
nov eurov. Za sofinanciranje projektov, katerih skupna vrednost 
presega ta znesek, je potrebna priglasitev Evropski komisiji.
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(3) Javna sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja 
se lahko zagotovijo in uporabijo le, kadar so kumulativno izpol-
njeni naslednji pogoji:

1. določeno območje Republike Slovenije ni zadostno 
pokrito s širokopasovnim omrežjem ali to omrežje ni na voljo 
vsem zainteresiranim gospodinjstvom pod primerljivimi pogoji 
glede hitrosti in cene širokopasovnega dostopa kakor na večini 
drugih območij Republike Slovenije,

2. za gradnjo širokopasovnega omrežja v naslednjih treh 
letih ni izkazan tržni interes na podlagi javnega posvetovanja,

3. širokopasovna omrežja se morajo načrtovati in graditi 
kot odprta komunikacijska omrežja, do katerih pod enakimi 
pogoji lahko dostopajo vsi operaterji pri tem pa:

– operater omrežja nudi najširši možen aktiven in pasiven 
veleprodajni dostop skladno s pravičnimi in nediskriminacijski-
mi pogoji, vključno s fizično razvezavo v primeru dostopovnih 
omrežij naslednje generacije,

– se tak veleprodajni dostop odobri za vsaj sedem let,
– pravica dostopa do vodov in drogov ni časovno ome-

jena,
– so vodi, za katerih gradnjo se dodeli pomoč, dovolj veli-

ki, da se lahko uporabljajo za več kabelskih omrežij in različne 
omrežne topologije,

4. zagotovljen je pregleden in nediskriminacijski konku-
renčen postopek za izbor izvajalcev gradnje širokopasovnega 
omrežja in upravljavcev širokopasovnega omrežja ob spošto-
vanju načela tehnološke nevtralnosti.

(4) Do prejema javnih sredstev iz prejšnjega odstavka ni 
upravičen operater omrežja, ki:

1. je v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 
651/2014,

2. je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi 
predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila 
za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

3. je naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč 
izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na 
podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,

4. ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle davčne 
obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega  
50 eurov,

5. ne izplačuje redno plač in socialnih prispevkov.
(5) Z javnimi sredstvi iz drugega odstavka se lahko sofi-

nancirajo stroški naložb za:
1. namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture,
2. gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastruk-

turo in
3. namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije.
(6) Stroški iz prejšnjega odstavka se ne smejo dvojno 

financirati iz različnih virov javnih sredstev.
(7) Operater omrežja, ki kandidira za sofinanciranje pro-

jekta s sredstvi iz drugega odstavka tega člena, mora predložiti 
vlogo pred začetkom izvajanja projekta. Vloga vsebuje najmanj 
naslednje podatke:

1. podatke o operaterju omrežja,
2. poslovni načrt projekta, vključno z datumom začetka 

in dokončanja,
3. lokacijo projekta,
4. seznam stroškov projekta,
5. vrsto pomoči in znesek javnega sofinanciranja, potreb-

nega za projekt,
6. izjavo o izpolnjevanju pogoja iz 1. točke četrtega od-

stavka tega člena.
(8) Cena operaterskega dostopa do omrežja, zgrajenega 

z javnimi sredstvi iz drugega odstavka tega člena, temelji na 
načelih oblikovanja cen, ki jih določi agencija. Pri tem agencija 
upošteva naložbe operaterja omrežja ter cene, ki so na voljo na 
primerljivih konkurenčnih trgih in pri operaterjih omrežij.

(9) Operater sofinanciranega omrežja je dolžan stroške 
in prihodke sofinanciranega omrežja knjigovodsko ločeno evi-
dentirati in do 31. marca tekočega leta ministrstvu oziroma 

občini kot sofinancerju projektov iz drugega odstavka tega 
člena poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila 
morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega omrežja na 
letni ravni ter dosežen dobiček. Sofinancer projektov na podlagi 
poročil in dokazil operaterjev, ki so omrežja zgradili z javnimi 
sredstvi iz drugega odstavka tega člena preveri, ali so bili pri-
hodki od zgrajenega omrežja na letni ravni višji od stroškov in 
je bil na zgrajenem omrežju v tem obdobju ustvarjen dobiček. 
Celotni dobiček, ki je ustvarjen na subvencioniranih omrežjih v 
višini, ki je nad povprečnim dobičkom, je dodatni čisti dobiček. 
Povprečni dobiček se izračuna na podlagi povprečne stopnje 
donosnosti naložb v telekomunikacijski panogi po podatkih 
agencije. Dodatni čisti dobiček se vrne sofinancerju projekta.«.

9. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
(poizvedovanje po tržnem interesu za gradnjo 

širokopasovnega omrežja)
(1) Ministrstvo zaradi porabe javnih sredstev iz drugega 

odstavka prejšnjega člena objavi javni poziv za poizvedovanje 
po tržnem interesu iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega 
člena za naslednja tri leta.

(2) Operaterji izrazijo tržni interes z vnosom v spletno 
aplikacijo, ki jo ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh, in 
z obvestilom ministrstvu.

(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov iz prejšnjega 
odstavka ugotovi prekrivajoč se tržni interes operaterjev, ki 
so predhodno z obvestilom iz prejšnjega odstavka dali tudi 
soglasje za izmenjavo podatkov o prekrivajočem se tržnem 
interesu, jih ministrstvo o tem pisno obvesti. Kadar se tržni 
interesi prekrivajo, operaterji lahko sklenejo dogovor, katerega 
cilj je izogniti se gradnji podvojene infrastrukture. V takšnem 
primeru operaterji sklenejo dogovor v skladu s predpisi, ki 
urejajo preprečevanje omejevanja konkurence, v 30 dneh od 
pisnega obvestila ministrstva. Širokopasovno omrežje mora biti 
na področjih, za katera so se investitorji dogovorili o razdelitvi 
tržnega interesa, odprto komunikacijsko omrežje, sicer dogo-
varjanje ni dopustno.

(4) Operaterji, ki so se v skladu s prejšnjim odstavkom 
dogovorili o razdelitvi tržnega interesa, morajo v 15 dneh po 
sklenitvi dogovora prenovljene podatke iz drugega odstavka 
tega člena, ki lahko obsegajo le področja razdeljenega tržnega 
interesa iz tretjega odstavka tega člena vnesti v spletno aplika-
cijo iz drugega odstavka tega člena in poslati ministrstvu novo 
obvestilo. Če dogovor ni sklenjen, ministrstvo upošteva prvotno 
izražen tržni interes posamičnega operaterja.

(5) Obvestilo o izraženem tržnem interesu iz drugega ozi-
roma četrtega odstavka tega člena mora vsebovati informacije 
o načrtovanem projektu in podrobno časovni načrt gradnje, do-
kazila o finančni izvedljivosti načrtovanih investicijskih projektov 
in primernosti predvidenih tehnologij glede na zastavljene cilje 
ter morebitne druge priloge, s katerimi bo operater verodostoj-
no izkazal izvedljivost izraženega tržnega interesa.

(6) Če ministrstvo ugotovi, da operater z obvestilom o iz-
raženem tržnem interesu iz drugega oziroma četrtega odstavka 
tega člena tržnega interesa ni verodostojno izkazal, ministrstvo 
izda odločbo, s katero mu tržnega interesa ne prizna. Odločba 
ministrstva je dokončna. Zoper odločbo se lahko vloži tožba v 
upravnem sporu.

(7) Ministrstvo operaterju, ki izkaže tržni interes, ponudi 
sklenitev pogodbe, s katero se operater zaveže, da bo v treh 
letih od podpisa pogodbe zgradil širokopasovno omrežje na 
območjih in v obsegu, kakršnega je izkazal v pisnem obvestilu 
ministrstvu. Ministrstvo izvod podpisane pogodbe in morebitni 
pripadajoči dogovor iz tretjega odstavka tega člena pošlje 
agenciji. Če operater pogodbe v 15 dneh ne podpiše, se šteje, 
da je odstopil od izraženega tržnega interesa. V tem primeru 
ministrstvo izda odločbo iz prejšnjega odstavka.
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(8) Če operater ne izvaja tržnega interesa v skladu s 
pogodbo iz prejšnjega odstavka in pri tem s predvidenimi aktiv-
nostmi zamuja za več kot leto dni, ministrstvo zaradi operaterje-
ve kršitve odstopi od pogodbe in v tem delu tržnega interesa ne 
upošteva ter o tem obvesti agencijo. Pri preverjanju izvajanja 
pogodbe lahko ministrstvo zaprosi agencijo za tehnično pomoč. 
Z dnem odstopa od pogodbe zaradi operaterjeve kršitve se 
šteje, da operater ni izpolnil obveznosti gradnje iz prejšnjega 
odstavka.

(9) Ministrstvo po podpisu pogodb iz sedmega odstavka 
tega člena zagotovi javnost podatkov o izkazanem tržnem in-
teresu, ki so jih operaterji vnesli v spletno aplikacijo iz drugega 
odstavka tega člena.

(10) Agencija opravlja nadzor nad odprtostjo širokopasov-
nih omrežij, zgrajenih s sredstvi iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, in nadzor nad odprtostjo omrežij iz tretjega odstavka 
tega člena ter nad izpolnitvijo obveznosti gradnje iz sedmega 
odstavka tega člena od operaterja, ki je izkazal tržni interes.«.

10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(vpis v evidenco)

(1) Investitor ali upravljavec komunikacijskega omrež-
ja in pripadajoče infrastrukture iz drugega odstavka 9. člena 
tega zakona mora sporočiti podatke o lokaciji in trasi, vrsti 
in trenutni uporabi komunikacijskega omrežja ter pripadajoče 
infrastrukture, vključno s številom posameznih pripadajočih 
vodov (optično vlakno, bakrena parica, koaksialni vod, drugo) 
neposredno organu, ki je pristojen za geodetske zadeve, ki 
glede teh podatkov izvaja naloge enotne informacijske točke, 
za vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij ter objektov v skladu 
s predpisom, ki ureja vpis v to evidenco. Vsaka sprememba 
teh podatkov se sporoči pristojnemu organu v treh mesecih po 
njenem nastanku.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka obveznost 
sporočanja podatkov ne velja za investitorja ali upravljavca ko-
munikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potre-
be varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči.

(3) Agencija zaradi zagotavljanja preglednosti in skupne 
uporabe fizične infrastrukture od investitorjev ali upravljavcev 
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki so v 
skladu s prvim odstavkom tega člena sporočili podatke organu, 
pristojnemu za geodetske zadeve, pridobi podatke o njihovih 
kontaktnih točkah in jih objavi na svojih spletnih straneh.

(4) Investitor ali upravljavec javnega komunikacijskega 
omrežja in pripadajoče infrastrukture mora poleg podatkov iz 
prvega odstavka tega člena neposredno organu, pristojnemu 
za geodetske zadeve, za vpis v evidenco iz prvega odstavka 
tega člena sporočiti tudi podatke o obstoječem stanju in zmo-
gljivosti omrežne priključne točke na fiksni lokaciji v skladu s 
predpisom iz prvega odstavka tega člena. Vsaka sprememba 
teh podatkov se sporoči pristojnemu organu v treh mesecih po 
njenem nastanku. Podatki iz evidence o obstoječem stanju in 
zmogljivosti omrežne priključne točke so javni.

(5) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za infra-
strukturo, in ministrom, pristojnim za prostor, za izvajanje do-
ločbe prvega, četrtega in sedmega odstavka tega člena izda 
pravilnik.

(6) Agencija lahko za potrebe izvajanja tega zakona ob 
smiselni uporabi 201. člena tega zakona od zavezancev iz 
prvega odstavka tega člena zahteva podatke o razpoložljivosti 
omrežij in objektov iz prvega odstavka in o tem vodi svojo 
evidenco in zainteresiranim strankam v zvezi s postopki, ki 
jih vodi, omogoči vpogled v te podatke. Pri tem agencija ne 
sme zahtevati podatkov, ki so jih zavezanci že poslali organu, 
pristojnemu za geodetske zadeve, v skladu s prvim odstavkom 
tega člena.

(7) Infrastrukturni operater mora podatke iz prvega od-
stavka tega člena sporočiti tudi za elektronska komunikacijska 

omrežja, ki niso zajeta v drugem odstavku 9. člena tega zako-
na. Podatke mora sporočiti neposredno organu, pristojnemu za 
geodetske zadeve, za vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij 
in objektov v skladu s predpisom, ki ureja vpis v to evidenco. 
Vsaka sprememba podatkov se sporoči pristojnemu organu v 
treh mesecih po njenem nastanku.«.

11. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi.

»14.a člen
(dostop operaterja omrežja do podatkov  

o obstoječi fizični infrastrukturi)
(1) Če podatki iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega 

člena v primeru elektronskih komunikacijskih omrežij ali podatki 
o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi fizične infrastrukture 
ter kontaktni točki v primeru drugih infrastrukturnih operaterjev, 
ki se vpisujejo v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov v 
skladu s predpisom, ki ureja vpis v to evidenco, niso dostopni, 
lahko operater omrežja zaprosi infrastrukturnega operaterja za 
dostop do teh podatkov. Operater omrežja v prošnji opredeli 
območje, na katero se nanaša postavitev elementov elektron-
skih komunikacijskih omrežij.

(2) Infrastrukturni operater mora dostop do podatkov pod 
sorazmernimi, nediskriminacijskimi in preglednimi pogoji odo-
briti v dveh mesecih od prejema pisne prošnje iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko infrastrukturni 
operater zavrne dostop do podatkov, če je to potrebno zaradi 
varnosti in celovitosti omrežij, nacionalne varnosti, javnega 
zdravja ali varnosti.

(4) Operater omrežja lahko v pisni prošnji, v kateri so 
opredeljeni elementi omrežja, na katere se nanaša postavitev 
elektronskih komunikacijskih omrežij, infrastrukturnega opera-
terja zaprosi za pregled določenih elementov fizične infrastruk-
ture na kraju samem ob navzočnosti in strokovnem nadzoru 
pooblaščene osebe infrastrukturnega operaterja. Infrastrukturni 
operater pod sorazmernimi, nediskriminacijskimi in pregledni-
mi pogoji odobri razumno prošnjo za pregled v 30 dneh od 
prejema pisne prošnje, razen če to ni primerno iz razlogov v 
prejšnjem odstavku.

(5) Operater omrežja mora s podatki, ki jih pridobi na 
podlagi tega člena, ravnati v skladu s predpisi s področja tajnih 
podatkov, predpisi, ki urejajo varovanje poslovnih skrivnosti, in 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter sprejeti ustre-
zne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje zaupnosti, 
tajnosti ter operativnih in poslovnih skrivnosti.

(6) Če se infrastrukturni operaterji sami ne dogovorijo o 
dostopu do podatkov na podlagi tega člena, odloča o zadevi 
na zahtevo ene od strank agencija po postopku iz 220.a člena 
tega zakona.

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
podatke o neuporabljenih optičnih vlaknih iz 93.a člena tega 
zakona.

(8) Pristojni organ javnega sektorja, ki pri svojem delu 
razpolaga s podatki iz prvega odstavka tega člena, te podatke 
na njegovo zahtevo posreduje operaterju omrežja.«.

12. člen
V 15. členu se za besedo »določb« dodata vejica in be-

sedilo »razen 11. člena,«.

13. člen
V 16. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti od-

stavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe zakona, ki ureja razlastitev 

nepremičnin in omejitev lastninske pravice, vlada na predlog 
operaterja omrežja za omejitev lastninske ali druge stvarne pra-
vice na nepremičnini v lasti Republike Slovenije s služnostjo za 
namen iz tretjega odstavka tega člena, odloči o prevladi javne 
koristi gradnje, postavitve, obratovanja ali vzdrževanja javnih 
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komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture nad drugo 
javno koristjo, če ne pride do ustanovitve služnosti s pogodbo 
v skladu z 20. členom tega zakona. Vlada upravljavcu nepre-
mičnine v lasti Republike Slovenije naloži sklenitev pogodbe ali 
pa predlog operaterja omrežja zavrne.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pri odločanju v postopku razlastitve ali ustanovitve 

služnosti v korist operaterja omrežja gre za nujni primer v 
smislu zakona, ki ureja razlastitev nepremičnin in omejitev 
lastninske pravice.«.

14. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obvezna sestavina pogodbe je določilo o višini de-

narnega nadomestila za služnost, v primerih, ki se nanašajo 
na omejitev lastninske ali druge stvarne pravice na nepre-
mičninah pri gradnji, postavitvi, obratovanju ali vzdrževanju 
javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture iz 
16. člena tega zakona, pa tudi določilo o dopustnosti skupne 
uporabe komunikacijskih objektov služnostnega upravičenca z 
njegove strani ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, v skladu z določbami 
tega zakona. Imetnik pravice skupne uporabe ima v obsegu, 
ki je potreben za izvajanje skupne uporabe, upravičenja iz 
prejšnjega člena.«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Poleg sestavin, ki jih določa zakon, ki ureja ustano-

vitev služnosti za potrebe gradnje druge gospodarske javne 
infrastrukture, je obvezna sestavina pogodbe o ustanovitvi 
služnosti v korist infrastrukturnega operaterja tudi določilo o 
dopustnosti skupne uporabe s strani operaterja omrežja. Pri 
določitvi višine denarnega nadomestila za služnost se upošte-
va tudi možnost skupne uporabe fizične infrastrukture s strani 
operaterjev omrežij.«.

15. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poleg sestavin, ki jih določa zakon, ki ureja ustano-

vitev služnosti za potrebe gradnje druge gospodarske javne 
infrastrukture, je obvezna sestavina odločbe o ustanovitvi slu-
žnosti v korist infrastrukturnega operaterja določba o dopustno-
sti skupne uporabe fizične infrastrukture s strani operaterjev 
omrežij.«.

16. člen
Na koncu tretjega odstavka 24. člena se doda besedi-

lo »Agencija pripravi najmanj triletno strategijo upravljanja z 
radiofrekvenčnim spektrom in jo predloži v soglasje vladi. Po 
pridobitvi soglasja agencija strategijo objavi na svojih spletnih 
straneh.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Pri čezmejnem škodljivem motenju, povzročenem 
z oddajanjem radijskega signala iz drugih držav v nasprotju 
z mednarodnopravnimi akti iz drugega odstavka tega člena, 
lahko agencija sprejme nujne in sorazmerne ukrepe za zašči-
to nemotene uporabe radiofrekvenčnega spektra v Republiki 
Sloveniji. Ti ukrepi obsegajo predvsem povečanje dovoljene 
oddajne moči, spremembo horizontalnega sevalnega diagra-
ma, spremembo polarizacije, spremembo višine antene nad 
terenom ter spremembo lokacije oddajanja, če se s tem obmo-
čje pokrivanja ne spremeni.«.

17. člen
V tretjem odstavku 33. člena se številka »15« nadomesti 

s številko »30«, na koncu odstavka pa se doda besedilo »V 
odgovoru mora pojasniti, ali v zvezi z radijskimi frekvencami, 
po katerih se povprašuje, namerava izvesti javni razpis ali ne 
in svojo odločitev obrazložiti. Če pobudo za javni razpis sprej-

me, ga mora izvesti brez odlašanja. Če je pobuda zavrnjena 
zaradi potrebe po mednarodni uskladitvi radijske frekvence, 
agencija pobudniku v odgovoru pojasni tudi časovni načrt za 
mednarodno uskladitev. Če mora agencija pred pripravo od-
govora izvesti dodatne preverbe oziroma aktivnosti v zvezi z 
mednarodno uskladitvijo radijske frekvence, lahko pobudniku 
odgovori tudi v daljšem roku, ki ne presega treh mesecev, pri 
čemer o razlogih in daljšem roku pobudnika obvesti v 30 dneh 
od prejete pobude.«.

18. člen
Tretji odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kadar je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih 

frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije, mora sklep 
vsebovati tudi pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
v skladu z zakonom, ki ureja medije. Pogoje in merila iz tega 
odstavka po predhodnem pisnem mnenju Sveta za radiodi-
fuzijo določi agencija v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
medije.«.

19. člen
Tretji odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kadar je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih 

frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije, komisija pošlje 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisni-
mi merili Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo pregleda 
prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni ter najpozneje 
v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila agencije predloži 
agenciji obrazložen predlog izbire.«.

20. člen
Na koncu drugega odstavka 53. člena se doda besedilo 

»V primeru preizkušanja novih tehnologij v okviru Evropskih 
razvojnih projektov lahko agencija izda odločbo o dodelitvi 
radijskih frekvenc za namen preizkusa novih tehnologij za 
določeno časovno obdobje, v skladu s predlaganim projektom, 
ki ne sme biti daljše od treh let.«.

21. člen
Na koncu tretjega odstavka 60. člena se doda besedilo 

»Pri določitvi višine plačila agencija upošteva splošni akt iz 
prejšnjega odstavka, ki je veljal na dan izdaje soglasja vlade k 
tarifi za prihodnje koledarsko leto.«.

22. člen
Na koncu tretjega odstavka 74. člena se doda besedilo 

»Pri določitvi višine plačila agencija upošteva splošni akt iz 
prejšnjega odstavka, ki je veljal na dan izdaje soglasja vlade k 
tarifi za prihodnje koledarsko leto.«.

23. člen
V drugem odstavku 81. člena se besedilo »nacional-

no kontaktno točko za obravnavo varnostnih incidentov 
(SI-CERT)« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za kiber-
netsko varnost«.

24. člen
Prvi in drugi odstavek 83. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Operaterji morajo v primeru izjemnih stanj predno-

stno zagotavljati delovanje tistih delov omrežja, ki so nujni za 
nemoteno delovanje omrežij nosilcev varnostnega in obramb-
nega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za podporo 
delovanju kritične infrastrukture, kot jo določi vlada. Za zagota-
vljanje nemotenega delovanja in čim krajše izpade teh omrežij 
morajo operaterji sami ali skupaj z drugimi operaterji sprejeti 
ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe ter po potrebi pred-
videti tudi nadomestne poti.

(2) Operaterji, ki zagotavljajo javno komunikacijsko 
omrežje, morajo svoje omrežje prilagoditi tako, da omogoča 
dodelitev prednosti komunikacijam z določenih omrežnih pri-
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ključnih točk pred komunikacijami s preostalih omrežnih pri-
ključnih točk (v nadaljnjem besedilu: funkcija prednosti) v izje-
mnih stanjih. Komunikacija, ki ji je dodeljena funkcija prednosti 
v javnem komunikacijskem omrežju določenega operaterja, to 
prednost ohrani tudi v javnih komunikacijskih omrežjih drugih 
operaterjev v okviru tehničnih možnosti. Breme dokazovanja 
obsega tehnične nezmožnosti nosi operater. V izjemnih sta-
njih lahko operaterji omogočijo delovanje omrežnih priključnih 
točk s prednostjo tudi tako, da omejijo ali prekinejo delovanje 
preostalega komunikacijskega prometa v takšnem obsegu in 
toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za delovanje omrežnih 
priključnih točk s prednostjo.«.

25. člen
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za spodbujanje regulativne predvidljivosti 

pripravi in na svojih spletnih straneh objavi najmanj triletno 
strategijo regulacije.«.

26. člen
Na koncu prvega odstavka 91. člena se doda besedi-

lo »Agencija skupne uporabe ne sme odrediti investitorju v 
gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče 
infrastrukture za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, 
reševanja in pomoči.«.

Na koncu drugega odstavka se doda besedilo »Agencija 
lahko določi oziroma omeji tudi ceno dostopa do te infrastruktu-
re, tako da pri delitvi stroškov upošteva učinkovito zagotavljanje 
storitev. Fizična ali pravna oseba iz prejšnjega odstavka mora 
na zahtevo agencije cene dostopa do infrastrukture stroškovno 
dokazati in utemeljiti.«.

27. člen
Za 91. členom se doda nov 91.a člen, ki se glasi:

»91.a člen
(skupna uporaba stavbne fizične infrastrukture)

(1) Operater omrežja ima pravico dostopa do stavbne 
fizične infrastrukture zaradi postavitve elektronskega komu-
nikacijskega omrežja, če bi bilo podvajanje te infrastrukture 
gospodarsko neučinkovito ali fizično neizvedljivo.

(2) Imetniki pravice do uporabe razdelilne točke in stavbne 
fizične infrastrukture na upravičeno prošnjo operaterja omrežja 
omogočijo dostop do razdelilne točke in stavbne fizične infra-
strukture pod poštenimi in nediskriminacijskimi pogoji, vključno 
s ceno, kjer je to primerno.

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko za-
vezanec iz prejšnjega odstavka dostop zavrne, če je pasivna 
komunikacijska infrastruktura na voljo pod poštenimi in nedis-
kriminacijskimi pogoji, vključno s ceno, kjer je to primerno.

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena zavezanec iz drugega odstavka tega člena dostop zavr-
ne, če je z odločbo iz prvega odstavka 92. člena tega zakona 
že naložena obveznost skupne uporabe.

(5) Če dogovor o dostopu iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena ni bil dosežen v dveh mesecih od prejema 
pisne prošnje za dostop, o zadevi na zahtevo ene od strank 
odloči agencija po postopku iz 220.a člena tega zakona. Agen-
cija pri tem upošteva zahteve iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena.

(6) Kadar stavbna fizična infrastruktura ni na voljo, lahko 
operater omrežja ob upoštevanju petega odstavka prejšnje-
ga člena svoje omrežje v dogovoru z naročnikom zaključi v 
njegovih prostorih, pri čemer mora čim bolj zmanjšati vpliv na 
zasebno lastnino tretjih oseb.«.

28. člen
V prvem odstavku 92. člena se besedi »prejšnjega člena« 

nadomestita z besedilom »91. člena tega zakona«.

29. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:

»93. člen
(dostop do obstoječe fizične infrastrukture)

(1) Infrastrukturni operater lahko zaradi postavitve ele-
mentov elektronskih komunikacijskih omrežij ponudi operaterju 
omrežja dostop do svoje fizične infrastrukture.

(2) Operater omrežja lahko svojo fizično infrastrukturo 
ponudi drugemu infrastrukturnemu operaterju zaradi postavitve 
omrežij, ki niso elektronska komunikacijska omrežja.

(3) Kadar operater omrežja zaradi postavitve elementov 
elektronskih komunikacijskih omrežij zaprosi infrastrukturnega 
operaterja za dostop do njegove fizične infrastrukture, mora v 
svoji prošnji opredeliti elemente projekta, do katerih zaproša 
dostop, vključno s točno določenim časovnim okvirom.

(4) Infrastrukturni operater v primeru prošnje operaterja 
omrežja iz prejšnjega odstavka pripravi ponudbo za skupno 
uporabo zmogljivosti pod poštenimi in razumnimi pogoji.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka infrastruktur-
ni operater lahko zavrne dostop do svoje fizične infrastrukture 
zaradi:

1. tehnične neprimernosti zaradi posebnih okoliščin v 
zvezi z infrastrukturo, do katere je bil zaprošen dostop,

2. pomanjkanja ustreznega prostora ali načrtov, da se 
ta prostor uporabi za druge namene, kar je treba utemeljiti 
(npr. z javno dostopnimi naložbenimi načrti infrastrukturnega 
operaterja),

3. ogrožanja varnosti ali javnega zdravja,
4. celovitosti in varnosti vseh omrežij, zlasti kritične in-

frastrukture,
5. nevarnosti, da bi načrtovane elektronske komunika-

cijske storitve resno motile izvajanje drugih storitev prek iste 
fizične infrastrukture,

6. razpoložljivosti izvedljivih alternativnih načinov za vele-
prodajni dostop do fizične omrežne infrastrukture, ki jih ponuja 
infrastrukturni operater in so primerni za zagotavljanje elek-
tronskih komunikacijskih omrežij, če se tak dostop ponudi pod 
poštenimi in razumnimi pogoji.

(6) Infrastrukturni operater mora razloge za zavrnitev 
dostopa iz prejšnjega odstavka navesti v dveh mesecih od 
prejema prošnje za dostop, ki vsebuje vse elemente iz tretjega 
odstavka tega člena.

(7) Če dogovor o pogojih dostopa ni dosežen v dveh me-
secih po prejemu prošnje za dostop, ki vsebuje vse elemente 
iz tretjega odstavka tega člena, ali če infrastrukturni operater 
zavrne dostop, o sporu na zahtevo ene izmed strank odloči 
agencija po postopku iz 220.a člena tega zakona. Agencija do-
loči tako ceno dostopa, da ima ponudnik dostopa razumne mo-
žnosti za pokritje svojih stroškov, pri čemer mora biti upoštevan 
tudi učinek zadevnega dostopa na poslovni načrt ponudnika 
dostopa, vključno z investicijami infrastrukturnega operaterja, 
ki je bil zaprošen, da omogoči dostop, zlasti investicijami v 
fizično infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje elektronskih 
komunikacijskih storitev.

(8) Agencija za izvajanje tega člena izda splošni akt.«.

30. člen
Za 93. členom se doda nov 93.a člen, ki se glasi:

»93.a člen
(dostop do neuporabljenih optičnih vlaken)

Na način in po postopku iz prejšnjega člena lahko opera-
ter omrežja investitorja ali upravljavca druge vrste gospodarske 
javne infrastrukture zaprosi tudi za dostop do njegovih neupo-
rabljenih optičnih vlaken.«.

31. člen
V 94. členu se besedilo »iz 91., 92. in 93.« nadomesti z 

besedilom »iz 91. do 93.a«.
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32. člen
V drugem odstavku 115. člena se v 1. točki črta besedilo 

»in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev«.

33. člen
Četrti in peti odstavek 118. člena se spremenita tako, 

da se glasita:
»(4) Če javni razpis ne uspe, agencija za izvajalca uni-

verzalne storitve določi tistega operaterja, ki ima:
– na področju dostopa do javnega komunikacijskega 

omrežja s pripadajočo infrastrukturo največjo pokritost ali
– največ naročnikov javno dostopnih komunikacijskih 

storitev na fiksni lokaciji ali
– največ naročnikov javno dostopne storitve dostopa 

do interneta s hitrostjo, kot je določena s splošnim aktom 
124. člena tega zakona.

(5) Agencija mora v postopkih na podlagi tega člena 
upoštevati načela učinkovitosti, objektivnosti, preglednosti in 
nediskriminacije.«.

34. člen
V prvem odstavku 129. člena se v 2. točki za drugo 

alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– opredelitev ponujene storitve,«.
Dosedanje tretja do šesta alineja postanejo četrta do 

sedma alineja.
Na koncu tretje alineje 5. točke se doda besedilo »kar 

zajema tudi natančen način izračuna stroškov v primeru 
prekinitve pogodbe,«.

V drugem odstavku se za besedo »predpisi« dodata ve-
jica in besedilo »drugimi predpisi in predpisi Evropske unije, 
ki se neposredno uporabljajo«.

35. člen
V devetem odstavku 131. člena se črta besedilo »v 

preteklem letu«.

36. člen
Za drugim odstavkom 132. člena se doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija zagotovi, da so objavljene naslednje in-

formacije o operaterjih:
1. ime ali firma in naslov ali sedež operaterja,
2. opis ponujenih storitev:
– obseg ponujenih storitev,
– standardne tarife z navedbo ponujenih storitev in 

vsebino posameznega tarifnega elementa (npr. dajatve za 
dostop, vrste dajatev za uporabo, dajatve za vzdrževanje), 
vključno s podrobnostmi o uporabljenih standardnih popu-
stih ter posebnih in ciljnih tarifnih shemah, pa tudi z vsemi 
dodatnimi dajatvami ter stroški, povezanimi s terminalsko 
opremo),

– politika odškodnin oziroma povračil, vključno z vsemi 
podrobnostmi vseh ponujenih odškodninskih oziroma povra-
čilnih shem,

– vrste ponujenega vzdrževanja,
– standardni pogodbeni pogoji, vključno z minimalnim 

pogodbenim rokom, prekinitvijo pogodbe in postopkom ter 
neposrednimi dajatvami v zvezi s prenosljivostjo številk in 
drugih elementov oštevilčenja, če je to primerno,

3. mehanizmi reševanja sporov, vključno s tistimi, ki jih 
je razvil operater,

4. informacije o pravicah glede univerzalne storitve, po 
potrebi vključno z zmogljivostmi in storitvami iz 138. člena 
tega zakona.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

37. člen
Za 132. členom se doda nov 132.a člen, ki se glasi:

»132.a člen
(spremljanje in nadzor porabe podatkovnih storitev)
(1) Operater mora naročniku zagotoviti možnosti za spre-

mljanje in nadzor porabe podatkovnih storitev, če naročnik za 
te storitve plačuje po dejanski porabi, Operater v ta namen 
zagotovi zlasti možnost, da naročnik brezplačno določi koli-
činsko oziroma finančno mejo porabe in da ga pred oziroma 
ob njenem dosegu o tem brezplačno obvesti. Operater mora 
zagotoviti tudi, da lahko naročnik to možnost kadar koli izklopi.

(2) Operater mora pred sklenitvijo naročniške pogodbe in 
po njej svojim naročnikom redno zagotavljati jasne in razumljive 
informacije o možnostih iz prejšnjega odstavka.

(3) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način 
izvajanja tega člena.«.

38. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:

»134. člen
(številke za klice v sili)

(1) Operater mora zagotoviti, da imajo uporabniki elek-
tronskih komunikacijskih storitev, ki omogočajo odpravljanje 
notranjih klicev na številko ali številke iz načrta oštevilčenja iz 
63. člena tega zakona, vključno z uporabniki javnih telefonskih 
govorilnic, brezplačno in brez uporabe plačilnih sredstev, mo-
žnost dostopa do številk za klice v sili.

(2) Operater mora uporabnikom invalidom omogočiti klice 
v sili z uporabo govornih in znakovnih jezikov ter drugih oblik 
negovorjenih jezikov. Operater oziroma izvajalec zagotavlja 
tovrstne klice v sili na način in v obsegu, kot je to tehnično 
mogoče. Če operater oziroma izvajalec zatrjuje, da ne more 
zagotavljati obveznosti v skladu s prejšnjima stavkoma, nosi 
breme dokazovanja tehnične nezmožnosti zagotavljanja tovr-
stnih klicev v sili.

(3) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij in izvajalci 
javno dostopnih telefonskih storitev morajo brezplačno zago-
toviti prenos vseh storitev klica v sili organu, ki ga obravnava, 
pri čemer zagotovijo tudi nadomestne poti.

(4) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij morajo ob 
vsakem klicu na enotno evropsko telefonsko številko za klice 
v sili 112 in številko policije 113 organu, ki ga obravnava, takoj 
in brezplačno posredovati informacije o številki in lokaciji kli-
čočega. Operater posreduje vse podatke v obsegu, kot je to 
tehnično mogoče. Operater nosi breme dokazovanja obsega 
tehnične nezmožnosti.

(5) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij in izvajal-
ci javno dostopnih telefonskih storitev v mobilnih prizemnih 
omrežjih morajo brezplačno zagotoviti prenos govornega klica 
ter standardizirani minimalni sklop podatkov sistema klica v 
sili iz vozil (e-klic) organu, ki ga obravnava. Za zagotavljanje 
te obveznosti morajo ustrezno nadgraditi svoje omrežje, da 
prepozna klic v sili iz vozil (e-klic) in ga posreduje organu, ki 
ga obravnava.

(6) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij in izvajal-
ci javno dostopnih telefonskih storitev v mobilnih prizemnih 
omrežjih morajo v okviru svojih tehničnih zmožnosti na zah-
tevo organa, pristojnega za zaščito in reševanje, na območju, 
na katerem to ta organ zahteva, v primeru večjih naravnih in 
drugih nesreč zagotavljati storitve sistema javnega mobilnega 
obveščanja in alarmiranja. Operaterji nosijo breme dokazova-
nja obsega tehnične nezmožnosti.

(7) Operater mora obveščati svoje uporabnike o obstoju 
in pomenu številk za klice v sili z objavo na svojih spletnih stra-
neh in v imeniku na vidnem mestu. Obvestilo mora vsebovati 
opozorilo, da se klici na številke za klic v sili snemajo. Svoje 
naročnike mora ob vstopu v omrežje druge države članice EU 
obvestiti o obstoju in pomenu številke za klic v sili 112 s SMS 
sporočilom. Ob predhodnem dogovoru z operaterjem gostujo-
čega uporabnika, gostujočega uporabnika ob vstopu v njegovo 
omrežje obvesti o obstoju in pomenu številke za klic v sili 112 s 
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SMS sporočilom, če je to tehnično mogoče. Vsebino obvestila 
določi organ, pristojen za obravnavo klicev v sili na enotno 
evropsko številko za klic v sili 112.

(8) Ne glede na določbo prvega odstavka 154. člena tega 
zakona operaterji za odhodne klice z enotne evropske telefon-
ske številke za klice v sili 112 in številke policije 113, kolikor 
je to tehnično mogoče, omogočijo enoznačno prikazovanje 
odhodnega klica v obliki tromestne številke klica 112 ali 113. 
Operaterji nosijo breme dokazovanja tehnične nezmožnosti.

(9) Ne glede na določbo devetega odstavka 147. člena 
tega zakona pri klicu na številko za klic v sili kličočega o sne-
manju pogovora ob samem klicu ni treba obvestiti.

(10) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito 
in reševanje, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve, pred-
piše kakovost storitve za enotno evropsko telefonsko številko 
za klice v sili 112 in številko policije 113, tako da zlasti določi pa-
rametre kakovosti, njihove mejne vrednosti in metode merjenja 
teh parametrov ter merila za zagotavljanje točnih in zanesljivih 
podatkov o lokaciji kličočega.

(11) Zloraba klica v sili je prepovedana. Klic v sili zlorabi, 
kdor kljub vsakokratnemu opozorilu organa, ki sprejema klice 
v sili, da vsebina klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli 
organ, ki je v Republiki Sloveniji določen za sprejem takih kli-
cev, najmanj trikrat v enem dnevu in z enakim namenom kliče 
številko za klic v sili.«.

39. člen
V naslovu 144. člena se za besedama »pojem uporabni-

ka« dodata besedi »ter upravljavca«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Upravljavec za potrebe tega poglavja pomeni upra-

vljavca osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

40. člen
V petem odstavku 147. člena se za besedilom »uporab-

niki,« doda besedilo »udeleženi v komunikaciji,«, za besedilom 
»153.« se vejica nadomesti z besedo »ter«, za besedilom 
»160.« pa se črta besedilo »ter 162., 163., 164., 165., 166., 
167. in 168.«.

41. člen
Tretji odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena lahko izva-

jalci storitev iz prvega odstavka po prenehanju naročniškega 
razmerja hranijo do popolnega poplačila storitev, vendar najdlje 
do preteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje 
storitev, razen v primerih, ko je s tem zakonom določen daljši 
rok hrambe glede spremljanja in nadzora porabe podatkovnih 
storitev (132.a člen), glede klica v sili (šesti odstavek 134. čle-
na), glede notranjih postopkov (149. člen), glede zavarovanja 
in neizbrisne registracije posredovanja prometnih in lokacijskih 
podatkov v primerih varovanja življenja in telesa (153.a člen), 
glede sledenja zlonamernih ali nadležnih klicev (155. člen) 
ter glede zakonitega prestrezanja komunikacij (peti odstavek 
160. člena).«.

42. člen
Za četrtim odstavkom 150. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo klice, ki imajo 

komercialni ali raziskovalni namen, morajo upoštevati prepoved 
uporabe naročnikovih osebnih podatkov, označene v zadnjem 
izdanem elektronskem imeniku, če se te označbe razlikujejo od 
označb v tiskanem imeniku istega izdajatelja.«.

43. člen
Prvi odstavek 151. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o prometu, ki se nanašajo na naročnike in 

uporabnike ter jih je operater obdelal in shranil, morajo biti iz-

brisani ali spremenjeni tako, da se ne dajo povezati z določeno 
ali določljivo osebo takoj, ko niso več potrebni za prenos spo-
ročil, razen v primerih podatkov, pri katerih je po tem zakonu 
določen daljši rok hrambe glede spremljanja in nadzora porabe 
podatkovnih storitev (132.a člen), glede klica v sili (šesti odsta-
vek 134. člena), glede notranjih postopkov (149. člen), glede 
zavarovanja in neizbrisne registracije posredovanja prometnih 
in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa 
(153.a člen), glede sledenja zlonamernih ali nadležnih klicev 
(155. člen), ter glede zakonitega prestrezanja komunikacij (peti 
odstavek 160. člena).«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Agencija nadzira izvajanje določb tega člena najmanj 
enkrat na dve leti.«.

44. člen
V petem odstavku 152. člena se beseda »tretjim« nado-

mesti z besedo »četrtim«.
V šestem odstavku se besedilo »katere ta zakon določa 

obveznost hrambe« nadomesti z besedilom »potrebe izvajanja 
153. člena tega zakona«.

45. člen
Četrti in peti odstavek 153. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(4) Policija vso dokumentacijo in ugotovitve, ki so pod-

laga za podajo zahteve, in samo zahtevo iz prvega odstavka 
tega člena hrani na način in pod pogoji iz prvega odstavka 
153.a člena tega zakona ter zagotavlja neizbrisno registracijo 
izvedenih ukrepov in posegov v skladu z drugim odstavkom 
153.a člena tega zakona.

(5) Operater podatke, poslane na podlagi zahteve iz prve-
ga odstavka tega člena, hrani na način in pod pogoji iz prvega 
odstavka 153.a člena tega zakona ter zagotavlja neizbrisno 
registracijo izvedenih ukrepov in posegov v skladu z drugim 
odstavkom 153.a člena tega zakona.«.

46. člen
Za 153. členom se doda nov 153.a člen, ki se glasi:

»153.a člen
(zavarovanje podatkov in neizbrisna registracija)

(1) Policija mora vso dokumentacijo in ugotovitve iz če-
trtega odstavka prejšnjega člena ter zahtevo iz prvega od-
stavka prejšnjega člena, operaterji pa vse podatke iz petega 
odstavka prejšnjega člena zavarovati v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov. V zvezi s tem morajo spre-
jeti primerne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi te 
podatke zaščitijo pred uničenjem, izgubo ali spremembo in 
nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, 
dostopa ali razkritja.

(2) Operaterji in policija, ki lahko zahteva dostop do podat-
kov, potrebnih za ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno 
komunikacijo skladno s prejšnjim členom, morajo zagotoviti 
desetletno neizbrisno registracijo izvedenih ukrepov in posegov 
na podlagi prejšnjega člena ter v okviru tega roka tudi hraniti 
pridobljene in izročene podatke od dneva, ko so bili ti podatki 
sporočeni policiji, ter jih varovati v skladu z oznako stopnje 
tajnosti zahteve.

(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega člena 
izvaja informacijski pooblaščenec najmanj enkrat letno.«.

47. člen
Tretji odstavek 158. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uporaba drugačnih sredstev za neposredno trženje 

z uporabo elektronskih komunikacij, kakor so določena v prej-
šnjih dveh odstavkih, je dovoljena le s soglasjem naročnika ali 
uporabnika. Zavrnitev soglasja mora biti za zadevnega naroč-
nika ali uporabnika brezplačna. Pri uporabi govornih telefonskih 
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klicev je treba upoštevati tudi določbe tretjega, četrtega in 
petega odstavka 150. člena tega zakona.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Fizična ali pravna oseba lahko uporabi elektronski 

naslov fizičnih oseb za elektronsko pošto, če ta elektronski 
naslov pravna oseba javno objavi kot svoj kontaktni elektronski 
naslov.«.

48. člen
V 161. členu se za besedilom »153.« dodata vejica in 

besedilo »153.a«.

49. člen
V prvem odstavku 174. člena se za besedo »članov« 

črtata vejica in besedilo »od katerih je eden predstavnik sveta 
za elektronske komunikacije«.

V drugem odstavku se za besedo »vlada« doda besedilo 
»na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo«.

V četrtem odstavku se črta drugi stavek.
Peti in šesti odstavek se črtata.

50. člen
V drugem odstavku 175. člena se:
– v peti alineji za besedo »delovanja« dodata besedi 

»oziroma poslovanja«,
– na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico in doda 

nova sedma alineja, ki se glasi:
»– predloži izjavo o interesih in povezavah iz prvega 

odstavka 175.a člena.«

51. člen
Za 175. členom se doda nov 175.a člen, ki se glasi:

»175.a člen
(izjava o interesih in povezavah člana sveta agencije)
(1) Kandidat za člana sveta agencije mora podati izja-

vo, s katero razkrije svoje interese in povezave, ki jih ima kot 
samostojni podjetnik posameznik, imetnik lastniškega deleža 
v gospodarski družbi oziroma član v upravnih in nadzornih 
organih družb, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je 
pristojna urejati agencija, ali so njihovi dobavitelji elektron-
ske komunikacijske opreme. Pri tem mora razkriti zlasti in-
formacije o statusu samostojnega podjetnika posameznika, 
o lastniških deležih v gospodarskih družbah in o članstvu 
v upravnih in nadzornih organih teh družb. Prav tako mora 
razkriti kakršnekoli druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na 
objektivno in nepristransko opravljanje nalog člana sveta 
agencije.

(2) Član sveta agencije mora izjavo iz prejšnjega od-
stavka v 30 dneh po imenovanju posredovati agenciji, ki jo 
objavi na svoji spletni strani.

(3) Ob vsaki spremembi interesov in povezav iz prvega 
odstavka tega člena je član sveta agencije dolžan obvestiti 
agencijo, ki to objavi na način iz prejšnjega odstavka, o tem 
takoj pisno obvestiti svet agencije ter prenehati z delom v 
zadevah, v katerih bi ti interesi in povezave lahko vplivali 
na objektivno in nepristransko opravljanje njegovih nalog.

(4) Če katerikoli član sveta agencije oceni, da obstajajo 
povezave in interesi člana sveta agencije iz prvega odstav-
ka tega člena, ki jih ni navedel kot kandidat za člana sveta 
agencije ali o katerih ni obvestil sveta agencije v skladu s 
prejšnjim odstavkom ali o katerih je v skladu s prejšnjim 
odstavkom obvestil svet agencijo, bi pa lahko vplivale na 
objektivno in nepristransko opravljanje njegovih nalog, pre-
dlaga svetu agencije, da o tem obvesti Komisijo za prepreče-
vanje korupcije. V postopku odločanja sveta agencije o tem 
predlogu ne sme sodelovati član sveta agencije na katerega 
se ti interesi in povezave nanašajo. Pred odločitvijo svet 
agencije pridobi mnenje člana sveta agencije, o katerem 
teče postopek.«.

52. člen
V prvem odstavku 176. člena:
– se 3. točka črta,
– dosedanja 4. točka postane 3. točka,
– se v dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, črta besedilo 

»ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko 
skupnost,«.

53. člen
Prvi odstavek 177. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet agencije:
– sprejema svoj poslovnik,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno po-

ročilo,
– spremlja uresničevanje programa dela in finančnega 

načrta,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejeme direktor agencije,
– predlaga razrešitev direktorja agencije,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja 

agencije,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»(5) Svet agencije pri izvajanju svojih pristojnosti iz prve-

ga odstavka tega člena ne sme posegati v vsebino in postopke 
sprejemanja drugih splošnih in posamičnih aktov ter priporočil 
agencije ter v z njimi povezane strokovne naloge.«.

54. člen
V prvem odstavku 178. člena se na koncu četrte alineje 

pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– če več kot pol leta ne opravlja svojih nalog.«.
V drugem odstavku se za besedo »vlada« doda besedilo 

»na lastno pobudo ali«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če razrešitev člana sveta agencije predlaga svet 

agencije, svet agencije sprejme obrazložen predlog za predča-
sno razrešitev člena sveta agencije po postopku, ki je določen 
s statutom agencije. V postopku predčasne razrešitve ne sme 
sodelovati član sveta agencije, katerega razrešitev se predla-
ga. Pred odločitvijo svet agencije pridobi mnenje člana sveta 
agencije, katerega razrešitev je predlagana.«.

55. člen
V prvem odstavku 181. člena se besedi »sveta agencije« 

nadomestita z besedo »ministra«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javni natečaj se objavi na spletnih straneh agencije 

in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo, lahko 
pa tudi v dnevnem tisku oziroma v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Javni natečaj mora biti objavljen največ 90 in najmanj 
60 dni pred potekom mandata trenutnega direktorja agencije.«.

V tretjem odstavku se za besedo »natečaj« dodata vejica 
in besedilo »ki se začne na predlog ministra,«.

V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Glede pogojev za imenovanje in razlogov za predčasno 
razrešitev se za vršilca dolžnosti direktorja uporabljajo določbe 
182. in 185. člena tega zakona.«.

56. člen
V prvem odstavku 182. člena se:
– v 7. točki besedilo »vsaj enega svetovnega« nadomesti 

z besedo »angleškega«,
– v 10. točki za besedilom »183.« doda besedilo »in 

183.a«, pika se nadomesti z vejico in doda nova 11. točka, ki 
se glasi:

»11. predloži izjavo o interesih in povezavah iz prvega 
odstavka 183.b člena tega zakona.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:
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»(3) Vlada ob upoštevanju določb 88. člena in četrtega 
odstavka 217. člena tega zakona sklene z direktorjem pogodbo 
o zaposlitvi.«.

57. člen
183. člen se spremeni tako, da se glasi:

»183. člen
(opravljanje drugih dejavnosti in nasprotje interesov)
(1) Za vse javne uslužbence agencije veljajo omejitve 

glede opravljanja drugih dejavnosti in nasprotja interesov, kot 
je to za uradnike določeno v zakonu, ki ureja javne uslužbence.

(2) Direktor in njegovi namestniki, njihov zakonec ali zu-
najzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno dru-
gega kolena ne smejo:

– sami kot fizične osebe opravljati dejavnosti na področju, 
ki ga je pristojna urejati agencija,

– biti člani upravnega ali nadzornega organa pravne ose-
be, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati 
agencija,

– imeti lastniških deležev v pravnih osebah, ki opravljajo 
dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali v 
pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih ose-
bah.«.

58. člen
Za 183. členom se dodata nova 183.a in 183.b člen, ki 

se glasita:

»183.a člen
(omejitev poslovanja)

(1) Direktor in njegovi namestniki ne smejo:
– sami kot fizične osebe poslovno sodelovati s fizičnimi 

ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga 
je pristojna urejati agencija,

– biti člani upravnega ali nadzornega organa pravne ose-
be, ki poslovno sodeluje s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki 
opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati 
agencija,

– imeti lastniških deležev v pravnih osebah, ki poslovno 
sodelujejo s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejav-
nost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali v pravnih 
osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih osebah.

(2) Prepovedano poslovno sodelovanje iz prejšnjega od-
stavka ne vključuje poslovnega sodelovanja zaradi uporabe 
javno dostopnih storitev, ki jih zagotavljajo fizične ali pravne 
osebe, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna 
urejati agencija.

183.b člen
(izjava o interesih in povezavah kandidata za direktorja)

(1) Kandidat za direktorja mora podati izjavo, s katero 
razkrije svoje interese in povezave, ki jih ima kot samostojni 
podjetnik posameznik, imetnik lastniškega deleža v gospodar-
ski družbi oziroma član v upravnih in nadzornih organih družb, 
ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati 
agencija, ali ki so njihovi dobavitelji elektronske komunikacij-
ske opreme. Pri tem mora razkriti zlasti informacije o statusu 
samostojnega podjetnika posameznika, o lastniških deležih v 
gospodarskih družbah in o članstvu v upravnih in nadzornih 
organih teh družb. Prav tako mora razkriti kakršnekoli druge 
okoliščine, ki bi lahko vplivale na objektivno in nepristransko 
opravljanje njegovih nalog.

(2) Direktor mora izjavo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh 
po imenovanju posredovati agenciji, ki jo objavi na svoji spletni 
strani.

(3) Ob vsaki spremembi interesov in povezav iz prvega 
odstavka tega člena, je direktor dolžan obvestiti agencijo, ki to 
objavi na način iz prejšnjega odstavka, o tem takoj pisno obve-
stiti svet agencije in vlado ter prenehati z delom v zadevah, v 

katerih bi ti interesi in povezave lahko vplivali na objektivno in 
nepristransko opravljanje njegovih nalog.

(4) Če katerikoli član sveta agencije oceni, da obstajajo 
povezave in interesi direktorja iz prvega odstavka tega člena, ki 
jih ni navedel kot kandidat za direktorja ali o katerih ni obvestil 
sveta agencije in vlade v skladu s prejšnjim odstavkom ali o 
katerih je v skladu s prejšnjim odstavkom obvestil svet agencije 
in vlado, bi pa lahko vplivale na objektivno in nepristransko 
opravljanje njegovih nalog, predlaga svetu agencije, da o tem 
obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije. Pred odločitvijo 
svet agencije pridobi mnenje direktorja. Komisijo za prepreče-
vanje korupcije lahko, če oceni, da obstajajo takšne povezave 
in interesi direktorja, obvesti tudi vlada.«.

59. člen
Prvi odstavek 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor agencije:
1. zastopa in predstavlja agencijo,
2. vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo ter sprej-

me statut agencije,
3. vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov 

v zadevah iz pristojnosti agencije,
4. izdaja posamične akte ter sprejema splošne akte in 

priporočila iz pristojnosti agencije,
5. varuje zaupnost podatkov agencije skladno s tem zako-

nom in drugimi zakoni s področja njenega delovanja, vključno 
s poslovnimi skrivnostmi drugih pravnih oseb, do katerih ima 
dostop pri izvajanju svojih nalog,

6. pripravi in predloži svetu agencije v sprejem predlog 
programa dela, finančnega načrta in letnega poročila ter sode-
luje s svetom agencije v skladu z njunimi pristojnostmi,

7. sodeluje s posvetovalnimi sveti s področja delovanja 
agencije v skladu z njihovimi pristojnostmi.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Direktor lahko izmed vodij sektorjev na agenciji ime-
nuje do dva namestnika, ki v odsotnosti direktorja ter v primeru 
prenehanja z delom iz tretjega odstavka prejšnjega člena na 
podlagi njegovega pooblastila vodita, predstavljata in zastopata 
agencijo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

60. člen
V petem odstavku 185. člena se črta drugi stavek.
V osmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da 

se glasi: »Razrešeni direktor, ki je imel pred imenovanjem 
na agenciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je razporejen na 
prosto delovno mesto v agenciji, ki ustreza njegovi delovni 
usposobljenosti, za čas, za katerega je imel sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi.«.

61. člen
Za 189. členom se doda nov 189.a člen, ki se glasi:

»189.a člen
(postopek sprejemanja programa dela in finančnega načrta)

(1) Ministrstva, pristojna za posamezna področja delova-
nja agencije, lahko agenciji do 31. maja tekočega leta pošljejo 
strateške usmeritve za pripravo programa dela in finančnega 
načrta za prihodnje koledarsko leto.

(2) Agencija osnutek programa dela in finančnega načrta 
za prihodnje koledarsko leto najpozneje do 31. julija tekočega 
leta predloži v javno obravnavo v skladu z 204. členom tega 
zakona.

(3) Direktor najpozneje do 30. septembra tekočega leta 
predloži svetu agencije v sprejem predlog programa dela in 
finančni načrt za prihodnje koledarsko leto.

(4) Svet agencije do 31. oktobra tekočega leta predloži 
sprejet program dela v seznanitev in finančni načrt v soglasje 
vladi.«.
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62. člen
Drugi odstavek 190. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) K finančnemu načrtu agencije daje soglasje vlada.«.

63. člen
V šestem odstavku 201. člena se za besedama »regu-

lativnim organom« doda besedilo »ali drugim pristojnim orga-
nom«, na koncu odstavka pa se doda besedilo »Agencija lahko 
od drugih regulativnih organov ali drugih pristojnih organov 
zahteva podatke in informacije, ki jih potrebuje za izvajanje 
svojih pristojnosti.«.

64. člen
Tretji odstavek 203. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do 

interneta si kar najbolj prizadevajo za ohranitev odprtega in 
nevtralnega značaja interneta, s tem da ne smejo omejevati, 
zadrževati ali upočasnjevati internetnega prometa na ravni 
posameznih storitev ali aplikacij, jih neenako obravnavati ali 
izvajati ukrepov za njihovo razvrednotenje, razen v primeru:

1. nujnih ukrepov v primeru izjemnih stanj v skladu s 
83. členom tega zakona,

2. nujnih ukrepov za omejevanje neželenih komunikacij v 
skladu s 158. členom tega zakona,

3. odločbe sodišča.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »1.« vejica nadome-

sti z besedo »in« ter črta besedilo »in 3.«.
Peti in šesti odstavek se črtata.

65. člen
Za drugim odstavkom 206. člena se doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Agencija na svojih spletnih straneh objavi povezavo 

do informacij o pogojih in postopkih za izdajo dovoljenj, po-
trebnih za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij, na 
spletnem državnem portalu za podjetja in podjetnike e-VEM 
ter do evidence iz prvega odstavka 14. člena tega zakona.«.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, 
peti in šesti odstavek.

66. člen
Za 220. členom se doda nov 220.a člen, ki se glasi:

»220.a člen
(reševanje sporov zaradi znižanja stroškov elektronskih 

komunikacijskih omrežij)
(1) Agencija z namenom spodbujanja učinkovitejše gra-

dnje in postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij ter so-
uporabe obstoječe fizične infrastrukture v primerih, določenih 
v šestem odstavku 9.a člena, drugem odstavku 10. člena, 
šestem odstavku 14.a člena, petem odstavku 91.a člena in 
sedmem odstavku 93. člena tega zakona (spori zaradi znižanja 
stroškov elektronskih komunikacijskih omrežij) po določbah 
tega člena rešuje:

– spore med operaterji omrežij,
– spore med operaterji omrežij in drugimi infrastrukturnimi 

operaterji ter
– spore med operaterji omrežij in investitorji v javna ko-

munikacijska omrežja oziroma investitorji v druge vrste gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Reševanje sporov iz prejšnjega odstavka ne posega 
v morebitno sodno pristojnost.

(3) Če o zadevi ni bil sprožen sodni postopek, agencija 
odloči o sporu z odločbo ob uporabi tretjega do petega odstav-
ka 218. člena tega zakona.

(4) Pri reševanju sporov iz druge in tretje alineje prvega 
odstavka tega člena se lahko agencija posvetuje z regulativnimi 
organi s področja delovanja drugih infrastrukturnih operaterjev.

(5) Agencija izda odločbo čim prej, najpozneje pa v šti-
rih mesecih od uvedbe postopka reševanja spora v primeru 

spora na podlagi sedmega odstavka 93. člena tega zakona 
glede dostopa do obstoječe fizične infrastrukture ter v dveh 
mesecih od uvedbe postopka reševanja spora v primerih kot 
so določeni v šestem odstavku 9.a člena, drugem odstavku 
10. člena, šestem odstavku 14.a člena, petem odstavku 
91.a člena.

(6) V postopku reševanja sporov morajo stranke dosledno 
sodelovati z agencijo in ji na njeno pisno zahtevo dati na voljo 
vse potrebne informacije, s katerimi razpolagajo.«.

67. člen
V drugem odstavku 221. člena se beseda »sedmega« 

nadomesti z besedilom »tretjega in osmega«.

68. člen
Na koncu prvega odstavka 229. člena se pika nadomesti 

z vejico in doda besedilo »ki ga ustanovi državni zbor.«.
V šestem odstavku se v drugem stavku za besedo »svet« 

in v tretjem stavku črta beseda »agencije«.

69. člen
V prvem odstavku 233. člena se:
– za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a ne ravna v skladu z 9.a členom tega zakona,«,
– v 2. točki črta besedilo »in 11.«,
– za 2. točko doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a ne ravna v skladu z 11.a členom tega zakona,«,
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. ne pošlje podatkov ali pošlje napačne podatke organu, 

pristojnemu za geodetske zadeve, v skladu s prvim in četrtim 
odstavkom 14. člena tega zakona,«,

– za 3. točko dodata novi 3.a in 3.b točka, ki se glasita:
»3.a ne ravna v skladu s 14.a členom tega zakona,
3.b uporablja radijske frekvence v nasprotju z določili 

splošnega akta iz prvega in  drugega odstavka 27. člena tega 
zakona,«,

– 16. točka spremeni tako, da se glasi:
»16. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 83. člena,«,
– 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»21. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 85. člena tega 

zakona,«,
– za 26. točko dodata novi 26.a in 26.b točka, ki se glasita:
»26.a ne ravna v skladu z 91.a členom tega zakona,
26.b ne ravna v skladu s 93. in 93.a členom tega zako-

na,«,
– v 38. točki beseda »peti« nadomesti z besedo »četrti«,
– za 56. točko dodata novi 56.a in 56.b točka, ki se glasita:
»56.a ne zagotovi prenosa govornega klica ter standar-

dizirani minimalni sklop podatkov sistema klica v sili iz vozil 
(e-klic) organu, ki ga obravnava (peti odstavek 134. člena),

56.b v okviru svojih tehničnih zmožnosti ne zagotovi stori-
tve sistema javnega mobilnega obveščanja in alarmiranja (šesti 
odstavek 134. člena),«,

– v 57. točki beseda »petim« nadomesti z besedo »sed-
mim«,

– 77. točka spremeni tako, da se glasi:
»77. ne hrani dokumentacije, ugotovitev in zahtev oziro-

ma podatkov na način in pod pogoji iz 153.a člena tega zakona 
ali ne zagotavlja neizbrisne registracije izvedenih ukrepov in 
posegov v skladu z drugim odstavkom 153.a člena tega zakona 
(peti odstavek 153. člena),«,

– 85. do 94. točka črtajo.
V drugem odstavku se številka »2.000« nadomesti s 

številko »1.000«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje odgovor-

na oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, 
ki stori prekršek iz 1.a, 2. ali 3. točke prvega odstavka tega 
člena.«.
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70. člen
V prvem odstavku 234. člena se:
– v 3. točki za besedo »tretjega« dodata besedi »in 

osmega«,
– v 21. točki beseda »tretjim« nadomesti z besedo »če-

trtim«,
– za 22. točko doda nova 22.a točka, ki se glasi:
»22.a ne ravna v skladu s 132.a členom tega zakona,«,
– 26. točka spremeni tako, da se glasi:
»26. ne ravna v skladu s tretjim, četrtim ali petim odstav-

kom 139. člena tega zakona,«,
– v 32. točki za besedo »tretji« dodata besedi »in peti«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.

71. člen
V prvem odstavku 235. člena se:
– v 2. točki za besedo »podatkov« doda besedilo »ali 

predloži napačne podatke«,
– 3. točka črta,
– 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. uporablja elektronske komunikacije za neposredno 

trženje v nasprotju s prvim oziroma tretjim odstavkom 158. čle-
na tega zakona,«,

– za 15. točko doda nova 15.a točka, ki se glasi:
»15.a kupcu ne da jasne in izrecne možnosti, da brez-

plačno in enostavno zavrne  uporabo svojega elektronskega 
naslova za neposredno trženje skladno z drugim odstavkom 
158. člena tega zakona,«.

72. člen
V drugem odstavku 236. člena se besedilo »šesti od-

stavek 123. člena« nadomesti z besedilom »enajsti odstavek 
134. člena«.

PREHODNE DOLOČBE

73. člen
(vpis podatkov v evidenco infrastrukturnih omrežij  

ter objektov)
Investitor ali upravljavec komunikacijskega omrežja 

in pripadajoče infrastrukture iz drugega odstavka 9. čle-
na zakona podatke o trenutni uporabi komunikacijskega 
omrežja in pripadajoče infrastrukture, vključno s številom 
pripadajočih vodov, iz prvega odstavka 14. člena zakona, 
za komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, ki 
je ob uveljavitvi tega zakona že vpisana v evidenco, sporoči 
neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za 
vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij ter objektov v skla-
du s predpisom, ki ureja vpis v to evidenco, v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona.

74. člen
(program dela in finančni načrt agencije za leto 2018)
Agencija sprejme program dela in finančni načrt za leto 

2018 na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 
81/15).

75. člen
(rok za prilagoditev obveznostim iz 83. člena zakona)
(1) Rok za prilagoditev obveznostim iz prvega odstavka 

83. člena zakona, kar zadeva sprejetje ukrepov za podporo 
delovanju kritične infrastrukture, je eno leto po uveljavitvi tega 
zakona.

(2) Rok za prilagoditev obveznostim iz drugega odstavka 
83. člena zakona je pol leta po uveljavitvi tega zakona.

76. člen
(nadgradnja omrežja)

Operaterji morajo svoje omrežje v skladu s petim odstav-
kom 134. člena zakona nadgraditi do 31. marca 2018.

77. člen
(imenovanje novega člana sveta agencije, prenehanje 

mandata predstavniku Sveta za elektronske komunikacije 
Republike Slovenije)

Vlada v enem letu po uveljavitvi tega zakona namesto 
dosedanjega predstavnika Sveta za elektronske komunikacije 
Republike Slovenije v svetu agencije imenuje novega člana 
sveta agencije, ki se mu mandat izteče na dan, kot bi se 
mandat iztekel predstavniku Sveta za elektronske komunika-
cije Republike Slovenije. Z imenovanjem novega člana sveta 
agencije preneha mandat predstavniku Sveta za elektronske 
komunikacije Republike Slovenije v svetu agencije.

78. člen
(izjava o interesih in povezavah)

Člani sveta agencije in direktor agencije, ki funkcijo opra-
vljajo ob uveljavitvi tega zakona, morajo v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona izjavo iz 175.a oziroma 183.b člena 
zakona posredovati agenciji, ki jo objavi na svoji spletni strani.

79. člen
(uskladitev z določbami o prepovedanem poslovnem 

sodelovanju)
(1) Direktor agencije in njegovi namestniki, ki opravljajo to 

funkcijo ob uveljavitvi tega zakona, v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona svoje delovanje uskladi z določbami 183.a člena 
zakona.

(2) Če direktor agencije v roku iz prejšnjega odstavka 
svojega delovanja ne uskladi z določbami 183.a člena zakona, 
ga vlada po uradni dolžnosti razreši.

(3) Če namestnik direktorja v roku iz prvega odstavka 
tega člena ne uskladi svojega delovanja z določbami 183.a čle-
na zakona, direktor imenuje drugega namestnika.

80. člen
(izkazan tržni interes)

Za operaterje, ki so tržni interes izkazali do uveljavitve 
tega zakona na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15, v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o elektronskih komunikacijah), se za namen uresničitve 
izkazanega tržnega interesa še naprej uporablja Zakon o ele-
ktronskih komunikacijah.

81. člen
(izdaja podzakonskih aktov)

(1) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskla-
di Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/13) določ-
bam tega zakona.

(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za infra-
strukturo, in ministrom, pristojnim za prostor, v šestih mesecih 
od uveljavitve tega zakona izda pravilnik iz petega odstavka 
14. člena zakona.

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito in 
reševanje, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve, v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona izda pravilnik iz desetega 
odstavka 134. člena zakona.

(4) Agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 
izda splošni akt iz sedmega odstavka 10. člena in osmega 
odstavka 93. člena zakona.

(5) Agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 
izda splošni akt iz tretjega odstavka 132.a člena zakona.
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(6) Agencija v enem letu od uveljavitve tega zakona izda 
strategijo iz tretjega odstavka 24. člena in drugega odstavka 
88. člena zakona.

82. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripa-

dajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 55/15),
2. Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podat-

kov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih 
omrežij in objektov (Uradni list RS, št. 107/13) in

3. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko te-
lefonsko številko za klice v sili 112 (Uradni list RS, št. 90/13).

(2) Podzakonska predpisa iz 1. in 2. točke prejšnjega 
odstavka se uporabljata do izdaje pravilnika iz petega odstavka 
14. člena zakona, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.

(3) Pravilnik iz 3. točke prvega odstavka tega člena se 
uporablja do izdaje pravilnika iz desetega odstavka 134. člena 
zakona, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.

KONČNA DOLOČBA

83. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 011-02/17-10/18
Ljubljana, dne 11. julija 2017
EPA 1901-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2003. Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije (ZDRS-E)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona 

o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije (ZDRS-E), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2017.

Št. 003-02-7/2017-11
Ljubljana, dne 20. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE (ZDRS-E)
1. člen

V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) se za prvim 
odstavkom 13. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pridobi 
državljanstvo Republike Slovenije oseba, čeprav ne izpolnjuje 
pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogo-
ja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva njen izjemen 
prispevek k razvoju Republike Slovenije in k povečanju medna-
rodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-

vek, se za besedo »prvega« dodata besedi »in drugega«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 213-11/17-3/12
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 1965-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2004. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2D)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2D), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 
2017.

Št. 003-02-7/2017-10
Ljubljana, dne 20. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU (ZPIZ-2D)

1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 
– ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) se v prvem odstavku 
186. člena število »26« nadomesti s številom »27«.

Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– 1 člana imenuje Študentska organizacija Slovenije;«.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma 

alineja.
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KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 172-01/17-17/13
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 1989-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2005. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravniški službi (ZZdrS-F)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi 
(ZZdrS-F)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravniški službi (ZZdrS-F), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2017.

Št. 003-02-7/2017-8
Ljubljana, dne 20. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-F)

1. člen
V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 
– ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 – ZdZPZD) se prvi odstavek 
9. člena spremeni tako, da se glasi:

»Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica) v zvezi z razporedom zdravniških delovnih mest v 
mreži javne zdravstvene službe:

– spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest;
– nezaposlenim zdravnikom posreduje informacije o pro-

stih zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa informacije 
o nezaposlenih zdravnikih;

– daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdrav-
nikom;

– zbira potrebe po posameznih vrstah specializacij od 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene 
službe;

– opravlja strokovno administrativne naloge za odbor iz 
drugega odstavka 18. člena tega zakona;

– odobrava specializacije in
– koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov, 

ki jim je bila specializacija odobrena na javnem razpisu iz prve-
ga odstavka a18.a člena tega zakona, ki se nanaša na območje 
celotne države.«.

2. člen
Drugi odstavek 10.a člena se črta.

3. člen
V osmem odstavku 11. člena se besedilo »Izvajalci javne 

zdravstvene službe« nadomesti z besedilom »Izvajalci zdra-
vstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe«.

4. člen
V II. poglavju se naslov 2. podpoglavja spremeni tako, da 

se glasi: »2. Pripravništvo in sekundariat«.

5. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor 

medicine, ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini 
pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom dok-
torica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja 
po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, 
se kot sekundarij vključi v program enoletnega usposabljanja 
(v nadaljnjem besedilu: sekundariat).

Prvih šest mesecev sekundariata opravlja sekundarij pro-
gram pripravništva na področju urgentne medicine, in sicer 
iz vsebin interne medicine, splošne kirurgije, ginekologije in 
porodništva, splošne nujne medicinske pomoči in pediatrije.

Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki ga se-
kundarij opravi po zaključenem kroženju iz vsebin iz prejšnjega 
odstavka. Strokovni izpit obsega naslednje predmete:

– osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva,
– urgentna medicina,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Strokovni izpit, ki se opravlja na ministrstvu, pristojnem 

za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je sestavljen iz 
pisnega in ustnega dela, pri predmetu urgentna medicina pa 
tudi iz praktičnega preizkusa znanja.

Po opravljenem strokovnem izpitu sekundarij lahko nada-
ljuje sekundariat, ki ga opravlja na katerem koli specialističnem 
področju glede na število razpoložljivih prostih delovnih mest za 
usposabljanje zdravnikov pri pooblaščenih izvajalcih iz 22. čle-
na tega zakona.

Vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in 
potek strokovnega izpita določi minister na predlog zbornice.

V primeru odobritve specializacije se sekundariat preki-
ne.«.

6. člen
V 15. členu se besedilo »zdravniki pripravniki« nadomesti 

z besedo »sekundariji«.

7. člen
V drugem odstavku 16. člena se doda nov prvi stavek, 

ki se glasi: »Zdravniku se v program specializacije všteva do 
šestmesečno usposabljanje po opravljenem strokovnem izpitu 
iz 14. člena tega zakona, če ustreza programu specializacije.«.

8. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstve-

ne službe za naslednje koledarsko leto, najpozneje do 28. fe-
bruarja tekočega leta, zbornici sporočijo potrebe za posamezno 
vrsto specializacij, pri čemer upoštevajo program dela, staro-
stno strukturo zdravnikov posameznih strok pri izvajalcu zdra-
vstvene dejavnosti in razvoj izvajalca zdravstvene dejavnosti. 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko zaradi izrednih okoliščin 
(npr. smrt, enostranska odpoved delovnega razmerja, širitev 
dejavnosti) izjemoma sporočijo potrebe po dodatnih speciali-
zacijah tudi med letom.

Na podlagi sporočenih potreb izvajalcev zdravstvene de-
javnosti v mreži javne zdravstvene službe, upoštevaje potrebe 
prebivalcev, mrežo javne zdravstvene službe in podatke iz re-



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 21. 7. 2017 / Stran 5805 

gistra zdravnikov, petčlanski odbor, sestavljen iz predstavnikov 
ministrstva, predstavnika zbornice, predstavnika Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje in predstavnika Združenja zdravstve-
nih zavodov Slovenije, za potrebe mreže javne zdravstvene 
službe dvakrat letno pripravi predlog števila in vrst specializacij 
za območje celotne države oziroma za posamezne izvajalce 
zdravstvene dejavnosti. Za člane odbora se glede nasprotja 
interesov uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo integriteto 
in preprečevanje korupcije.

Na podlagi predloga odbora iz prejšnjega odstavka 
minister za potrebe mreže javne zdravstvene službe določi 
število posameznih vrst specializacij za območje celotne 
države oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejav-
nosti ter zbornici naloži objavo javnega razpisa. Pri določitvi 
števila posameznih vrst specializacij se upošteva, da je naj-
manj 10 % vseh specializacij določenih za območje celotne 
države.

Pogoje za imenovanje, obdobje in postopek imenovanja 
članov odbora iz drugega odstavka tega člena, višino nagrade 
članov odbora in način dela odbora določi minister.«.

9. člen
Za 18. členom se dodajo novi a18.a, b18.a, in c18.a člen, 

ki se glasijo:

»a18.a člen
Zbornica na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena za 

potrebe mreže javne zdravstvene službe dvakrat letno objavi 
javni razpis, ki se lahko nanaša na območje celotne države (v 
nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) ali na posamezne izva-
jalce zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: razpis za 
izvajalce) ali oboje. Hkrati lahko zbornica objavi tudi javni razpis 
specializacij za znanega plačnika.

Za razpisana mesta specializacij, ki so ostala nezasede-
na, ostane javni razpis odprt do popolnitve prostih mest, vendar 
največ do 30 dni pred objavo novega javnega razpisa.

Razpisne pogoje, merila in kriterije za izbiro, natančnejši 
postopek odobritve in potek specializacije, vključno z določitvi-
jo obveznih izobraževanj specializanta in obvezno minimalno 
dosegljivost in fizično prisotnost mentorjev določi zbornica v 
soglasju z ministrom.

b18.a člen
V postopku odobritve specializacije se ugotavlja izpol-

njevanje razpisnih pogojev, pri čemer se upoštevajo merila in 
kriteriji iz javnega razpisa. V primeru razpisa za določenega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti, v postopku odobritve specia-
lizacije sodeluje tudi predstavnik tega izvajalca.

Specializacija za znanega plačnika se odobri, če so na 
posameznem specialističnem področju prosta delovna mesta 
za usposabljanje zdravnikov iz 22. člena tega zakona.

O odobritvi specializacije odloči zbornica z odločbo, ki 
mora vsebovati vse sestavine, ki jih za upravno odločbo do-
loča zakon, ki ureja upravni postopek. Zbornica izda skupno 
odločbo o odobritvi specializacije za vse kandidate, ki so se 
prijavili na določeno specializacijo na nacionalnem razpisu 
oziroma ki so se prijavili na določeno specializacijo na razpisu 
za izvajalca.

c18.a člen
Zbornica izda odločbo o prenehanju specializacije spe-

cializantu:
– ki brez opravičljivega razloga ne začne opravljati speci-

alizacije do dneva, ki mu ga določi zbornica,
– ki ne opravlja specializacije v skladu s programom 

specializacije,
– ki brez opravičljivega razloga prekine specializacijo in je 

na poziv zbornice v 15 dneh ne nadaljuje, ali
– ki v treh mesecih po zaključenem kroženju ne opravi 

specialističnega izpita.«.

10. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena in zakona, ki ureja 

zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, je izbrani 
osebni zdravnik lahko na podlagi ocene mentorja tudi speci-
alizant s področja družinske medicine, ki opravlja četrto leto 
specializacije iz družinske medicine, če specializant s tem 
pisno soglaša.

Mentor v oceni iz prejšnjega odstavka potrdi, da je glede 
na delovne pogoje in obremenjenost sposoben zagotoviti men-
torstvo tudi v primeru opredeljenih pacientov za specializanta 
ter na listu specializanta s podpisom potrdi, da je specializant 
pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine za samostojno 
opravljanje del izbranega osebnega zdravnika.

Specializant je odgovoren za opravljanje del iz prejšnjega 
odstavka. Specializantu mora biti zagotovljeno stalno posveto-
vanje z mentorjem.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za speciali-
zante pediatrije ter specializante ginekologije in porodništva.«.

11. člen
V prvem stavku 21. člena se za besedo »dejavnosti« 

doda besedilo »v mreži javne zdravstvene službe«, za besedo 
»pripravništva« pa se dodata vejica in beseda »sekundariata«.

12. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Minister na predlog zbornice s sklepom pooblasti izva-

jalce iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
izvajalci) za izvajanje vrste in obsega pripravništva, sekunda-
riata in specializacij. V sklepu določi tudi število delovnih mest 
za usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let.

Pooblaščeni izvajalci morajo pripravnikom, sekundarijem 
in specializantom omogočiti usposabljanje v okviru števila do-
ločenih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov.

Če se v postopku strokovnega nadzora ugotovi, da po-
oblaščeni izvajalec ni izvedel naloženih ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti, ali če se v drugem postopku ugotovi, da po-
oblaščeni izvajalec ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega 
člena ali če pooblaščeni izvajalec ne omogoča usposabljanja v 
okviru števila določenih delovnih mest za usposabljanje zdrav-
nikov, mu minister na predlog zbornice ali po uradni dolžnosti 
odvzame pooblastilo pred potekom časa, za katerega je bilo 
podeljeno.

Minister pooblaščenemu izvajalcu po uradni dolžnosti 
odvzame pooblastilo pred potekom časa, za katerega je bilo 
podeljeno, če se v postopku upravnega nadzora ugotovi, da 
pooblaščeni izvajalec ni izvedel naloženih ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti.«.

13. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Specializant, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, 

se za čas opravljanja specializacije zaposli pri pooblaščenem 
izvajalcu, ki ga določi zbornica.

Specializant, ki je bil izbran na razpisu za izvajalce, se za 
čas opravljanja specializacije zaposli pri izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti, na katerega se je nanašal razpis.

V pogodbi o zaposlitvi, ki se sklene za določen čas opra-
vljanja specializacije, se določi:

– delovno mesto specializanta,
– vrsta in trajanje specializacije,
– program specializacije,
– datum začetka opravljanja specializacije,
– obveznost, da se po končani specializaciji za najmanj 

enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni de-
lovni čas zaposli ali v mreži javne zdravstvene službe ali pri 
izvajalcu zdravstvene dejavnosti, če je bil izbran na razpisu za 
tega izvajalca,
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– obveznost specializanta v primerih iz c18.a člena in 
šestega odstavka 25. člena tega zakona,

– druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.
Specializant opravlja specializacijo pri pooblaščenih izva-

jalcih, ki jih glede na razpoložljiva delovna mesta za usposa-
bljanje zdravnikov določi zbornica. V času opravljanja specia-
lizacije pri pooblaščenem izvajalcu specializant do delodajalca 
nima nobenih delovnih obveznosti, ohrani pa vse pravice iz 
delovnega razmerja.

Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpi-
su, se mora najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji 
za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za 
polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v 
mreži javne zdravstvene službe. Zbornica koordinira možnosti 
zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na 
sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstve-
ne dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na 
stalno prebivališče zdravnika specialista. Zdravnik specialist, 
ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu 
po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdo-
bje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem 
izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

V obdobje zaposlitve iz prejšnjega odstavka se ne štejejo 
strnjene odsotnosti z dela daljše od šestih mesecev.

Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpi-
su, je prost obveznosti iz petega odstavka tega člena, če v treh 
mesecih po končani specializaciji ne dobi nobene ponudbe za 
zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja speci-
alizacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe, ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne 
zdravstvene službe, ali če na podlagi prejete ponudbe v treh 
mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve pogod-
be o zaposlitvi za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja 
specializacije iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe katerega 
je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izva-
jalca, mora po končani specializaciji v enem mesecu zaposliti 
zdravnika specialista za najmanj enkratno časovno obdobje 
trajanja specializacije. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je 
podal potrebo po novem specialistu, in za potrebe katerega je 
opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, 
zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli ali 
ga ne zaposli najmanj za enkratno časovno obdobje trajanja 
specializacije, mora v proračun Republike Slovenije povrniti 
vse stroške oziroma njihov sorazmerni del glede na obdobje 
trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s specializacijo, razen 
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zdravnika 
specializanta. V tem primeru je zdravnik specialist, ki mu je bila 
specializacija odobrena za določenega izvajalca zdravstvene 
dejavnosti, prost obveznosti, če v obdobju nadaljnjih dveh me-
secev ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj en-
kratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali 
se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe.«.

14. člen
V tretji alineji 24. člena se za besedo »pripravnikov« do-

data vejica in beseda »sekundarijev«.

15. člen
Za 24. členom se doda novo 4.a podpoglavja, ki se glasi: 

»4.a Financiranje pripravništva, sekundariata in specializacij«.

16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dental-

ne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva 
se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Iz proračuna Republike Slovenije se za specializacije za 
potrebe mreže javne zdravstvene službe zagotavljajo:

– plačilo sredstev za plače in nadomestila plač ter druge 
obveznosti do specializanta iz naslova delovnega razmerja,

– plačilo stroškov mentorstva in koordiniranja speciali-
zacij,

– plačilo obveznih izobraževanj glede na program spe-
cializacije,

– plačilo prvega opravljanja specialističnega izpita.
Iz proračuna Republike Slovenije se krijejo tudi sredstva v 

skladu s prejšnjim odstavkom v primeru druge odobritve speci-
alizacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe.

Višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne 
zdravstvene službe in podrobnejši opis pravic iz drugega od-
stavka tega člena določi minister.

V primeru odobritve specializacije za znanega plačnika 
stroške specializacije krije izvajalec zdravstvene dejavnosti ali 
druga pravna ali fizična oseba iz lastnih sredstev.

Zdravnik specialist, ki po končani specializaciji odkloni 
sklenitev delovnega razmerja pri izvajalcu zdravstvene dejav-
nosti v mreži javne zdravstvene službe oziroma pri določenem 
izvajalcu zdravstvene dejavnosti, in specializant, ki mu je bila v 
skladu s c18.a členom tega zakona izdana odločba o preneha-
nju specializacije, mora v proračun Republike Slovenije povrniti 
vse stroške, nastale v zvezi s specializacijo, razen plače in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Zdravnik specialist, 
ki po končani specializaciji iz razlogov, ki so na njegovi strani, 
ostane zaposlen pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene službe manj kot za enkratno časovno obdo-
bje opravljanja specializacije, je dolžan povrniti sorazmerni del 
stroškov specializacije.

Sredstva iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena se pooblaščenim izvajalcem izplačujejo prek Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Podrobnejši način zagotavljanja sredstev iz prvega, dru-
gega in tretjega odstavka tega člena pooblaščenim izvajalcem, 
način povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije za-
vodu, obveznost poročanja pooblaščenih izvajalcev glede iz-
polnitve obveznosti iz 23. člena tega zakona in način povrnitve 
stroškov proračunu Republike Slovenije določi minister.«.

17. člen
V prvem odstavku 71. člena se 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. odloča o odobritvi in prenehanju pripravništva, sekun-

dariata in specializacij, spremlja, nadzoruje ter skrbi za kako-
vost in koordiniranje izvajanja teh in drugih oblik podiplomske-
ga strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem 
usposobljenosti ter določa pogoje za imenovanje mentorjev in 
jih imenuje;«.

18. člen
V drugem odstavku 74. člena se pred besedo »sekunda-

rije« črta beseda »zdravnike«.
V tretjem odstavku se pred besedo »sekundarij« črta 

beseda »zdravnik«.
V petem odstavku se pred besedo »sekundariji« črta 

beseda »zdravniki«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornica vsako leto do 28. februarja izda članu odločbo 

o višini članarine zbornice za tekoče koledarsko leto, v kateri 
določi letno in mesečno višino članarine zbornice. Odločba, od 
katere vročitve začne teči rok, se vroča z navadno vročitvijo. 
Vročitev je opravljena 15. dan od dneva odpreme. Zoper od-
ločbo ima član zbornice v 15 dneh od dneva vročitve odločbe 
pravico do pritožbe na ministrstvo.«.

19. člen
Drugi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 600 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek 

zdravstveni zavod ali druga pravna ali fizična oseba s konce-
sijo, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 22. člena tega 
zakona.«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 21. 7. 2017 / Stran 5807 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor 

medicine, ali je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini 
pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom dok-
torica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja 
po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ki 
je začela opravljati pripravništvo pred uveljavitvijo tega zakona, 
ga nadaljuje in zaključi v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva 
uveljavitve tega zakona.

Osebe iz prejšnjega odstavka in zdravniki, ki so strokovni 
izpit opravili pred uveljavitvijo tega zakona, pa še niso opravljali 
specializacije, se kot sekundariji lahko vključijo v nadaljnji pro-
gram sekundariata.

21. člen
Zdravniki, ki so začeli opravljati specializacijo pred uve-

ljavitvijo tega zakona, jo nadaljujejo v skladu s predpisi, ki so 
veljali do dneva uveljavitve tega zakona.

22. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka spremenjenega 

18. člena zakona izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe potrebe za posamezno vrsto specializacij 
za leto 2018 sporočijo najkasneje do 11. decembra 2017.

23. člen
Šteje se, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so na 

dan uveljavitve tega zakona pooblaščeni za izvajanje pripravni-
štva in specializacij, pooblaščeni tudi za izvajanje sekundariata.

Izvajalcem iz prejšnjega odstavka se z uveljavitvijo tega 
zakona rok veljavnosti pooblastila podaljša tako, da pooblastilo 
velja za obdobje pet let.

24. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdrav-

niški službi (Uradni list RS, št. 58/08) preneha veljati 37. člen.

25. člen
V Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, 

zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne 
medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10) preneha veljati 
25. člen.

26. člen
Sredstva za financiranje pripravništva zdravstvenih de-

lavcev in zdravstvenih sodelavcev ter specializacij zdravnikov 
se iz proračuna Republike Slovenije začnejo zagotavljati po-
stopoma, in sicer:

– v letu 2017 v višini 23 milijonov eurov;
– v letu 2018 v višini 40 milijonov eurov;
– v letu 2019 v višini 60 milijonov eurov;
– v letu 2020 v višini 80 milijonov eurov.
Razliko do celotne vrednosti financiranja pripravništva 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter specia-
lizacij zdravnikov v obdobju do 31. 12. 2019 zagotavlja zavod.

Ne glede na določbo šestega odstavka spremenjenega 
25. člena zakona zdravniki, ki so specializacijo začeli opravljati 
do 31. 12. 2019, in po končani specializaciji v roku 3 mesecev 
iz razlogov, ki so na njihovi strani ne sklenejo delovnega raz-
merja v mreži javne zdravstvene službe oziroma v mreži javne 
zdravstvene službe v okviru regije, za katero so opravljali 
specializacijo oziroma pri določenem izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti, in specializanti, ki so specializacijo začeli opravljati 
do 31. 12. 2019, in jim je bila v skladu s c18.a členom zakona 
izdana odločba o prenehanju specializacije, stroške, nastale 
v zvezi s specializacijo, razen plače in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja, povrnejo zavodu. Zdravniki specialisti iz 
prejšnjega stavka so prosti obveznosti, če v treh mesecih po 
končani specializaciji ne dobijo ponudbe za zaposlitev za naj-

manj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije pri izva-
jalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe 
oziroma v mreži javne zdravstvene službe v okviru regije, za 
katero so opravljali specializacijo, oziroma pri določenem izva-
jalcu zdravstvene dejavnosti ali če na podlagi prejete ponudbe 
v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdra-
vstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Ne glede na določbo četrtega odstavka spremenjenega 
25. člena zakona višino sredstev za specializacije za potrebe 
mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis pravic iz 
drugega odstavka spremenjenega 25. člena do 31. 12. 2019 
določi minister s soglasjem zavoda.

Ne glede na določbo šestega odstavka spremenjenega 
25. člena zakona izvajalec zdravstvene dejavnosti iz osmega 
odstavka spremenjenega 23. člena zakona do 31. 12. 2019 za-
vodu povrne vse stroške oziroma njihov sorazmerni del glede 
na obdobje trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s speciali-
zacijo, razen plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja 
zdravnika specializanta.«.

27. člen
Minister izda predpis iz šestega odstavka spremenjenega 

14. člena, četrtega odstavka spremenjenega 18. člena in osme-
ga odstavka spremenjenega 25. člena zakona v štirih mesecih 
od uveljavitve tega zakona.

Zbornica izda predpis iz tretjega odstavka novega 
a18.a člena zakona v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati nasle-

dnji predpisi, ki se uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih 
na podlagi tega zakona, kolikor niso v nasprotju z določbami 
tega zakona:

– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni 
zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravni-
štva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravni-
kov (Uradni list RS, št. 110/00 in 112/07),

– Program pripravništva za poklic zdravnik (Uradni list RS, 
št. 33/95, 60/95, 59/96, 62/96 in 98/99 – ZZdrS),

– Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni list RS, 
št. 83/97, 98/99 – ZZdrS, 39/00, 50/01, 61/02, 43/04 in 57/06).

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik 
o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list 
RS, št. 22/09, 42/09 – popr., 22/10, 76/11, 48/15 in 1/17) v delu, 
ki se nanaša na razpis in odobritev ter potek specializacije, 
uporablja pa se do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi 
tega zakona, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik 
o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 
42/12 in 4/15) v delu, ki se nanaša na potek strokovnega izpita 
zdravnikov, uporablja pa se do uveljavitve predpisa, izdanega 
na podlagi tega zakona, kolikor ni v nasprotju z določbami tega 
zakona.

29. člen
Spremenjeni 14. člen zakona se začne uporabljati 1. fe-

bruarja 2018, novi 20.a člen zakona pa 1. januarja 2018.

30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/17-28/20
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 2074-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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2006. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata 
članu Programskega sveta RTV Slovenija 
– imenovanemu na podlagi sedme alineje 
šestega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji 
14. julija 2017 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja mandata članu 
Programskega sveta RTV Slovenija – 

imenovanemu na podlagi sedme alineje  
šestega odstavka 17. člena  

Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Ugotovi se, da je Domen Savič odstopil z mesta člana 

Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, na katero je bil 
imenovan na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija, zato mu na podlagi četrtega 
odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 
mandat člana Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija.

Št. 010-02/17-12/4
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 2128-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2007. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata 
članu Programskega sveta RTV Slovenija 
– imenovanemu na podlagi sedme alineje 
šestega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji 
14. julija 2017 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja mandata članu 
Programskega sveta RTV Slovenija – 

imenovanemu na podlagi sedme alineje  
šestega odstavka 17. člena  

Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Ugotovi se, da je Miran Zupanič odstopil z mesta člana 
Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, na katero je bil 
imenovan na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija, zato mu na podlagi četrtega 
odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 
mandat člana Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija.

Št. 010-02/17-12/5
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 2128-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

2008. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
domnevnega pranja denarja in financiranja 
terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb 
v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 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, 33/03 in 55/11 – odl. US), 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) in Akta o odreditvi parla-
mentarne preiskave (Uradni list RS, št. 37/17) je Državni zbor 
na seji 14. julija 2017 sprejel

S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, 

podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
domnevnega pranja denarja in financiranja 

terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb  

v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d.
I.

Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 
5 članov in 5 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed po-
slancev Državnega zbora.

V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 

1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev 

Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 na-

mestnika člana,
Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokra-

tov 1 člana in 1 namestnika člana.

II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:

za člane: za namestnike članov:
Jani (Janko) MÖDERNDORFER, 
PS SMC
Ivan HRŠAK,  
PS DeSUS
Matjaž NEMEC, PS SD
dr. Franc TRČEK, PS Levica
Jernej VRTOVEC, PS NSi

dr. Jasna MURGEL, 
PS SMC
Benedikt KOPMAJER,  
PS DeSUS
Matjaž HAN, PS SD
Violeta TOMIĆ, PS Levica
mag. Matej TONIN, PS NSi

izmed članov se imenujeta:
za predsednika:
Jani (Janko) MÖDERNDORFER, 
PS SMC
za podpredsednika:
dr. Franc TRČEK, PS Levica

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

Št. 020-04/17-7/11
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 2129-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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2009. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije za ugotavljanje politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 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, 33/03 in 55/11 – odl. US), 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) ter Akta o odreditvi par-
lamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 8/15) je Državni zbor 
na seji 14. julija 2017 sprejel

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

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij pri investiciji  

v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (Uradni list RS, 
št. 16/15, 44/15, 51/15, 69/15, 19/16, 67/16, 8/17 in 14/17) se:

– v drugem odstavku I. točke besedilo
»Poslanska skupina Združena levica«
nadomesti z besedilom
»Poslanska skupina Levica«,

– v II. točki besedilo
»Matjaž HANŽEK, PS ZL«
nadomesti z besedilom
»Matjaž HANŽEK, nepovezani poslanec, na predlog 

PS Levica«
in besedilo
»Violeta TOMIĆ, PS ZL«
nadomesti z besedilom
»Violeta TOMIĆ, PS Levica«.

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

zbor.

Št. 020-04/17-8/4
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 2130-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2010. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Avstriji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Avstriji

Dr. Andreja Rahtena, izrednega in pooblaščenega vele-
poslanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji odpoklicujem 
s 7. septembrom 2017.

Št. 501-04-9/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2011. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški 
uniji (AU)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
pri Afriški uniji (AU)

Mag. Matjaža Šinkovca, izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU) s sedežem 
v Bruslju, odpoklicujem z 31. avgustom 2017.

Št. 501-04-10/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2012. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski 
konfederaciji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 

UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Švicarski konfederaciji

Mag. Franca Mikšo, izrednega in pooblaščenega velepo-
slanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji odpokli-
cujem s 15. septembrom 2017.

Št. 501-04-11/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2013. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki 
Bolgariji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Republiki Bolgariji

Mag. Ksenijo Škrilec, izredno in pooblaščeno velepo-
slanico Republike Slovenije v Republiki Bolgariji s sedežem v 
Budimpešti, odpoklicujem z 31. julijem 2017.

Št. 501-04-12/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2014. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Kosovo

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
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št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Kosovo

Miljana Majhna, izrednega in pooblaščenega veleposla-
nika Republike Slovenije v Republiki Kosovo odpoklicujem z 
31. avgustom 2017.

Št. 501-04-13/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2015. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije 
na Madžarskem

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

na Madžarskem

Mag. Ksenijo Škrilec, izredno in pooblaščeno velepo-
slanico Republike Slovenije na Madžarskem odpoklicujem z 
31. julijem 2017.

Št. 501-04-14/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2016. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Velikem 
vojvodstvu Luksemburg

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z

o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije  
v Velikem vojvodstvu Luksemburg

Mag. Matjaža Šinkovca, izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksem-
burg s sedežem v Bruslju, odpoklicujem z 31. avgustom 2017.

Št. 501-04-15/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2017. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
v Federativni demokratični republiki Etiopiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 
– UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in 
četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) 
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
demokratični republiki Etiopiji

Mag. Matjaža Šinkovca, izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični 
republiki Etiopiji s sedežem v Bruslju, odpoklicujem z 31. av-
gustom 2017.

Št. 501-04-16/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2018. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Zelenortski otoki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 
– UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in 
četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) 
izdajam
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U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Zelenortski otoki

Mag. Matjaža Šinkovca, izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski 
otoki s sedežem v Bruslju, odpoklicujem z 31. avgustom 
2017.

Št. 501-04-17/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2019. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni 
republiki Nemčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 
– UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in 
četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) 
izdajam

U K A Z

o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Zvezni republiki Nemčiji

Mag. Marto Kos Marko, izredno in pooblaščeno velepo-
slanico Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji odpokli-
cujem s 5. septembrom 2017.

Št. 501-04-18/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2020. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški 
republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 
– UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in 
četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) 
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Slovaški republiki

Bernardo Gradišnik, izredno in pooblaščeno veleposla-
nico Republike Slovenije v Slovaški republiki, odpoklicujem s 
15. septembrom 2017. 

Št. 501-04-119/2017-2
Ljubljana, dne 12. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2021. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
na Madžarskem

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16) in četrtega odstavka 17.a člena 
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 
– ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
na Madžarskem

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije na Madžarskem postavim dr. Roberta Kokalja.

Št. 501-03-12/2017-2
Ljubljana, dne 19. julija 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2022. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 

Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev 
in vzdrževanje statusa črede, proste goveje 
virusne diareje

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega od-
stavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o 
veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-C) izdaja mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih 
za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa 

črede, proste goveje virusne diareje
1. člen

V Pravilniku o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrže-
vanje statusa črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list 
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RS, št. 107/13) se v prvem odstavku 5. člena točka b) spremeni 
tako, da se glasi:

»b) opravljene serološke preiskave v obdobju 11 do 
13 mesecev po pridobitvi statusa oziroma po predhodnih pre-
iskavah za vzdrževanje statusa, z negativnimi rezultati na 
vseh živalih v starosti 7 do 13 mesecev; če na gospodarstvu v 
času odvzema vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, se 
odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmesečnem 
starostnem obdobju (npr. živalim, starim 14 do 20 mesecev).«.

2. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti 

in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega 

odstavka tega člena se čredi s statusom črede, proste BVD, 
v kateri se v postopkih rednega letnega testiranja iz točke b) 
prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi pozitivna serološka 
reakcija pri posamezni živali, status začasno razveljavi.

(5) Začasna razveljavitev statusa se označi v seznamu iz 
petega odstavka 3. člena tega pravilnika tako, da se v rubriko 
»Opombe« vpiše besedilo »Začasno razveljavljen status« in 
datum začasne razveljavitve.

(6) Čredi se povrne status črede, proste BVD, in v se-
znamu iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika dopiše 
datum povrnitve statusa, ko je opravljena serološka preiskava 
z negativnim rezultatom na vseh živalih v starosti 9 do 15 me-
secev; če na gospodarstvu v času odvzema vzorcev ni živali v 
tem starostnem obdobju, se odvzamejo vzorci vsem živalim v 
naslednjem šestmesečnem starostnem obdobju (npr. živalim, 
starim 16 do 22 mesecev). Preiskava se opravi ne prej kakor 
30 dni po odstranitvi seropozitivnih živali iz črede.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-122/2017
Ljubljana, dne 10. julija 2017
EVA 2017-2330-0039

Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
2023. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 

85. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju 
z Ustavo

Številka: U-I-84/15-19
Datum: 18. 5. 2017

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Državnega sveta, na seji 18. maja 2017

o d l o č i l o:

Prvi odstavek 85. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 
63/13 in 17/15) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Državni svet (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga zah-

tevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 85. člena Zakona 
o sodiščih (v nadaljevanju ZS), ki ureja, kdaj se smejo osebe, 
imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, skli-
cevati na ta status. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana 
določba v neskladju z 2., 14., 22., 34., 35., 49. in 74. členom 
Ustave.

2. Predlagatelj navaja, da je bil z Zakonom o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/15 
– v nadaljevanju ZS-L) prvi odstavek 85. člena ZS spremenjen 
tako, da določa splošno prepoved opravljanja dejavnosti so-
dnega izvedenca in sodnega cenilca izven sodnih postopkov. 
S sprejetjem ZS-L naj bi bilo sodnim izvedencem in sodnim 
cenilcem onemogočeno, da bi se na svoj status sklicevali, 
kadar dajejo izvide, mnenja ali cenitve na zahtevo stranke 
zaradi uveljavljanja njenih pravic in za obrambo svojih pravic 
ali svojega ugleda. S tem naj bi nastala nesorazmerna škoda 
državljanom in javnemu interesu. Državljanom naj bi bilo 
onemogočeno, da za uveljavljanje svojih pravic v pravnem 
prometu ali pri zavarovanju svojih pravic zahtevajo izdelavo 
izvida, mnenja ali cenitve uradno imenovanega cenilca ali 
izvedenca. Status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca 
naj bi dajal strankam dodatno zagotovilo, da bosta mnenje 
ali cenitev kakovostno izdelana in da je oseba vešča sodnih 
postopkov. Omejitev delovanja sodnih cenilcev in sodnih izve-
dencev naj bi vodila k omejevanju konkurence. Zmanjševanje 
konkurence pa naj bi vodilo k zmanjševanju kakovosti izdela-
nih mnenj in cenitev.

3. Predlagatelj zatrjuje, da so sodni izvedenci in so-
dni cenilci v neenakopravnem položaju s sodnimi tolmači. 
Zakonska ureditev, ki ureja položaj sodnih tolmačev, naj bi 
dopuščala, da se smejo sodni tolmači na svoj status skli-
cevati tudi izven sodnih postopkov. S takšno ureditvijo naj 
bi bili kršeni načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 
14. člena Ustave) in enako varstvo pravic (22. člen Ustave). 
Predlagatelj zatrjuje tudi, da so zaradi izpodbijane določbe 
stranke, ki pridobijo mnenje ali cenitev izvedenca ali cenilca 
izven sodnega postopka, v neenakopravnem položaju s stran-
kami, ki pridobijo mnenje ali cenitev po nalogu sodišča. Sodni 
cenilec in sodni izvedenec, ki pripravljata mnenje ali cenitev 
po nalogu sodišča, naj bi bila upravičena do brezplačnega 
dostopa do vseh podatkov, ki jih potrebujeta za izdelavo 
mnenja ali cenitve. Če se sodni izvedenec in sodni cenilec 
na ta status ne moreta sklicevati, naj bi jima bil onemogočen 
dostop do podatkov.

4. Predlagatelj navaja, da so imeli sodni izvedenci in 
sodni cenilci poseben status in kvalifikacijo, pridobljeno na 
podlagi strokovne izobrazbe, znanja in sposobnosti. Omejitev 
uporabe te kvalifikacije naj bi pomenila omejevanje dejavnosti 
sodnih izvedencev in cenilcev. S tem naj bi bilo poseženo v 
svobodo dela (49. člen Ustave), v svobodno gospodarsko 
pobudo (74. člen Ustave) in pravico do splošne svobode rav-
nanja (35. člen Ustave). Predlagatelj meni, da poseg v nave-
dene človekove pravice in temeljne svoboščine ne bi prestal 
strogega testa sorazmernosti. Cilj izpodbijane ureditve naj bi 
bil ukiniti nadzor Ministrstva za pravosodje (v nadaljevanju 
ministrstvo) nad delom sodnih izvedencev in sodnih cenilcev 
izven sodnih postopkov. Cilj izpodbijane zakonske ureditve 
po mnenju predlagatelja ni ustavno dopusten. Poseg v pra-
vice sodnih izvedencev in sodnih cenilcev naj ne bi bil nujen 
za dosego cilja. Predlagatelj meni, da je mogoče cilj doseči 
tudi z drugačno zakonsko ureditvijo. Zakonodajalec bi lahko 
omejil odgovornost države pri nadzoru sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev ter vzpostavil zbornico sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev, ki bi izvajala nadzor nad delovanjem sodnih 
cenilcev in izvedencev. Zato je bilo po mnenju predlagatelja 
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očitno nesorazmerno poseženo v pravice sodnih izvedencev 
in sodnih cenilcev.

5. Z izpodbijano zakonsko določbo naj bi zakonodajalec 
posegel v obseg delovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev 
ter v njihove prihodke kot vire socialnega preživetja. S tem naj bi 
posegel tudi v pravico do pravne varnosti in v načelo zaupanja v 
pravo (2. člen Ustave). Predlagatelj zatrjuje, da sodni izvedenci 
in sodni cenilci niso mogli računati na take spremembe. Zako-
nodajalec bi moral zagotoviti daljše prehodno obdobje. Določiti 
bi moral dejavnosti, ki jih smejo sodni izvedenci in sodni cenilci 
opraviti izven sodnih postopkov po uveljavitvi spremenjene za-
konske določbe, in rok, v katerem morajo te dejavnosti opraviti. 
Izpodbijana določba naj bi posegala v pridobljene in pričakovane 
pravice sodnih izvedencev in sodnih cenilcev.

6. Predlagatelj tudi meni, da prepoved uporabe naziva 
sodni izvedenec in sodni cenilec posega v dostojanstvo vseh, 
ki opravljajo to funkcijo. Dejstvo, da je oseba sodni izvedenec 
in sodni cenilec, naj bi bilo dodatno zagotovilo, da bo delo 
opravljeno strokovno in v skladu z integriteto, ki se pričakuje 
od sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Po mnenju predla-
gatelja naj bi bilo z izpodbijano določbo poseženo v pravico 
do osebnega dostojanstva (34. člen Ustave).

7. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Mnenje je pre-
dložila Vlada. Zatrjuje, da je zakonodajalec z izpodbijano 
spremembo določil obseg delovanja sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev, določil koncentracijo nadzora ministrstva nad 
delovanjem sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter omogočil 
vzpostavitev stanja, ki upošteva načelo konkurenčnosti pri 
delovanju na trgu. Spremembe prvega odstavka 85. člena 
ZS naj bi izhajale iz namena instituta sodnih izvedencev 
in sodnih cenilcev. Namen njihovega delovanja naj bi bil 
zagotavljanje strokovne pomoči sodiščem glede strokovnih 
vprašanj, o katerih sodišča sama ne morejo presojati oziroma 
jih ocenjevati. Vlada pojasnjuje, da je bil razlog za izpodbi-
jano zakonsko spremembo revizijsko poročilo Računskega 
sodišča, ki je ugotovilo, da je bilo poslovanje ministrstva pri 
izvajanju nadzora nad delom sodnih cenilcev neučinkovito. 
Pri pripravi odzivnega poročila je ministrstvo ocenilo, da je 
zaradi zagotovitve učinkovitega nadzora nad delom sodnih 
izvedencev in sodnih cenilcev treba omejiti sklicevanje na 
status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca le na delo, ki 
se opravlja po odredbi sodišča.

8. Vlada poudarja, da izpodbijana zakonska določba ne 
omejuje obsega dela oseb, ki so imenovane za sodnega izve-
denca ali sodnega cenilca. Zakonska določba naj bi določala 
le, da se navedene osebe pri opravljanju dejavnosti na trgu 
ne smejo sklicevati na svoj status. Strokovnjaki, ki so hkrati 
tudi vpisani v imenik sodnih izvedencev ali sodnih cenilcev, 
naj bi dejavnost opravljali svobodno in nemoteno v svojstvu 
strokovnjaka za posamezno področje. Pri opravljanju dejav-
nosti svetovanja in ocenjevanja na trgu bi lahko svoje izkušnje 
v vlogi sodnega izvedenca ali sodnega cenilca navajali kot 
referenčno prednost. Izpodbijana zakonska določba naj bi 
jim le prepovedala opremiti svoje mnenje ali cenitev z žigom 
sodnega izvedenca ali cenilca. Strokovnost, ki strokovnjakom 
omogoča opravljanje dejavnosti, je lastnost, ki jo te osebe 
pridobijo z izobrazbo, usposabljanjem in drugimi načini prido-
bivanja znanja in ne z imenovanjem za sodnega izvedenca 
ali sodnega cenilca. Stranka naj bi še vedno imela pravico, da 
v sodnih postopkih uporabi mnenje strokovnjaka, ki ga sama 
najame in mu zaupa. Takšno mnenje naj bi imelo drugačno 
dokazno vrednost kot mnenje sodnega izvedenca ali sodnega 
cenilca. Po ustaljeni sodni praksi mnenja ali cenitve izvedenca 
ali cenilca, ki ga ni imenovalo sodišče, ni mogoče obravnavati 
kot izvedensko mnenje, temveč kot navedbe strank.

9. Vlada zatrjuje, da smejo osebe, ki imajo status so-
dnega izvedenca ali sodnega cenilca, tudi po spremembi ZS 
še vedno dajati izvide, mnenja in cenitve na zahtevo strank 
zaradi uveljavljanja njihovih pravic. Z imenovanjem sodnega 
izvedenca ali sodnega cenilca za potrebe sodnega postopka 

naj ne bi bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Zato po mnenju 
Vlade izpodbijana določba ne more posegati v pravico do 
svobode dela (49. člen Ustave) ali splošno svobodo ravnanja 
(35. člen Ustave). Vlada tudi nasprotuje trditvam predlagate-
lja, da izpodbijana določba posega v svobodno gospodarsko 
pobudo (74. člen Ustave). Navaja, da imajo sodni izvedenci in 
sodni cenilci pravico do nagrade za svoje izvedensko mnenje 
ali cenitev in pravico do povrnitve stroškov, ki so odmerjeni 
po tarifi, določeni s pravilnikom. Nagrada in stroški sodnega 
izvedenca in sodnega cenilca so del stroškov postopka. Sodni 
izvedenec ali sodni cenilec, ki nevestno in neredno opravlja 
svoje dolžnosti, je lahko razrešen. Odgovornost za škodo, ki 
je nastala med sodnim postopkom zaradi dela sodnega izve-
denca ali sodnega cenilca, nosi država. Izvedenci in cenilci, 
ki nastopajo na trgu kot strokovnjaki, pa naj bi s stranko skle-
nili pogodbo, v kateri naj bi opredelili obseg naročila in ceno 
storitve. Izvedenec ali cenilec, ki sklene pogodbo o izdelavi 
mnenja ali cenitve s stranko, naj bi bil odgovoren stranki po 
splošnih načelih obligacijskega prava. Iz navedenega naj bi 
izhajalo, da je delovanje izvedencev in cenilcev na trgu prepu-
ščeno avtonomiji strank in svobodni gospodarski pobudi. Ker 
naj bi ZS urejal le delovanje sodnih izvedencev in sodnih ce-
nilcev za potrebe sodišč in opravljanja dejavnosti izvedencev 
in cenilcev na trgu, naj izpodbijana določba ne bi posegala v 
pravico iz 74. člena Ustave.

10. Vlada tudi zavrača očitke predlagatelja o neskladju 
z načelom zaupanja v pravo (2. člen Ustave), ker ni bilo do-
ločeno ustrezno prehodno obdobje. Izpodbijana določba naj 
ne bi omejevala delovanja sodnih izvedencev in sodnih cenil-
cev na trgu, ker naj bi ti svoje delo še vedno lahko opravljali 
kot gospodarsko dejavnost na trgu. Zato Vlada meni, da je 
15-dnevni vacatio legis zadostno obdobje za prilagoditev. So-
dni izvedenci in sodni cenilci naj bi vsa morebitna naročila na 
trgu, ki bi jih pridobili v času veljavnosti stare ureditve, v skla-
du z novo ureditvijo zaključili brez sklicevanja na svoj status. 
Tako izdelano mnenje ali cenitev naj bi še vedno imelo enako 
strokovno težo, ki izvira iz same vsebine mnenja ali cenitve.

11. Vlada zavrača trditve predlagatelja o kršitvi načela 
enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), ker 
je sklicevanje na status sodnega tolmača urejeno drugače. 
Vlada pojasnjuje, da obstajajo pri izvensodnem delu sodnih 
tolmačev bistvene razlike v primerjavi s sodnimi cenilci in 
sodnimi izvedenci. Delo sodnega tolmača naj bi obsegalo 
tolmačenje in prevajanje iz matičnega jezika v tuji jezik in 
obratno. Prevod naj ne bi bil podvržen vrednotenju, tehtanju, 
mnenju in presoji tolmača, ki bi vplival na končni rezultat 
samega sodnega prevoda. Pri delu tolmača naj ne bi šlo za 
strokovno presojo in uporabo koeficientov oziroma drugih 
parametrov, ki bi lahko privedli do bistveno različnih končnih 
rezultatov oziroma mnenj in ocen. Drugačna ureditev sodnih 
tolmačev ter sodnih izvedencev in sodnih cenilcev izhaja tudi 
iz pravice do uporabe lastnega jezika in pisave, ki je dolo-
čena v 61. členu Ustave in posameznih določbah procesnih 
zakonov. Upoštevati naj bi bilo treba, da morajo stranke v 
upravnih in sodnih postopkih doma in v tujini pogosto predlo-
žiti overjeni prevod določenih dokumentov tako v zasebnih 
razmerjih kot v uradnih postopkih. V Republiki Sloveniji naj bi 
overjen prevod lahko izdelali izključno sodni tolmači. Zato je 
bilo treba zagotoviti, da se sodni tolmači smejo na svoj status 
sklicevati tudi pri tolmačenju in prevodih na zahtevo stranke 
zaradi uveljavljanja njenih pravic.

12. Ustavno sodišče je mnenje Vlade poslalo predlaga-
telju, ki se o njem ni izjavil.

B.
13. Predlagatelj izpodbija zakonsko določbo, ki ureja sta-

tus sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Sodni izvedenci so 
osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, 
da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede 
strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede 
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katerih sodišče oceni, da mu je pri njegovi presoji potrebna 
pomoč strokovnjaka (prvi odstavek 84. člena ZS). Sodni cenilci 
so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, 
da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih 
lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma 
vrednosti na njej povzročene škode (drugi odstavek 84. člena 
ZS). Sodne izvedence in sodne cenilce na podlagi javnega 
poziva imenuje minister, pristojen za pravosodje. Imenovani so 
za določeno strokovno področje in podpodročje izvedenskega 
ali cenilskega dela (prvi odstavek 86. člena ZS). V 87. členu 
ZS so določeni pogoji za imenovanje sodnega izvedenca in 
sodnega cenilca, v 89. členu ZS pa pogoji za njuno razrešitev.1 
Sodni izvedenec in sodni cenilec imata pravico do nagrade za 
svoje izvedensko delo in pravico do povrnitve stroškov, ki sta jih 
imela v zvezi z izvedenskim ali cenilskim delom (prvi odstavek 
90. člena ZS). Tarifa za plačevanje storitev sodnih izvedencev 
in sodnih cenilcev je določena s pravilnikom, ki ga sprejme 
minister za pravosodje.2

14. Izpodbijani prvi odstavek 85. člena ZS3 ureja primere, 
ko se smeta sodni izvedenec in sodni cenilec sklicevati na svoj 
status. Zakonodajalec ločuje več situacij, v katerih lahko deluje-
jo sodni izvedenci in sodni cenilci. Poglavitni namen delovanja 
sodnih cenilcev in sodnih izvedencev je zagotavljanje strokov-
ne pomoči sodiščem in drugim državnim organom pri strokov-
nih vprašanjih, o katerih sami ne morejo presojati oziroma jih 
ocenjevati. Izvedenci in cenilci so posredniki manjkajočega 
strokovnega znanja in izkušenj sodniku ali upravnemu organu.4 
Imenovanje posameznih strokovnjakov za sodne izvedence in 
sodne cenilce je namenjeno predvsem oblikovanju seznamov 
oseb, ki bodo v konkretnem primeru sodniku ali uradni osebi 
omogočili hitro določitev izvedenca ali cenilca, tako da sodnik 
ali uradna oseba ne bi bila primorana za vsak primer posebej 
iskati primernega strokovnjaka.5 V taki situaciji sodni izvedenci 
in sodni cenilci delujejo na zahtevo sodišča ali upravnega 
organa v sodnih in upravnih postopkih. Sklicevanje na status 
sodnega izvedenca in sodnega cenilca, ko slednja delujeta na 
zahtevo sodišča ali upravnega organa v sodnih in upravnih 
postopkih, je zakonodajalec uredil v prvi in drugi alineji prvega 
odstavka 85. člena ZS.

15. Imenovanje za sodnega izvedenca, sodnega ce-
nilca ali sodnega tolmača pomeni tudi, da ima navedena 
oseba določeno strokovno znanje. Zato je zakonodajalec ali 
uredbodajalec z zakonom ali uredbo določil, da ima oznaka, 
da je mnenje, izvid ali cenitev dal sodni izvedenec ali sodni 
cenilec, določene pravne posledice, ki jih brez uporabe take 
oznake ni mogoče doseči.6 To pomeni, da mora biti sodnim 

1 V skladu z 92. členom ZS se 87. do 91. člen tega zakona 
smiselno uporabljajo tudi za sodne cenilce.

2 Glej Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni 
list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15).

3 Izpodbijani prvi odstavek 85. člena ZS določa: »Osebe, 
imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, se smejo 
sklicevati na ta status: 

– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča 
v sodnem postopku,

– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravne-
ga organa v upravnem postopku ali

– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.«
4 Primerjaj z J. Zobec v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni 

postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list Republike 
Slovenije in GV Založba, Ljubljana 2006, str. 473.

5 J. Juhart, Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije, Univer-
zitetna založba Ljubljana, Ljubljana 1961, str. 386. 

6 Primerjaj na primer s tretjim odstavkom 473. člena Energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 – EZ-1), z drugim 
odstavkom 71. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 
in 19/15 – ZVPot), s prvo alinejo prvega odstavka 55. člena Zakona 
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 – ZDLov-1) 
ter s V. in VI. poglavjem Zakona o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – 
popr. in 57/12 – ZUPUDPP).

izvedencem in sodnim cenilcem dovoljeno, da se tudi v takem 
primeru sklicujejo na svoj status. Sklicevanje na status sodne-
ga izvedenca in sodnega cenilca, ko ta deluje, ker zakon ali 
uredba določa njegovo delovanje, je zakonodajalec uredil v 
tretji alineji prvega odstavka 85. člena ZS.

16. Sodni izvedenci in sodni cenilci lahko delujejo tudi na 
zahtevo stranke za uveljavljanje njenih pravic, čeprav zakon 
ali uredba njihovega delovanja izrecno ne ureja. Z uveljavi-
tvijo ZS-L v takih situacijah sodnim izvedencem in sodnim 
cenilcem ni več dovoljeno sklicevanje na svoj status. Z izpod-
bijano določbo zakonodajalec ni posegel v obseg dejavnosti, 
ki jo lahko oseba, ki je imenovana za sodnega izvedenca ali 
sodnega cenilca, opravlja.7 Izpodbijana zakonska določba 
sodnim izvedencem ali sodnim cenilcem dovoljuje pripravo 
oziroma izdelavo mnenj, izvidov ali cenitev za stranke ali za 
obrambo svojih pravic ali svojega ugleda. Ne dovoljuje pa, da 
bi se osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega 
cenilca, pri pripravi takega mnenja, izvida ali cenitve sklice-
vale na navedeni status.

Presoja z vidika 49. in 74. člena Ustave
17. Predlagatelj zatrjuje, da izpodbijana določba protiu-

stavno posega v pravico do svobode dela iz 49. člena Ustave 
in pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega od-
stavka 74. člena Ustave.

18. Ustavna določba o svobodi dela (49. člen Ustave) 
zagotavlja predvsem pravice, povezane z delom, kot so pravi-
ca do proste izbire zaposlitve, pravica do dostopnosti vsakega 
delovnega mesta pod enakimi pogoji in prepoved prisilnega 
dela.8 Prvi odstavek 74. člena Ustave zagotavlja vsem gospo-
darskim subjektom pri njihovem gospodarskem poslovanju 
svobodno gospodarsko pobudo, kar pomeni predvsem svo-
bodno ustanovitev gospodarskega subjekta (pod zakonskimi 
pogoji), njegovo vodenje v skladu z ekonomskimi načeli (upo-
števaje prisilne predpise), svobodno izbiro dejavnosti, s katero 
gospodarski subjekti uresničujejo svoje pridobitne interese v 
konkurenci na tržišču, izbiro poslovnih partnerjev in podobno, 
ne glede na velikost, statusno obliko ali druge značilnosti.9

19. Pri osebah, ki so imenovane za sodnega izvedenca 
ali sodnega cenilca, je treba ločevati med položajem, ko te 
osebe delujejo na trgu ter prosto iščejo in sprejemajo stranke, 
in položajem, ko dajejo izvide, mnenja ali cenitev na zahtevo 
sodišča ali upravnega organa. V primeru, ko dajejo izvide, 
mnenja ali cenitve na zahtevo sodišča ali upravnega organa, 
izvajajo funkcijo pomočnika sodišča oziroma drugega držav-
nega organa. Zato v tem delu ne gre za izvajanje gospodarske 
dejavnosti v smislu 74. člena Ustave niti za opravljanje dela 
v smislu 49. člena Ustave.10 V primeru, ko osebe, imenovane 
za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, prosto nastopajo 
na trgu, opravljajo gospodarsko dejavnost ali opravljajo delo, 
samostojno ali kot delavec v odvisnem delovnem razmerju, 
se omejitve presojajo v okviru 74. oziroma 49. člena Ustave.11

7 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-201/15 z dne 
28. 1. 2016, 5. točka obrazložitve.

8 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-388/14 z dne 
17. 3. 2016, 14. točka obrazložitve.

9 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne 
13. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 58/04 in 61/04, in OdlUS XIII, 33), 
7. točka obrazložitve.

10 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/09 z dne 
5. 5. 2009 (Uradni list RS, št. 35/09, in OdlUS XVIII, 20), 32. točka 
obrazložitve.

11 Člen 49 Ustave je upošteven z vidika posameznika, ki 
opravlja določeno delo, bodisi samostojno ali kot delavec v odvi-
snem delovnem razmerju. člen 74 Ustave je upošteven z vidika 
posameznih gospodarskih subjektov, tako pravnih oseb kot posa-
meznikov, ki na trgu opravljajo določeno dejavnost, ki jo sestavljajo 
različna dela, storitve. Za samostojne podjetnike posameznike, ki 
opravljajo delo kot svojo dejavnost, sta tako v tej zvezi upoštevni 
obe omenjeni ustavni določbi (primerjaj z odločbo Ustavnega so-
dišča št. U-I-288/00 z dne 21. 3. 2002, Uradni list RS, št. 32/02, in 
OdlUS XI, 44, 18. točka obrazložitve).
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20. Izpodbijana zakonska določba ureja, kdaj se smejo 
osebe, ki so imenovane za sodega izvedenca ali sodnega ce-
nilca, sklicevati na ta status. S tem izpodbijana določba vpliva 
na delovanje oseb, ki so imenovane za sodnega izvedenca 
ali sodnega cenilca, ko te opravljajo svoje delo ali dejavnost 
prosto na trgu, saj jim v tem primeru ne dovoljuje sklicevati se 
na ta status. Vendar je moralo Ustavno sodišče v nadaljevanju 
presoditi, ali izpodbijana ureditev sploh posega v pravico do 
svobode dela iz prvega do tretjega odstavka 49. člena Usta-
ve in pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega 
odstavka 74. člena Ustave.

21. Z vidika teh dveh ustavnih določb bi lahko bilo 
upoštevno, če bi zakonska določba osebam, imenovanim za 
sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, prepovedovala opra-
vljanje določene dejavnosti, če bi določala pogoje za opravlja-
nje določenega dela ali določene gospodarske dejavnosti ali 
omejevala obseg dela ali dejavnosti.

22. Vendar v tem primeru ne gre za tako določbo. Izpod-
bijana zakonska določba osebam, ki so imenovane za sodne-
ga izvedenca ali sodnega cenilca, le ne dovoljuje sklicevanja 
na status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca pri pripravi 
mnenj, izvidov in cenitev za stranke za uveljavljanje njihovih 
pravic, če zakon ali uredba ne določa njihovega delovanja. 
Opravljanja dela oziroma gospodarske dejavnosti v točno do-
ločeni obliki oziroma na točno določen način pravici iz prvega 
do tretjega odstavka 49. člena in prvega odstavka 74. člena 
Ustave ne zagotavljata.12 Zato izpodbijana zakonska ureditev 
niti ne sega na področje, ki ga navedeni pravici varujeta.

23. Ker z izpodbijano določbo niso določeni niti pogoji 
za opravljanje določenega dela ali dejavnosti niti ni poseže-
no v obseg dejavnosti ali del, ki jih te osebe lahko izvajajo, 
predlagatelj ni utemeljil posega v prvi, drugi ali tretji odstavek 
49. člena ter prvi odstavek 74. člena Ustave. Zato izpodbijana 
določba ni v neskladju z navedenimi ustavnimi določbami.

Presoja z vidika 34. člena Ustave
24. Pravica do osebnega dostojanstva iz 34. člena Usta-

ve posamezniku zagotavlja priznanje njegove vrednosti, ki 
mu gre kot človeku in iz katere izvira njegova sposobnost 
samostojnega odločanja.13 Možnost doseganja položaja in 
ugleda pri poklicnem udejstvovanju sta neločljiva elementa, 
ki opredeljujeta dostojanstvo in osebnost posameznika.14 Z 
vidika te ustavne določbe bi lahko bilo upoštevno, če bi za-
konska določba preprečevala opravljanje določnega dela ali 
dejavnosti na način, da bi omejevala možnosti razvoja posa-
meznikovih delovnih sposobnosti ali da bi negativno vplivala 
na ugled opravljanja posameznega dela ali dejavnosti.

25. Izpodbijana določba oseb, ki so imenovane za sodne 
izvedence ali sodne cenilce, ne omejuje pri izvajanju njiho-
vega dela ali dejavnosti ter jim ne preprečuje pridobivanja 
novih znanj ali dodatne izobrazbe. Strokovnjaki znanje, ki jim 
omogoča opravljanje njihovega dela ali dejavnosti, pridobijo 
z izobrazbo, usposabljanjem in delovnimi izkušnjami, ne pa 
s statusom sodnega izvedenca ali sodnega cenilca. Zato z 
zakonsko določbo, ki zgolj podrobno ureja uporabo statusa 
sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, ne more biti poseže-
no v pravico do osebnega dostojanstva. Glede na navedeno 
izpodbijana določba ni v neskladju s 34. členom Ustave.

Presoja z vidika 35. člena Ustave
26. Člen 35 Ustave zagotavlja nedotakljivost človekove 

telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebno-
stnih pravic. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da nave-

12 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-211/00 z 
dne 22. 1. 2004 (Uradni list RS, št. 16/04, in OdlUS XIII, 4), 12. 
točka obrazložitve.

13 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-218/07 z 
dne 26. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS XVIII, 12), 11. 
točka obrazložitve.

14 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-183/97 z dne 
10. 7. 1997 (OdlUS VI, 183), 24. točka obrazložitve. 

dena določba zagotavlja tudi t. i. splošno svobodo ravnanja 
ljudi.15 Pravica do splošne svobode ravnanja daje posamezni-
ku pravico, da »razpolaga sam s seboj« in s tem, kar mu je 
kot osebi lastno, brez zunanjih vplivov.16 V tej ustavni pravici 
je zajeto tudi načelo, da je v pravni državi človeku dovoljeno 
vse, kar ni prepovedano, in ne obratno.17 Prav zato splošna 
svoboda ravnanja ne pomeni neomejene in abstraktne »na-
ravne« svobode. Uresničuje se lahko le v ustavnih okvirih. 
V vsebinskem smislu pravica do splošne svobode ravnanja 
pomeni pravno določeno svobodo, ki je omejena, toda v teh 
mejah hkrati tudi zaščitena. Kot člani družbene skupnosti 
morajo posamezniki trpeti omejitve splošne svobode ravna-
nja, ki jih narekujejo interesi drugih in skupnosti kot celote. 
Te omejitve same po sebi ne pomenijo posega v splošno 
svobodo ravnanja, temveč opredelitev njene ustavnopravno 
varovane vsebine. 18 Vsak ukrep zakonodajalca, ki lahko vpli-
va na ravnanje posameznika, zato še ne more pomeniti po-
sega v ustavnopravno varovano pravico iz 35. člena Ustave. 
Splošna svoboda ravnanja posamezniku tudi ne zagotavlja 
pravice zahtevati, da mu mora biti v vsakem trenutku omogo-
čeno katerokoli ravnanje.19 Glede na navedeno mora Ustavno 
sodišče najprej odgovoriti, ali izpodbijana ureditev sega na 
področje varovanja pravice do splošne svobode ravnanja.

27. Status sodnega izvedenca in sodnega cenilca se po 
ZS podeli posameznikom z namenom oblikovanja seznamov 
oseb, ki v konkretnem primeru sodniku ali uradni osebi omo-
gočijo lažjo in hitrejšo določitev izvedenca ali cenilca, ki je 
nato dolžan podati svoj izvid, mnenje oziroma cenitev. Smisel 
in namen določb ZS, ki urejajo delovanje sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev, je predvsem omogočiti učinkovito delovanje 
sodišč in drugih državnih organov v primerih, v katerih je po-
trebno sodelovanje strokovnjakov z različnih področij. Vendar 
s tem, ko ZS ureja pridobitev statusa sodnega izvedenca in 
sodnega cenilca, ne ureja niti pravice biti sodni izvedenec ali 
sodni cenilec niti pravice do uporabe statusa sodnega izve-
denca ali sodnega cenilca kot posebnega naziva. Ukrep, s 
katerim je zakonodajalec sklicevanje na status sodnega izve-
denca in sodnega cenilca omejil na situacije, v katerih je sta-
tus pravno upošteven in v skladu z namenom podelitve tega 
statusa, zato ne sega na področje, ki ga pravica do splošne 
svobode ravnanja varuje. Tako kot v zakonodajalčevo prosto 
polje presoje spada, ali bo status sodnih izvedencev in sodnih 
cenilcev sploh uredil, spada v zakonodajalčevo polje proste 
presoje tudi, da ureja položaje, v katerih dopušča sklicevanje 
na navedeni status. Izpodbijana določba zato ni v neskladju 
s 35. členom Ustave.

Presoja z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave
28. Predlagatelj med drugim zatrjuje, da so sodni izve-

denci in sodni cenilci v neenakopravnem položaju s sodnimi 
tolmači. Sodni tolmači naj bi se na podlagi druge alineje dru-
gega odstavka 85. člena ZS lahko sklicevali na svoj status, 
če delujejo na zahtevo strank za uveljavljanje njihovih pravic, 
medtem ko se sodni izvedenci in sodni cenilci v takem primeru 
na svoj status ne smejo sklicevati. Predlagatelj zatrjuje, da je 
izpodbijana določba v neskladju s 14. in 22. členom Ustave.

29. Ustavno sodišče je očitke predlagatelja o neenakem 
obravnavanju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v primer-

15 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-137/93 z dne 
2. 6. 1994 (Uradni list RS, št. 42/94, in OdlUS III, 62), 3. točka 
obrazložitve, in št. U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998 (Uradni list RS, 
št. 49/98, in OdlUS VII, 124), 18. točka obrazložitve. 

16 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-218/07, 10. točka 
obrazložitve.

17 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-290/96, 18. točka 
obrazložitve.

18 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-218/07, 9. točka 
obrazložitve, in št. U-I-54/99 z dne 13. 6. 2002 (Uradni list RS, 
št. 61/02, in OdlUS XI, 137), 12. točka obrazložitve.

19 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-36/03 z dne 
9. 6. 2005, 11. točka obrazložitve.
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javi s sodnimi tolmači presojalo v okviru drugega odstavka 
14. člena Ustave. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo 
načelo enakosti pred zakonom zahteva, da je treba bistveno 
enaka dejanska stanja obravnavati enako. Če se taka stanja 
obravnavajo različno, mora za razlikovanje obstajati razu-
men razlog, ki izhaja iz narave stvari. Načelo enakosti pred 
zakonom namreč ne pomeni, da zakon ne bi smel različno 
urejati enakih položajev pravnih subjektov, pač pa da tega 
ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega 
razloga. Za presojo tega, katere podobnosti in razlike v polo-
žajih so bistvene, je torej treba izhajati iz predmeta pravnega 
urejanja.20

30. Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen 
čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo 
na narokih oziroma prevajajo listine (tretji odstavek 84. čle-
na ZS). V drugem odstavku 85. člena ZS21 je zakonodajalec 
uredil situacije, v katerih se smejo sodni tolmači sklicevati na 
svoj status. Zakonodajalec pri urejanju sklicevanja na status 
sodnega tolmača, enako kot pri urejanju sklicevanja na status 
sodnega izvedenca in sodnega cenilca, ločuje med več situa-
cijami, v katerih lahko delujejo sodni tolmači. V situaciji iz prve 
alineje drugega odstavka 85. člena ZS sodni tolmači delujejo 
na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa v sodnih ali 
upravnih postopkih. Sodni tolmači delujejo v vlogi pomočnika 
sodišča oziroma državnega organa. V situaciji iz tretje alineje 
drugega odstavka 85. člena ZS sodni tolmači delujejo, če 
zakon ali uredba izrecno ureja njihove delovanje.22 Ker je 
zakonodajalec situacije, ko sodni tolmači delujejo na zahtevo 
sodišča ali drugega državnega organa v sodnih in upravnih 
postopkih, in situacije, ko delovanje sodnih tolmačev ureja 
zakon ali uredba, uredil v prvi in tretji alineji drugega odstavka 
85. člena ZS, so v drugi alineji drugega odstavka 85. člena ZS 
urejene situacije, ko sodni tolmač deluje na zahtevo stranke 
za uveljavljanje njenih pravic brez izrecnega pooblastila v 
zakonu ali uredbi.

31. Z uveljavitvijo ZS-L zakonodajalec sodnim izveden-
cem in sodnim cenilcem v takem primeru ne dovoli več skli-
cevanja na njihov status. Sodni izvedenec ali sodni cenilec se 
drugače kot sodni tolmač na svoj status ne smeta sklicevati, 
ko delujeta na zahtevo stranke za uveljavljanje njenih pravic, 
če zakon ali uredba njunega delovanja izrecno ne določa. 
Zakonodajalec je torej različno uredil sklicevanje pri sodnih 
izvedencih in sodnih cenilcih v primerjavi s sodnimi tolmači 
v primeru, ko dajejo mnenje, izvid, cenitev, tolmačenje ali 
prevod na zahtevo strank za uveljavljanje njihovih pravic 
brez izrecne pravne podlage za njihovo delovanje v zakonu 
ali uredbi.

20 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 
2006 (Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26), 14. točka obra-
zložitve, št. U-I-275/05 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 118/07, 
in OdlUS XVI, 85), 7. točka obrazložitve, št. U-I-287/10 z dne 
3. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 94/11), 12. točka obrazložitve, 
št. U-I-149/11 z dne 7. 6. 2012 (Uradni list RS, št. 51/12), 4. toč-
ka obrazložitve, št. U-I-85/14 z dne 10. 7. 2014 (Uradni list RS, 
št. 58/14), 8. točka obrazložitve, in št. U-I-88/15, Up-684/12 z dne 
15. 10. 2015 (Uradni list RS, št. 82/15), 14. točka obrazložitve.

21 Drugi odstavek 85. člena ZS določa: »Osebe, imenovane 
za sodnega tolmača, se smejo sklicevati na ta status:

– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali 
drugega državnega organa,

– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo stranke 
zaradi uveljavljanja njenih pravic,

– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.«
22 Primerjaj na primer z drugim odstavkom 226. člena Zakona 

o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP), prvim odstavkom 177. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP), 
drugim odstavkom 95. člena Zakona o mednarodnem zasebnem 
pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 – ZMZPP).

32. Temeljna predpostavka za neskladje z načelom ena-
kosti je, da sploh gre za bistveno enake položaje. Zato je 
treba najprej odgovoriti na vprašanje, ali je položaj sodnih 
izvedencev oziroma sodnih cenilcev v primerjavi s sodnimi 
tolmači pri urejanju uporabe njihovega statusa, ko dajejo izvi-
de, mnenja, cenitve, tolmačenja ali prevode na zahtevo strank 
za uveljavljanje njihovih pravic brez izrecnega pooblastila za 
njihovo delovanje v zakonu ali uredbi, tako podoben, da gre 
za bistveno enaka položaja.

33. Med položaji sodnih tolmačev, sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev nedvomno obstajajo določene podobnosti, saj 
vse navedene osebe kot strokovnjaki nudijo pomoč sodiščem 
in državnim organom. Vendar pa med njimi obstaja tudi več 
razlik, ki izhajajo iz narave njihovega dela. Delo izvedencev in 
cenilcev je drugače kot delo tolmačev povezano z izbiro raz-
ličnih metod dela ob uporabi strokovne presoje in vrednotenja. 
Temeljna naloga sodnih tolmačev je prevajanje ali tolmačenje 
iz slovenskega jezika v tuji jezik in obratno. Sodni tolmač ne 
podaja vsebinskih rešitev, temveč jamči, da je vsebina pre-
voda enaka vsebini izvirnika,23 s čimer je pravnim in fizičnim 
osebam omogočeno uveljavljanje njihovih pravic in interesov 
v primerih, ki zahtevajo tak prevod, bodisi v Republiki Sloveniji 
z zagotovitvijo prevoda iz tujega jezika bodisi v tujih državah, 
ki v uradnih postopkih uporabljajo tuje jezike.24 Sodni tolmači 
so torej zaradi drugačne narave in načina izvajanja njihovega 
dela in zaradi zagotavljanja učinkovitega uveljavljanja pravic 
posameznikov v Republiki Sloveniji in tujini v drugačnem prav-
nem položaju kot sodni izvedenci in sodni cenilci. Ker ne gre 
za v bistvenem enake pravne položaje, jih je zakonodajalec 
smel različno urejati.

34. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče preso-
dilo, da razlikovanje med sodnimi izvedenci in sodnimi cenilci 
v primerjavi s sodnimi tolmači pri sklicevanju na njihov status 
ne krši splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave.

35. Predlagatelj trdi, da je izpodbijana ureditev v ne-
skladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave tudi zato, ker 
so stranke, ki pridobijo mnenje ali cenitev izvedenca ali ce-
nilca izven sodnega postopka, v neenakopravnem položaju s 
strankami, ki mnenje ali cenitev pridobijo po nalogu sodišča 
ali upravnega organa.

36. Mnenje, izvid ali cenitev, ki jih dajo osebe, ki so ime-
novane za sodne izvedence ali sodne cenilce na zahtevo so-
dišča ali upravnega organa v upravnem ali sodnem postopku, 
ima drugačne pravne posledice kot mnenje, izvid ali cenitev, 
ki ga stranka pridobi na svojo zahtevo.25 Zato so stranke, ki 
pridobijo mnenje, izvid ali cenitev na svojo zahtevo, v drugač-
nem pravnem položaju kot stranke, ki sodelujejo v postopku, v 
katerem oseba, imenovana za sodnega izvedenca ali cenilca 
da mnenje, izvid ali cenitev na zahtevo sodišča ali upravnega 
organa. Ker ne gre za bistveno enake pravne položaje, jih 
zakonodajalec sme različno urejati.

23 Iz prvega odstavka 36. člena Pravilnika o sodnih tolmačih 
(Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15 – v nadaljevanju 
Pravilnik) izhaja, da sodni tolmač potrjuje pravilnost prevoda listine 
s posebnim zaznamkom, ki ga določa Pravilnik. V skladu s četrtim 
odstavkom 36. člena Pravilnika mora pri odličnosti prevodov listin 
smiselno uporabljati ustrezne določbe zakona, ki ureja notariat o 
notarskem poslovanju, ter določbe sodnega reda o mednarodni 
pravni pomoči.

24 Primerjaj z 12. členom Zakona o overitvi listin v mednaro-
dnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17 – ZOLMP-1), drugim odstav-
kom 94. člena ZS in z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-645/13 
z dne 3. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 24/16), 26.–30. točka obra-
zložitve.

25 Mnenj, izvidov ali cenitev, ki jih strokovnjaki pripravijo na 
strankino zahtevo, sodišče ne bo obravnavalo kot izvedeniško 
mnenje, temveč le kot del strankinih navedb. Izvedenec po stran-
kinem naročilu procesno ni izvedenec (pomočnik sodišča), temveč 
pomočnik stranke. Primerjaj z J. Zobec v: L. Ude, A. Galič (red.), 
nav. delo, str. 243.



Stran 5818 / Št. 40 / 21. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije

37. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče pre-
sodilo, da razlikovanje med strankami, ki pridobijo izvid, 
mnenje ali cenitev izvedenca ali cenilca na svojo zahtevo, 
in strankami, ki mnenje, izvid ali cenitev pridobijo po nalogu 
sodišča ali drugega državnega organa, ni v neskladju s splo-
šnim načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 
14. člena Ustave.

38. Glede na navedeno prvi odstavek 85. člena ZS ni v 
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

Presoja z vidika 2. člena Ustave
39. Predlagatelj zatrjuje tudi, da bi zakonodajalec moral 

določiti prehodno obdobje za osebe, ki so bile imenovane za 
sodne izvedence ali sodne cenilce, saj jim je z izpodbijano 
določbo omejil obseg njihovega dela. Določiti bi tudi moral, 
katere dejavnosti smejo sodni izvedenci in sodni cenilci 
opraviti po uveljavitvi ZS-L in v kakšnem roku.

40. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da načelo 
zaupanja v pravo (2. člen Ustave) posamezniku zagota-
vlja, da mu država pravnega položaja ne bo poslabšala 
arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v 
prevladujočem in legitimnem javnem interesu.26 Poslabšanje 
posameznikovega pravnega položaja je torej conditio sine 
qua non, da je sploh mogoče govoriti o posegu v načelo 
zaupanja v pravo.27

41. Kot je Ustavno sodišče že pojasnilo v 16. točki ob-
razložitve te odločbe, zakonodajalec z izpodbijano določbo 
ni posegel v obseg dejavnosti ali dela, ki ga oseba, ki je 
imenovana za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, lah-
ko opravlja. Izpodbijana zakonska določba ne prepoveduje 
sodnim izvedencem ali sodnim cenilcem priprave oziroma 
izdelave mnenj, izvidov ali cenitev za stranke. Ne dovoljuje 
jim le, da bi se pri pripravi mnenja, izvida ali cenitve izven 
sodnega ali upravnega postopka brez izrecne zakonske ali 
podzakonske podlage sklicevali na svoj status. S tem pa 
izpodbijana določba ne vpliva na pravni položaj oseb, ime-
novanih za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca.28 Ker 
se torej pravni položaj oseb, ki so imenovane za sodnega 
cenilca ali sodnega izvedenca, ni spremenil, torej se tudi 
ni poslabšal, se vprašanje prehodne ureditve za ureditev 
njihovega položaja v obravnavanem primeru sploh ne more 
zastaviti. Zato ZS, ker ni določil prehodne ureditve položaja 
oseb, ki so bile imenovane za sodnega izvedenca ali so-
dnega cenilca, pri sklicevanju na ta status, ni v neskladju z 
načelom zaupanja v pravo, ki je varovano v 2. členu Ustave.

C.
42. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Jadranka 
Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja 
Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka 
Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in 
Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Jaklič je 
dal pritrdilno ločeno mnenje.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

26 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-370/06 z dne 
17. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 15/08, in OdlUS XVII, 3), 40. točka 
obrazložitve.

27 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-220/14, 
U-I-161/14, U-I-21/15, U-I-30/15, U-I-59/15 z dne 12. 11. 2015 
(Uradni list RS, št. 92/15), 32. točka obrazložitve.

28 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-201/15, 
5. točka obrazložitve.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2024. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore 

v postopku kandidiranja na volitvah 
predsednika republike

Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika repu-
blike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) in tretje 
točke prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odločba US 
in 23/17) je Državna volilna komisija na 3. seji dne 5. 7. 2017 
sprejela

N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore  

v postopku kandidiranja na volitvah  
predsednika republike

1. člen
(1) S tem navodilom se določata oblika in vsebina obraz-

cev podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika 
republike.

(2) Posamezna opravila v postopku določanja kandidatu-
re se opravijo na obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom in 
so njegov sestavni del.

2. člen
Za dajanje podpore kandidaturi se določita naslednja 

obrazca:
– Obrazec P-1: Podpora, ki jo da volivka ali volivec 

kandidaturi za volitve predsednika 
republike.

– Obrazec P-2: Podpora, ki jo da poslanka ali po-
slanec v Državnem zboru Republike 
Slovenije kandidaturi za volitve pred-
sednika republike.

3. člen
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma ma-

džarske narodne skupnosti, se enakopravno uporablja obrazec 
P-1 v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma v dvoje-
zični slovensko-madžarski različici.

4. člen
Poslanka ali poslanec Državnega zbora Republike Slo-

venije lahko izrazi podporo na obrazcu P-2 tudi v dvojezični 
različici obrazca, in sicer v slovensko-italijanski različici oziroma 
slovensko-madžarski različici.

5. člen
Obrazci v tiskani obliki so na razpolago na sedežih orga-

nov pred katerimi mora volivka ali volivec podpisati obrazec in 
so brezplačni.

6. člen
To navodilo velja za vsakokratne volitve predsednika re-

publike in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 040-2/2017-1
Ljubljana, dne 5. julija 2017

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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P O D P O R A  V O L I V C A  ∕  V O L I V K E
kandidaturi za predsednika republike Slovenije

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Obr.P-1

Izpolni upravna enota

Podpis: Žig: 

Podatki o volivcu
Ime: Ulica in hišna številka:

Občina:Datum rojstva:

Priimek:

Kraj rojstva:

Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Obrazec je namenjen volivcem in volivkam, ki želijo 
izraziti svojo podporo kandidaturi za predsednika 
republike Slovenije.

Obrazec je bil dne:                                                                podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko                                                             .

Datum: Podpis:
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P O D P O R A  V O L I V C A  ∕  V O L I V K E  - 
S O S T E G N O  D E L L' E L E T T O R E  /  D E L L' E L E T T R I C E
kandidaturi za predsednika republike Slovenije - al candidato a presidente della Repubblica 
di Slovenia

Il modulo è destinato agli elettori e alle elettrici che 
vogliano esprimere il proprio sostegno al candidato a 
presidente della Repubblica di Slovenia.

Il modulo deve essere sottoscritto alla presenza 
dell'organo competente responsabile della gestione del 
registro degli aventi diritto al voto e va successivamente 
consegnato al candidato ovvero a chi presenta il 
candidato.

Obr.P-1

Izpolni upravna enota - Viene compilato dall'unità amministrativa

Podpis - Firma: Žig - Timbro: 

Podatki o volivcu - Dati dell'elettore
Ime - Nome: Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Občina - Comune:Datum rojstva - Data di nascita:

Priimek - Cognome:

Kraj rojstva - Luogo di nascita:

Poštna številka in pošta - Codice postale e posta:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza stabile:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Il modulo va compilato in stampatello maiuscolo.

Obrazec je namenjen volivcem in volivkam, ki želijo 
izraziti svojo podporo kandidaturi za predsednika 
republike Slovenije.

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Obrazec je bil dne - Il modulo è stato firmato in data                                                                podpisan pred organom, 

ki vodi evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko  - alla presenza 

dell'organo responsabile della gestione del registro degli aventi diritto al voto ed è registrato nell'elenco dei 

moduli rilasciati al numero progressivo                                                            .

Datum - Data: Podpis - Firma:
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P O D P O R A  V O L I V C A  ∕  V O L I V K E  - 
V Á L A S Z T Ó P O L G Á R O K  T Á M O G A T Á S A 
kandidaturi za predsednika republike Slovenije - a Szlovén Köztársasági elnök jelölésére

Az űrlap azokra a választópolgárokra vonatkozik, akik ki 
szeretnék fejezni  támogatásukat  a Szlovén Köztársasági 
elnök jelölésével kapcsolatban.

Az űrlapot a választójog nyilvántartására illetékes 
szerv előtt kell aláírnia, majd az űrlapot a jelöltnek, ill. 
jelölőjének kell átadnia.

Obr.P-1

Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Občina - Község:Datum rojstva - Szül. ideje: 

Kraj rojstva - Szül. helye: 

Poštna številka in pošta - Irányítószám és település: 

Naslov stalnega bivališča - Állandó lakcím:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Az űrlapot nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. 

Obrazec je namenjen volivcem in volivkam, ki želijo 
izraziti svojo podporo kandidaturi za predsednika 
republike Slovenije.

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Datum - Dátum: Podpis - Aláírás:

Podatki o volivcu - A választópolgár adatai 
Ime - Utónév:

Priimek - Családi név:

Obrazec je bil dne  -  A nyomtatvány                                                                podpisan pred organom, ki vodi 

evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - napján, a választójog 

nyilvántartását vezető hatóság előtt lett aláírva és a kiadott nyomtatványok listájára a következő szám alatt lett 

felvéve               . 

Podpis - Aláírás: Žig - Pecsét:

Izpolni upravna enota  - A közigazgatási egység tölti ki
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P O D P O R A  P O S L A N K E  �  P O S L A N C A
kandidaturi za predsednika republike Slovenije

II. Izpolni Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS:

Podpis: Žig: 

I. Podatki o poslanki/poslancu:
Ime: Ulica in hišna številka:

Občina:Datum rojstva:

Priimek:

Kraj rojstva:

Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami
2. Obrazec oddate kandidatu oz. predlagatelju kandidature

Obrazec je dne:                                                                 potrdila Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS 

in vpisala v seznam potrjenih obrazcev podpore pod zaporedno številko:          . 

Kraj: Datum: Podpis poslanca:

Poslanka/Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 
dajem svojo podporo kandidaturi za predsednika 
republike na volitvah, ki bodo dne:
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P O D P O R A  P O S L A N C A  ∕  P O S L A N K E  - 
S O S T E G N O  D E L  D E P U T A T O  /  D E L L A  D E P U T A T A
kandidaturi za predsednika republike Slovenije - al candidato a presidente della Repubblica 
di Slovenia

Obr.P-2

Izpolni Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS - Viene compilato dalla Commissione 
elettorale per mandato della Camera di Stato della RS

Podpis - Firma: Žig - Timbro: 

Podatki o poslancu - Dati del deputato

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Il modulo va compilato in stampatello maiuscolo.

Obrazec je dne - Il modulo è stato approvato in data                                                                potrdila Mandatno-volilna 

komisija Državnega zbora RS in vpisala v seznam potrjenih obrazcev podpore pod zaporedno številko - dalla Com-

missione elettorale per mandato della Camera di Stato della RS ed è registrato nell'elenco dei moduli di sostegno 

approvati al numero progressivo                                                              .

Il modulo è destinato ai deputati e alle deputate che 
vogliano esprimere il proprio sostegno al candidato 
a presidente della Repubblica di Slovenia ovvero alla 
proposta di candidatura a presidente della Repubblica da 
parte del partito politico.

 Il modulo va consegnato al candidato ovvero a chi 
presenta il candidato.

Obrazec je namenjen poslancem in poslankam Državnega 
zbora, ki želijo izraziti svojo podporo kandidaturi za 
predsednika republike Slovenije oz. predlogu politične 
stranke za predsednika republike.

Obrazec oddate kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Ime - Nome: Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Občina - Comune:Datum rojstva - Data di nascita:

Priimek - Cognome:

Kraj rojstva - Luogo di nascita:

Poštna številka in pošta - Codice postale e posta:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza stabile:

Datum - Data: Podpis - Firma:
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P O D P O R A  P O S L A N C A  ∕  P O S L A N K E  - 
K É P V I S E L Ő K  T Á M O G A T Á S A 
kandidaturi za predsednika republike Slovenije - a Szlovén Köztársasági elnök jelölésére 

Obr.P-2

Izpolni Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS - A SzK Országgyűlés  Jelölő – Választási 
Bizottsága tölti ki

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Az űrlapot nyomtatott nagy betűkkel töltse ki.

Obrazec je dne - Az űrlapot                                                                potrdila Mandatno-volilna komisija Državnega zbora 

RS in vpisala v seznam potrjenih obrazcev podpore pod zaporedno številko - a SzK Országgyűlésének Mandátum – 

Választási Bizottsága hagyta jóvá és a jóváhagyott űrlapjegyzékben a következő sorszám alatt található

                                                            .

Az űrlap az Országgyűlés azon képviselőire vonatkozik, 
akik ki szeretnék fejezni  támogatásukat a Szlovén 
Köztársasági elnök jelölésével kapcsolatban, illetve a 
politikai párt javaslatának támogatását a Köztársasági 
elnök jelölésére.

Az űrlapot a jelöltnek, ill. jelölőjének kell átadnia.

Obrazec je namenjen poslancem in poslankam Državnega 
zbora, ki želijo izraziti svojo podporo kandidaturi za 
predsednika republike Slovenije oz. predlogu politične 
stranke za predsednika republike.

Obrazec oddate kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Ime - Utónév: Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Občina - Község:Datum rojstva - Szül. ideje: 

Priimek - Családi név: 

Kraj rojstva - Szül. helye: 

Poštna številka in pošta - Irányítószám és település: 

Naslov stalnega bivališča - Állandó lakcím:

Datum - Dátum: Podpis - Aláírás:

Podpis - Aláírás: Žig - Pecsét:

Podatki o poslancu  - A képviselő adatai
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2025. Akt o napredovanju javnih uslužbencev 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
v višji plačni razred

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list 
RS, št. 108/09) in po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za 
finance izdajam

A K T
o napredovanju javnih uslužbencev  

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje  
v višji plačni razred 

Namen in cilji

1. člen
(1) S tem Aktom se določata način in postopek preverja-

nja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev 
na delovnem mestu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: 
napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede) v Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
Zavod).

(2) Javni uslužbenec napreduje v plačni razred vsaka tri 
leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.

Opredelitev pojmov

2. člen
V Aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
(1) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredova-

nja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni 
uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredo-
vanje. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je delavec 
delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja 
strokovne izobrazbe.

(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 
31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.

(3) Letna ocena delovne uspešnosti je ocena, ki jo gene-
ralni direktor oziroma javni uslužbenec po pooblastilu general-
nega direktorja v ocenjevalnem obdobju določi podrejenemu.

Način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev  
za napredovanje

3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na pod-
lagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne 
uspešnosti se opravi ob upoštevanju:

– rezultatov dela,
– samostojnosti, ustvarjalnosti in natančnosti pri opra-

vljanju dela,
– zanesljivosti pri opravljanju dela,
– kvalitete sodelovanja in organizacije dela ter
– drugih sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je 

lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo 
ter pomeni:

– odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad priča-
kovanji glede na kriterije ocenjevanja;

– zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad priča-
kovanji glede na kriterije ocenjevanja;

– dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričako-
vanji glede na kriterije ocenjevanja;

– zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod 
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;

– nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v 
celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.

(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delov-
ne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi Ill.

4. člen
(Postopek ocenjevanja)

(1) Javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali 
nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od 
polnega delovnega časa, se oceni enkrat letno.

(2) Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede 
vsako leto najkasneje do 25. februarja tekočega leta za pre-
teklo leta.

(3) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem kole-
darskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se 
tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev 
zaradi napotitve s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, 
poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).

(4) V roku iz drugega odstavka tega člena generalni 
direktor oziroma javni uslužbenec, ki ga pooblasti generalni 
direktor, izpolni Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti 
javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I) ter jav-
nega uslužbenca seznani s pisno oceno in utemeljitvijo. Zbirni 
podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evi-
denčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem 
obdobju (Priloga II). Ocenjevalni in evidenčni listi (originalni 
izvodi) se hranijo v osebni mapi javnega uslužbenca.

(5) Za javne uslužbence, ki na podlagi določb tretjega 
odstavka tega člena niso ocenjeni, se izpiše ocenjevalni list z 
utemeljitvijo. Javni uslužbenec se oceni ob naslednjem roku 
ocenjevanja iz drugega odstavka tega člena.

5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za na-
predovanje se izvede do 15. marca vsako leto za vse javne 
uslužbence. Ocene se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 toč-
kami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami 
in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne 
točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega 
uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Preverjanje 
izpolnjevanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh 
letnih ocen.

(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, 
ki v napredovalnem obdobju dosežejo:

– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, 

lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem 
napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napre-
dovanjih pa 15 točk.

(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh 
letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, 
se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje 
naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napre-
dovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, ki 
skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem 
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega 
napredovanja.

(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni ra-
zred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve 
preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno 
oceno najmanj dobro.
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(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z 
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno 
napredovanje.

6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)

Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužben-
cev na predlog Službe za kadrovske in organizacijske zadeve 
ter razvoj ugotovi generalni direktor.

7. člen
(Obvestilo o napredovanju)

(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega usluž-
benca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pi-
snim obvestilom o napredovanju, ki vsebuje podatke o številu 
plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne 
plače.

(2) Javnemu uslužbencu se hkrati z Obvestilom o napre-
dovanju izroči predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma 
predlog Pogodbe o zaposlitvi.

(3) Obvestilo in predlog Aneksa oziroma predlog Po-
godbe o zaposlitvi morata biti javnemu uslužbencu izročena 
najkasneje do 1. aprila.

8. člen
(Napredovanje in ocenjevanje generalnega direktorja, 

njegovega namestnika in pomočnikov generalnega 
direktorja)

(1) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja 
in pomočnik generalnega direktorja ne napredujejo, uspe-
šnost njihovega dela pa se ocenjuje. Oceno delovne uspe-
šnosti sprejme Svet Zavoda.

(2) Generalnemu direktorju, namestniku generalnega 
direktorja in pomočniku generalnega direktorja se za posa-
mezno leto mandata določi ocena delovne uspešnosti na 
naslednji način:

– za leto, ko je na podlagi Akta, ki ureja merila za ugota-
vljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine 
in socialnih zadev, prejel redno delovno uspešnost v višini več 
kot 50 odstotkov, se mu določi ocena odlično;

– za leta, ko je prejel redno delovno uspešnost v višini 
do 50 odstotkov, se mu določi ocena zelo dobro;

– za leta, ko ni prejel sredstev za redno delovno uspe-
šnost, se mu določi ocena dobro.

(3) Generalnemu direktorju, namestniku generalnega 
direktorja in pomočniku generalnega direktorja se ob pre-
nehanju mandata ob razporeditvi na novo delovno mesto 
upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na 
tem delovnem mestu napredoval vsaka tri leta.

(4) Plačni razred, dosežen na podlagi napredovanj v 
skladu s tem členom, ne sme preseči najvišjega plačnega 
razreda delovnega mesta, na katerega je generalni direktor, 
namestnik generalnega direktorja in pomočnik generalnega 
direktorja razporejen po prenehanju mandata.

(5) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja 
in pomočnik generalnega direktorja po prenehanju mandata 
ne napreduje na podlagi določb tega člena, če je bil razrešen 
iz krivdnih razlogov.

9. člen
(Preizkus ocene)

(1) Javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen oziroma, ki se ne 
strinja z oceno, lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka 
za ocenitev oziroma od seznanitve z oceno zahteva, da se 
ga oceni oziroma zahteva preizkus ocene pred komisijo, ki jo 
imenuje generalni direktor v roku 15 dni od vložitve zahteve 
za preizkus ocene.

(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije javni 
uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot se 

zahteva za delovno mesto javnega uslužbenca, ki je zahteval 
preizkus ocene.

(3) Neposredno nadrejeni in javni uslužbenec, ki zahteva 
preizkus ocene, imata pravico do udeležbe v preizkusu ocene. 
Komisija opravi preizkus ocene oziroma naloži delodajalcu, da 
javnega uslužbenca oceni najkasneje v 15 dneh od njenega 
imenovanja.

(4) O preizkusu ocene se vodi zapisnik. Komisija o pre-
izkusu ocene odloči s sklepom. 

(5) Odločitev komisije je dokončna.
(6) Veljavna ocena je ocena, s katero je bil seznanjen 

javni uslužbenec, v primeru zahteve za preizkus ocene pa 
ocena, ki jo določi komisija iz tega člena in je javnemu usluž-
bencu vročena.

(7) Zoper oceno komisije lahko javni uslužbenec uve-
ljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna 
razmerja.

(8) Če delodajalec v roku iz tretjega odstavka tega člena 
javnega uslužbenca ne oceni, lahko javni uslužbenec nepo-
sredno uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo 
delovna razmerja.

(9) Če javni uslužbenec na osnovi veljavne ocene iz 
šestega odstavka tega člena izpolni pogoje za napredovanje 
v skladu s tem Aktom, napreduje od 1. aprila v letu, ko izpolni 
pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

10. člen
(lzplačilo plače na podlagi napredovanja)

(1) Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plač-
nega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v 
letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred, 
razen če zakonodaja ne določa drugače.

(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javne-
ga sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje 
ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali 
nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na isto-
vrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih 
podskupinah.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora neposredno 
odgovorna oseba delodajalca, pri katerem je bil javni uslužbe-
nec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti 
in mu kopijo ocene izročiti, originali pa ostanejo shranjeni v 
osebni mapi javnega uslužbenca.

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena tega 
Akta mora Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter 
razvoj poskrbeti, da javnemu uslužbencu neposredno nad-
rejeni izvede postopek ocenjevanja in javnega uslužbenca 
oceni v primerih, ko je javni uslužbenec na Zavodu zaposlen 
manj kot 6 mesecev in se zaposli pri drugem delodajalcu v 
javnem sektorju.

11. člen
(Spremljanje izvajanja)

Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter ra-
zvoj vsako leto preveri, ali so ocenjeni vsi zaposleni javni 
uslužbenci v preteklem letu, ki so upravičeni do letne ocene 
delovne uspešnosti in če so izpolnjeni evidenčni listi za 
javne uslužbence, ki izpolnjujejo s tem aktom določene 
pogoje za napredovanje. Na podlagi evidenčnih listov se jim 
izda Obvestilo o izpolnjevanju pogojev napredovanja v višji 
plačni razred in Aneks oziroma Pogodbo o zaposlitvi zaradi 
napredovanja.

Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj 
vodi seznam javnih uslužbencev, ki so s 1. aprilom izpolnili 
pogoje za napredovanje.

Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj 
po revidiranem letnem poslovnem poročilu predloži Svetu 
Zavoda v sprejem predlog letne ocene delovne uspešnosti 
generalnega direktorja in njegovega namestnika.
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Matrika s seznamom spremljajočih dokumentov, odgovornih izvajalcev in prejemnikov
Zap. št. Zapis Podpisnik Prejemnik Časovna opredelitev

1 Ocenjevalni list z letno oceno delovne 
uspešnosti JU v ocenjevalnem obdobju

Vodja OE ; JU 
po pooblastilu GD

– Osebna mapa
– JU

25. februar 
v tekočem letu

2 Vnos ocene delovne uspešnosti 
v kadrovsko informacijski sistem (KIS)

Strokovni delavec 
SKOZR

KIS 10. marec 

3 Evidenčni list napredovanja JU v 
napredovalnem obdobju – ugotovitev 
pogojev za napredovanje v tekočem letu

– GD in
– JU 
po pooblastilu GD

– Osebna mapa
– JU

15. marec 
v tekočem letu

4 Obvestilo o izpolnjevanju pogojev 
napredovanja v višji plačni razred in 
Aneks/pogodba o napredovanju

GD – Osebna mapa
– JU

1. april v tekočem letu

5 Seznam JU, ki napredujejo v tekočem letu – JU
po pooblastilu GD

– vodja – direktor 
področja SKOZR

Zbirka 
dokumentarnega 
gradiva SKOZR

5. april v tekočem letu

6 Zahteva za preizkus ocene Javni uslužbenec – GD
– SKOZR

8 dni po seznanitvi 
z oceno/do 
23. marca, če JU
ni ocenjen

7 Imenovanje komisije za preizkus ocene GD – Člani komisije 
– JU
– SKOZR

30 dni od vložitve zahteve 
za preizkus ocene

8 Sklep komisije o preizkusu ocene Predsednik komisije – JU
– Vodja JU
– SKOZR

V skladu 
z 9. členom Akta

9 Predlog Ocene GD in namestnika GD SKOZR – Člani Sveta 
Zavoda,
– GD
– namestnik GD

Po revidiranem letnem 
poslovnem poročilu

10 Sklep Sveta Zavoda o potrjeni oceni za GD 
in namestnika GD

Predsednik Sveta 
Zavoda(predlog)

– Člani Sveta 
Zavoda,
– GD 
– namestnik GD
– SKOZR

Po revidiranem letnem 
poslovnem poročilu

Končne določbe

12. člen
Z veljavnostjo tega akta preneha veljati Pravilnik Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih 
uslužbencev v višji plačni razred (Uradni list RS, št. 9/09).

Ta Akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Mavricija Batič l.r.
generalna direktorica Zavoda

Sindikat delavcev Zavoda Republike Slovenije za zapo-
slovanje je, dne 10. 5. 2017, podal pozitivno mnenje k Aktu o 
napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje v višji plačni razred.

Svet delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlo-
vanje je, dne 17. 5. 2017, podal pozitivno mnenje k Aktu o 
napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje v višji plačni razred.
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PRILOGA I 
 

 
 
 

OCENJEVALNI LIST 
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju 

 
-  Podatki  o  javnem  uslužbencu:  
       

Ime in priimek javnega uslužbenca:      Mat. št.:  _____________ 
  
 
Ocena javnega uslužbenca:  

 
v ocenjevalnem obdobju  od.......................do................................v letu................................. 
 
(obkrožite ustrezno oceno): 
 
 
odlično  prav dobro  dobro   zadovoljivo   nezadovoljivo 

 
 
 

SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s pričakovanji na 
delovnem mestu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izjava o seznanitvi z oceno 
 
 

ocenjevalec javni uslužbenec 
 
 
 
 

podpis podpis 
 
 

Datum:                                                     Datum:    
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PRILOGA II 

     

V besedilu dokumenta uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške 
slovnične oblike 

 

 

EVIDENČNI LIST 

NAPREDOVANJA JAVNEGA USLUŽBENCA V NAPREDOVALNEM OBDOBJU 

Podatki o javnem uslužbencu: 

Ime in priimek: mat. št.:   

Šifra in ime delovnega mesta:   

Organizacijska enota:   

Osnovni plačni razred delovnega mesta:   

Datum zadnjega napredovanja:   

Plačni razred javnega uslužbenca:   

Napredovalno obdobje od:   

 
Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju: 
 
v ocenjevalnem obdobju od ……........... do .............. ocena ………………….. št. točk ………….. 
v ocenjevalnem obdobju od ……........... do .............. ocena ………………….. št. točk ………….. 
v ocenjevalnem obdobju od ……........... do .............. ocena ………………….. št. točk ………….. 
 
 TOČKE SKUPAJ:………… 
 
 
Ocena javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju: 
 
Izpolnjuje pogoje za napredovanje (obkrožiti):     1 plačni razred     2 plačna razreda 
 

Javni uslužbenec napreduje z dnem:   

Št. in datum aneksa:   

Nov plačni razred je:   

 
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum:   

 

 
 

 

    

Javni uslužbenec po pooblastilu odgovorne 
osebe 

Odgovorna oseba 

 Žig 

 
Podpis:   
 

 
Podpis:   
 

 

Kraj in datum:   Kraj in datum:   
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PRILOGA Ill 

 
 

PODROBNEJŠA OPREDELITEV ELEMENTOV DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNEGA 
USLUŽBENCA 

 
 

1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA: 
 

STROKOVNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti v skladu: 
 
- z veljavnimi standardi oziroma 
s pravili stroke 

OBSEG DELA 
 

Izvajanje nalog zlasti glede na: 
 

- količino opravljenega 
dela, 

- dodatno delo 

PRAVOČASNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti v skladu: 
 
- s predvidenimi roki in 
veljavnimi standardi oziroma s 
pravili stroke 

 
 
2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST PRI 

OPRAVLJANJU DELA 
 
SAMOSTOJNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na 
potrebe po: 
 

- dajanju natančnih 
navodil, 

- po nadzorovanju 

USTVARJALNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na: 
 

- razvijanje novih 
uporabnih idej, 

- dajanje koristnih pobud 
in predlogov 

NATANČNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede na: 
 

- pogostost napak, 
- kakovost dela 

 
 

 
 
3. KRITERIJ PO ELEMENTU ZANESLJIVOST PRI OPRAVLJANJU DELA 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu: 
 

- izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, 
- popolnega in točnega prenosa informacij 

 
 
4. KAKOVOST SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA 
 
SODELOVANJE 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu:  
 

- medsebojnega sodelovanja in 
skupinskega dela, 

- odnosa do sodelavcev, 
- prenosa znanja mentorstva 

ORGANIZACIJA DELA 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu: 
 

- organiziranega in načrtovanega 
izkoriščanja delovnega časa glede na 
vsebino nalog in postavljene roke, 

- prilagoditve nepredvidenim situacijam 
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5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA 
 
INTERDISCIPLINARNOST 
 
 
 
Izvajanje nalog zlasti v 
smislu:  
 

- povezovanja 
znanja različnih 
delovnih področij, 

- pregleda nad 
svojim delovnim 
področjem 

ODNOS DO 
UPORABNIKOV 
STORITEV 
 
Izvajanje nalog zlasti 
v smislu:  
 
- sodelovanja in 
servisiranja, 
uporabnikov storitev 

KOMUNICIRANJE 
 
 
 
Izvajanje nalog zlasti 
glede na: 
 

- pisno in ustno 
izražanje, 

- ustvarjanje 
notranjega in 
zunanjega 
socialnega 
omrežja 

DRUGO 
 
 
 
Izvajanje nalog 
zlasti glede na:  
 
- posebnosti 
značilne za 
posamezno 
dejavnost oziroma 
stroko v javnem 
sektorju 
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Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 960-179/2017/9
Ljubljana, dne 7. julija 2017
EVA 2017-1522-0019

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2027. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti 

trgovine Slovenije 

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev 

Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delo-
dajalcev

na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 45/06 s sprememba-
mi) sklepata naslednji

A N E K S   Š T.   2
h Kolektivni pogodbi  

dejavnosti trgovine Slovenije  
(Uradni list RS, št. 24/2014 s spremembami  

in dopolnitvami)

1. člen
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni 

list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se besedilo 
sedmega odstavka 33. člena spremeni tako, da se:

– od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega 

obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi 
neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne pre-
razporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. 
Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega 
procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je deloda-
jalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 
12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 
170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako 
opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od 
osnovne plače delavca, povečane za 45,0 %.

– od vključno 1. 3. 2018 dalje glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega 

obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi 
neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne pre-
razporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. 
Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega 
procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je deloda-
jalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 
12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 
170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako 
opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od 
osnovne plače delavca, povečane za 60,0 %.«

2. člen
Četrti odstavek 79. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti 

trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami 
in dopolnitvami) se črta.

3. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 

Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopol-
nitvami) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se po novem 
glasi:

– »Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne 
razrede za delo opravljeno od vključno 1. 9. 2017 do vključno 
28. 2. 2018 znašajo:

Tarifni razred NOP v EUR
I. Enostavna dela 531,49
II. Manj zahtevna dela 551,88
III. Srednje zahtevna dela 584,67
IV. Zahtevna dela 609,24
V. Bolj zahtevna dela 679,09
VI. Zelo zahtevna dela 795,56
VII. Visoko zahtevna dela 948,81

– Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne 
razrede za delo opravljeno od vključno 1. 3. 2018 dalje znašajo:

Tarifni razred NOP v EUR
I. Enostavna dela 531,49
II. Manj zahtevna dela 551,88
III. Srednje zahtevna dela 584,67
IV. Zahtevna dela 624,10
V. Bolj zahtevna dela 695,66
VI. Zelo zahtevna dela 814,97
VII. Visoko zahtevna dela 971,95

4. člen
Nove višine povračil stroškov prehrane med delom in 

službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 
2017 dalje znašajo:

Prehrana med delom 4,30 EUR
Službena potovanja:
6–8 ur 6,21 EUR
8–12 ur 8,87 EUR
nad 12 ur 17,50 EUR

5. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovi-

ne Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se kot je 
navedeno v besedilu tega aneksa.

Ljubljana, dne 10. julija 2017

Podpisniki:

Sindikat delavcev trgovine 
Slovenije – ZSSS 

Vesna Stojanovič l.r.
Predsednica

Trgovinska zbornica
Slovenije

Mija Lapornik l.r.
Izvršna direktorica

Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.

Predsednica

Združenje delodajalcev
Slovenije

Gregor Rajšp l.r.
Predsednik ZDS

– Sekcije za trgovino

Gospodarska zbornica 
Slovenije 

mag. Brane Lotrič l.r.
Predsednik UO GZS – 

Podjetniško trgovske zbornice
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 13. 7. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-61 
o tem, da je Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 1/14.

2028. Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji

V skladu z 42.a členom Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in nadaljnji) Sindikat novinar-
jev Slovenije

P R I S T O P A
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti  

v Republiki Sloveniji  
(Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – 
ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 

ZKoIP, 60/08, 32/09, 40/12, 46/13 in 106/15)

Tomaž Karat l.r.
Predsednik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 25. 5. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-23 
o tem, da je naknadni pristop Sindikata novinarjev Slovenije 
k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v 
Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 35/5.
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OBČINE

Faza Roki
Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPN 

8 dni po 
objavi javnega 
naznanila, traja 
15 dni

Izdelava in sprejem stališč do pripomb ter 
predlogov z javne razgrnitve in obravnave  

10 dni 

Izdelava predloga SD OPN na osnovi 
potrjenih stališč do pripomb

3 dni od potrditve 
stališč 

Pridobitev drugih  mnenj nosilcev urejanja 
prostora 

15 dni po oddaji 
vloge

Izdelava dopolnjenega predloga  OPN 3 dni po prejemu 
vseh mnenj

Obravnava in sprejem sprememb 
in dopolnitev odloka OPN

Prva naslednja 
seja OS

Objava odloka o spremembah 
in dopolnitvah OPN v uradnem glasilu

Takoj po 
sprejemu na seji

V rokih za pripravo OPN niso zajete aktivnosti v zvezi s 
pripravo in vodenjem postopka celovite presoje vplivov na okolje.

6. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo 

mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkto-

rat za prostor, graditev in stanovanja; Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana;

– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 
RS za vode; Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE; Tobačna ulica 5, 
1000 Ljubljana;

– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino; Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova 
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpino-
va 16, 5000 Nova Gorica;

– ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– ELES d.o.o, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
– KOMUNALA IDRIJA, Carl Jakoba 4, Idrija;
– OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne 

nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže 
potreba po vključitvi in sodelovanju oziroma da ureditve pose-
gajo v njihovo delovno področje.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 
ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka ce-
lovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi 
tudi izdelavo okoljskega poročila.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Stroške priprave sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta in postopka nosi pobudnik spremembe.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

CERKNO

2029. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev 04 Občinskega prostorskega 
načrta Občine Cerkno

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter v povezavi s 
30. členom Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 
97/14 in 75/15) je župan Občine Cerkno sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 04 

Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

1. člen
Uvodna določba

S tem sklepom se prične postopek Sprememb in do-
polnitev 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 28/13 s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju SID 04 OPN).

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

prostorskega načrta
Občinski svet Občine Cerkno je dne 14. 3. 2013 sprejel 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno. V času 
njegove veljave so se pokazale določene potrebe po spre-
membi namenske rabe, ki jih bo Občina Cerkno postopoma 
presojala in predlagala za spremembo.

3. člen
Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja  

in vrsta postopka
S pričetim postopkom SID 04 OPN bo občina sprejela 

spremembo tekstualnega dela izvedbenega dela akta – spre-
minjajo se zgolj prostorsko izvedbeni pogoji na enoti urejanja 
prostora CE 20.

Strateški del OPN in grafični del izvedbenega dela OPN 
se s SID 04 OPN ne spreminjata.

Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu 
z Zakonom o prostorskem načrtovanju po skrajšanem po-
stopku.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage 
ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z 
ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

5. člen
Roki za pripravo prostorskega načrta

Faza Roki
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN 

10 dni 

Pridobitev prvih mnenj na spremembe 
in dopolnitve OPN in pridobitev odločbe 
o CPVO

15 dni po oddaji 
vloge

Priprava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN

3 dni po pridobitvi 
vseh mnenj
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Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za pro-
stor ter sosednjim občinam.

Sklep se objavi na spletni strani Občine Cerkno.

Št. 350-0003/2017-1
Cerkno, dne 3. julija 2017

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

DOBRNA

2030. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja 
bivalna enota CUDV Dobrna

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 
29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 
15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je župan Občine Dobr-
na dne 18. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del enote urejanja 

prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna 
enota CUDV Dobrna

1 Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega po-
drobnega prostorskega načrta (OPPN Dobrna 27 (DO 27) 
– zunanja bivalna enota CUDV Dobrna

Območje OPPN predstavlja nepozidan prostor med sta-
novanjsko gradnjo na robu naselja Dobrna ter sklopa objektov 
Novega gradu. Za območje OPPN je po Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) 
opredeljena namenska raba C – območja centralnih dejavnosti 
in podrobna namenska raba zemljišč CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti. Občinski prostorski načrt za območje 
predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega na-
črta. Namen načrta je priprava izvedbenega prostorskega akta 
na osnovi katerega bo možna gradnja zunanje bivalne enote 
CUDV Dobrna, katera je zaradi investicijske namere tudi poda-
la pobudo za pripravo OPPN. Do tedaj pa je na tem območju 
onemogočena kakršnakoli gradnja.

V sledi navedenega je investitor Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna, Lokovina 13 a, 3204 Dobrna, podal po-
budo za izdelavo OPPN za parcelo št. 1515/10, k.o. 1056 Dobr-
na. Predmet izdelave OPPN je gradnja dveh zunanjih bivalnih 
enot CUDV Dobrna, ki se bosta gradili v dveh etapah. Območje 
se bo namenilo pretežno stanovanjskim stavbam za posebne 
družbene skupine. Predvidena so parkirišča, ureditev dostopov, 
ureditev zunanjih športnih, bivalnih in zelenih površin.

Pravna podlaga za sprejem OPPN sta Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) 
in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US 
in 14/15 – ZUUJFO).

2 Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja ob vstopu v naselje iz smeri 

Pristova/Arja vas na južnem pobočju manjšega griča. Zahodno 
od zemljišča je naselbina Novi grad, ki jo sestavljajo objekti 
dvorca Novi grad in pripadajoča stara gospodarska poslopja. 

Vzhodno od zemljišča je na isti strani ceste nekaj manjših 
enostanovanjskih hiš, na nasprotni strani ceste je osnovna 
šola. Območje obsega zemljišče s parcelno št. 1515/10, k.o. 
1056 Dobrna, ki je del enote urejanja prostora DO 27. Površina 
območja obsega približno 0,45 ha.

Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi par-
celami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje 
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja 
vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta 
sklep dopolniti.

3 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokov-

ne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geo-
mehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira 
investitor sam.

Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na 
podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z 
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

V kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.

4 Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so 

naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti 

izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadalje-
vanju: CPVO / 45 dni

3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi 

stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je 
potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke 
dalje ustrezno spremenijo.

5 Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 

podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ce-

lje, Glavni trg 1, 3000 Celje
– Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor 

za upravljanje cest, Lava 42, 3000 Celje
– Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), Tržaška 19, 

1000 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 

3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje, 

Lava 2 a, 3000 Celje
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 

vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti 
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v 
postopku.

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripra-
vljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice 
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, 
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upošteva-
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ti. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN 
potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci ure-
janja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno 
zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja 
prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo 
OPPN.

6 Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdela-

vo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega 
poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v 
kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor 
bo potrebna, zagotovi investitor sam.

7 Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Občina Dobrna objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (https://www.dobrna.si).

Št. 350-0009/2017-3(1)
Dobrna, dne 18. julija 2017

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GROSUPLJE

2031. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta kamnolom 
Valnaček

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US 
v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter 
na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 13. julija 2017 sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta  
kamnolom Valnaček

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora 
z oznako PO 144 LN OPPN, v nadaljnjem besedilu: OPPN.

(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Grosuplje (Uradi list RS, št. 8/13, 59/15); v nadaljnjem 
besedilu OPN, je obravnavano območje po osnovni namenski 
rabi opredeljeno kot območja mineralnih surovin (LN).

(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podal lastnik nepremič-
nin območja mineralnih surovin. Pobuda je bila ocenjena kot 
sprejemljiva.

(4) Razlog za pripravo OPPN je pridobitev koncesije za 
izkoriščanje mineralnih surovin in sočasna sanacija območja.

(5) OPPN mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in ra-
zvojnimi koncepti občine.

2. člen
(območje OPPN)

(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja na 
severovzhodnem delu Občine Grosuplje, obsega enoto ureja-
nja prostora z oznako PO 144 LN OPPN.

(2) Površina območja meri okvirno 52.000 m2 (5,2 ha).
(3) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in 

prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na 

terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki 
na novo vključenih parcel.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne pro-
storske akte Občine Grosuplje, podatke o prostoru in obstoječo 
komunalno opremo.

(2) Pri pripravi je potrebno upoštevati rudarski projekt za 
pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je izdelal Železnikar 
Control d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana.

(3) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih 
podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih 
občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na 
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo 
v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske 
ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.

(4) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi 
druge ali dodatne strokovne podlage, ki jih lahko v fazi tega 
postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora.

4. člen
(roki za pripravo OPPN)

(1) Okvirni terminski plan za OPPN:

– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka 60 dni 
– pridobivanje smernic in odločitev o CPVO 30 dni
– priprava dopolnjenega osnutka 60 dni 
– sodelovanje javnosti – javna razgrnitev 37 dni
– priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov 
javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč 
do pripomb)

45 dni 

– pridobivanje mnenj 60 dni 
– priprava usklajenega predloga 30 dni 
– sprejem 

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev 
in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.

(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se 
aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave 
OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja 
in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podalj-
šajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih 
nosilcev urejanja prostora:

(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana

(2) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
(3) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trža-

ška cesta 4, 1000 Ljubljana
(4) Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarje-

va 10, 1000 Ljubljana
(5) Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
(6) Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 

1000 Ljubljana
(7) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-

ševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
(8) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-

tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana

(9) Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
(10) Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta 

na Krko 7, 1290 Grosuplje
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(11) Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 
1000 Ljub ljana

(12) Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

(13) Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, 
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

(14) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana.

Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti 
tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem 
sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom 
ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. 
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko dolo-
čenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a 
štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zah-
teve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravo OPPN v celoti financira pobudnik Valnarček pe-
skokop d.o.o.

7. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije. Sklep se objavi tudi na strani Občine Grosuplje 
www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti.

Sklep se posreduje na Mestno občino Ljubljana, Poljan-
ska cesta 28, 1000 Ljubljana.

Št. 3505-0001/2016
Grosuplje, dne 13. julija 2017

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

IDRIJA

2032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Sta-
tuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 19. seji dne 
6. 7. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija 

(Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16) se 26. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»26. člen
(1) Pri novogradnjah je treba na gradbeni parceli zago-

toviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v 
kletnih etažah za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.

(2) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razpo-
rejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju 
ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških 
objektih in okolici.

(3) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti mo-
rajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, 
ki odtekajo, je treba odstraniti na neškodljiv način. Garaže in 
njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.

(4) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki prese-
gajo 3,5 ton, in za priklopnike teh motornih vozil ter za avto-
buse (razen avtobusnih postajališč) v stanovanjskih naseljih 
in območjih centralnih dejavnosti niso dopustna. Zgraditi jih je 
možno v območjih prometnih površin in v območjih proizvodnih 
dejavnosti.

(5) Pri urejanju javnih parkirišč je treba v skladu s predpisi 
zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.

(6) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri iz-
računu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število 
parkirnih mest (v nadaljevanju PM): 

Dejavnost Št. parkirnih mest
Stanovanja
enostanovanjske 
stavbe

2 PM

dvostanovanjske 
stavbe

3 PM

večstanovanjske 
stavbe

1,5 PM/ stanovanje, od tega vsaj 10 % 
dostopnih tudi za obiskovalce

mladinski 
in otroški domovi

1 PM/12 postelj (min. 2 PM)

študentski domovi 1 PM/8 postelj 
domovi za ostarele 1 PM/8 postelj (min. 3 PM) 
Poslovne in turistične dejavnosti
pisarniški 
in upravni
prostori – splošno

1 PM/40 m2 neto površine 
(min. 2 PM na lokal)

poslovni prostori 
s strankami

1 PM/30 m2 neto površine 
(min. 3 PM)

poslovni prostori 
brez strank

1 PM/30 m2 neto površine 
(min. 3 PM)

trgovine, trgovske 
hiše, sejmišče

1 PM/50 m2 neto prodajne površine 
(min. 2 PM) 

gostilne 1 PM/10 sedežev 
gostilne 
s prenočišči

1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev

hoteli, penzioni, 
zdravilišča
in drugi objekti 
s prenočišči

1 PM/3 postelje

Družbene dejavnosti
prireditveni prostori, 
kino, dvorane

1 PM/5 sedežev

cerkve 1 PM/20 sedežev
pokopališča 1 PM/30 grobov (min. 10 PM)
bolnišnice 1 PM/2 zaposlena + 1 PM 

na 8 postelj
zdravstveni domovi 1 PM/2 zaposlena + 1 PM 

na 30 m2 koristne površine 
otroški vrtci 2 PM/oddelek 
osnovne šole 1 PM/oddelek + dodatna 3 PM 
srednje šole 1 PM/30 učencev + 1 PM/3 

zaposlene
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Športne površine

športna igrišča 1 PM/250 m2 površine

športne dvorane 1 PM/50 m2 površine dvorane

športne površine 
s prostori 
za gledalce

zgornja določila + dodatno 1 PM/10 
sedežev za obiskovalce

Proizvodnja

obrtni 
in industrijski obrati

1 PM/50 m2 neto površine 
ali na 3 zaposlene 

skladišča, 
odlagališča, 
razstavni 
in prodajni prostori

1 PM/80 m2 neto površine 
ali na 3 zaposlene

delavnice za servis 
motornih vozil

6 PM/popravljalno mesto

(7) Pri vseh objektih v javni rabi iz šestega odstavka tega 
člena in pri večstanovanjskih stavbah je treba na parceli zago-
toviti parkirna mesta za kolesa. Parkirna mesta naj bodo v čim 
večji meri zaščitena pred vremenskimi vplivi.

(8) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in 
prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila s tem 
odlokom določenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča 
parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane 
osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti 
oziroma razpolaganju.

(9) V Idriji in Spodnji Idriji ter v območjih naselbinske dedi-
ščine, kjer gre za vaško jedro, so pri novogradnjah, rekonstruk-
cijah ali pri spremembah namembnosti stavb za družbene de-
javnosti, ki jim ni mogoče zagotoviti določb iz šestega odstavka 
tega člena, dopustna odstopanja tudi na podlagi mobilnostnega 
načrta iz desetega odstavka tega člena.

(10) Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število 
uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev pro-
metne infrastrukture v določenem območju, z namenom iz-
boljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih 
sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. 
Mobilnostni načrt se izdela za objekt ali skupino objektov, ki 
predstavljajo zaključeno celoto. Mobilnostni načrt na podlagi 
mnenja za promet pristojne občinske uprave potrdi organ Ob-
čine Idrija, pristojen za promet.

(11) Za izvajanje določil tega člena je treba pridobiti so-
glasje organa Občine Idrija, pristojnega za promet.«

2. člen
201. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za območje namenske rabe se izdela ustrezne strokov-

ne rešitve, v katerih se upošteva tehnološki, naravovarstveni 
in okoljski vidik. Poseben poudarek se nameni krajinskim zna-
čilnostim območja krajinskega parka Zgornja Idrijca, predvsem 
obstoječemu robu Črnovrške planote nad dolino Belce. To 
območje se mora varovati z izbiro oziroma določitvijo ustrezne 
faznosti in načina izkoriščanja ter sprotne sanacije tako, da bo 
po končanem izkoriščanju negativni vpliv na krajinsko sliko čim 
manjši. Vplive na okolje, vključno z vplivi na varovanje zdravja 
ljudi, je treba obravnavati v okviru celovite presoje vplivov na 
okolje z OPPN.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0047/2016
Idrija, dne 6. julija 2017

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

2033. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini 
Idrija

Na podlagi 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/11 – uradno preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 19. seji dne 
6. 7. 2017 sprejel

T E H N I Č N I   P R A V I L N I K
o javnem vodovodu v Občini Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem Tehničnim pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: 

pravilnik) se ureja projektiranje, tehnična izvedba in uporaba 
javnega vodovoda v Občini Idrija, ki je gospodarska javna 
infrastruktura v lasti Občine Idrija in jo upravlja izvajalec gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Določila tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati 
(tudi) pri upravnih postopkih, planiranju, projektiranju, izvajanju 
(gradnji), upravljanju in uporabi javnega vodovoda ter drugih 
komunalnih vodov, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s pred-
videno gradnjo neposredno vplivajo na javni vodovod.

Poleg določil tega pravilnika je potrebno obvezno upo-
števati tudi:

– vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za 
tovrstno dejavnost, ter planske in prostorske usmeritve občine,

– slovenske (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske (EN), 
mednarodne (ISO), nemške (DIN) in avstrijske (ÖNORM) stan-
darde, ki so navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika,

– navodila proizvajalcev uporabljene vodovodne opreme.
Za vsa področja, ki jih ta pravilnik ne obravnava, veljajo 

določila Slovenskega standarda SIST EN 805:2000.
Upravljavec mora potrdila, strokovne ocene, projektne 

pogoje, soglasja k priključitvi, smernice ter tehnične podatke iz 
katastra izdajati izključno skladno z zahtevami in določili tega 
pravilnika.

2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku, imajo enak 

pomen kot pojmi iz veljavnih državnih predpisov in smernic EU.

II. TEHNIČNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO 
IN OBNOVO VODOVODNIH SISTEMOV

3. člen
(Splošno)

Načrti in karte katastra javnega vodovoda so osnova za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovoda.

Pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja vodovodnih 
objektov, naprav in omrežja je potrebno v skladu z veljavni-
mi državnimi predpisi in izdanimi vodnimi dovoljenji opremiti 
omrežje z opremo, ki omogoča obvladovanje vodnih bilanc in 
vpliva na vodne vire (pretoki, tlaki, nivoji) in zagotavlja daljinski 
prenos podatkov v bazo upravljavca.

4. člen
(Kakovost pitne vode)

Upravljavec javnega vodovoda mora zagotoviti varno 
oskrbo s pitno vodo v vseh fazah priprave pitne vode skladno 
z veljavno zakonodajo in uvedenim Načrtom za zagotavljanje 
varnosti pitne vode.

Načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode mora upravlja-
vec vodovodnih sistemov v občini vzpostaviti za vsak posa-
mezen vodovodni sistem. Načrt vključuje prepoznane nevar-
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nosti, oceno tveganj, zagotavljanje preventivnih ukrepov za 
preprečevanje oziroma obvladovanje teh tveganj, preverjanje 
učinkovitosti ukrepov, določi odgovornosti in način vodenja in 
vrsto evidenc.

Upravljavec s svojimi zaposlenimi, njihovim znanjem, de-
lovnimi izkušnjami, načrtovanjem, razvojem in vzdrževanjem 
javnega vodovoda jamči zadostno količino zdravstveno ustre-
zne pitne vode končnim uporabnikom.

Upravljavec je skladno z veljavnimi državnimi predpisi 
in EU smernicami na področju pitne vode dolžan uporabnike 
obveščati v primerih, ko pitna voda ni skladna z zahtevami 
veljavnih državnih predpisov in EU smernicami, in o izvajanju 
ukrepov za odpravo neskladnosti. Rezultati analiz pitne vode 
v okviru notranjega nadzora so dostopni vsakemu uporabniku 
pri upravljavcu javnega vodovoda.

Materiali, iz katerih so izdelani elementi javnega vodo-
voda, vključno s tesnili in premazi, ki pridejo v stik z vodo, ne 
smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti 
vplivati na kakovost pitne vode, kar mora biti potrjeno z ustre-
znimi dokazili.

Vodovodno omrežje mora biti projektirano, opremljeno 
in izvedeno tako, da je izključena možnost vpliva okolice in 
povratnega vpliva vode iz internih vodovodnih omrežij na javni 
vodovod.

Vodovodno omrežje mora biti projektirano, opremljeno 
in izvedeno tako, da je v normalnih obratovalnih pogojih one-
mogočeno táko zadrževanje vode v sistemu, ki bi povzročilo 
nesprejemljivo poslabšanje kvalitete pitne vode.

5. člen
(Predvidena poraba)

Predvidena poraba je pričakovana poraba glede na spre-
membe strukture in dejavnosti uporabnikov, gostote prebival-
stva, razvoja različnih dejavnosti, rabe prostora itd. na oskrbo-
vanem območju za nadaljnje obdobje od 30 do 50 let.

Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji nor-
mativi porabe vode:

– gospodinjstvo 150 litrov na prebivalca na dan,
– uradi 40 litrov na zaposlenega na dan,
– šole 40 litrov na učenca na dan,
– reja velike živine 80 litrov na glavo na dan,
– reja male živine 25 litrov na glavo na dan,
– za industrijo in obrt porabo določi projektant glede na 

dejavnost.
Srednja dnevna poraba se za vse vrste uporabnikov do-

loča na osnovi navedenih normativov za obdobje enega leta 
in se deli s 365.

Srednja in največja urna poraba glede na število prebival-
cev se določi po naslednji tabeli:

Število prebivalcev 
na območju

Največja urna 
poraba v  % 

dejanske dnevne 
porabe

Srednja urna 
poraba v  % 

dejanske dnevne 
porabe

do 500 17 8
nad 500 do 1500 13 8

nad 1500 do 5000 11 8
nad 5000 do 20000 8 5

6. člen
(Pretočne hitrosti)

Javni vodovod mora biti projektiran in izveden tako, da so 
pretočne hitrosti pri srednji porabi med 0,8 in 1,4 m/s, še pri-
merno je območje med 0,5 in 2,0 m/s. Izjemoma je v določenih 
okoliščinah (npr. v primeru požara) dopustna najvišja hitrost 
pretoka do 3,5 m/s in najnižja 0,1 m/s.

V razvodnih vodovodih je možno, da v nekem določe-
nem času ni pretoka. V primeru, ko pretok vode izostane za 
daljši čas in nastane možnost poslabšanja kakovosti vode, 

je potrebno tak vodovod, če količine vode v sistemu to do-
puščajo, dodatno izpirati. Količina vode za izpiranje naj bo 
enaka vsaj 10-kratni prostornini cevovoda, ki se izpira.

Pri dimenzioniranju novega in vzdrževanju obstoječega 
vodovodnega omrežja se smiselno uporabljajo smernice naj-
novejšega izračunanega hidravličnega modela vodovodnega 
omrežja v občini.

7. člen
(Tlak v omrežju)

Maksimalni statični tlak na mestu priključka je 7 barov.
Tlake nad 5,5 bara je potrebno reducirati z napravo za 

zmanjševanje tlaka, ki je del interne instalacije, in se vgradi 
za vodomerom. Vgradi jo upravljavec vodovoda v dogovoru 
z lastnikom priključka na stroške lastnika priključka.

V primeru, da je tlačna črta manj kot 10 m nad koto 
najvišjega izliva v objektu, je priporočljiva vgradnja naprave 
za zvišanje tlaka, ki je del interne instalacije in se vgradi za 
vodomerom.

8. člen
(Toplotna zaščita javnega vodovoda)

Pod pojmom toplotna zaščita javnega vodovoda razu-
memo zaščito proti segrevanju in ohlajanju. Javni vodovod 
mora biti zaščiten proti toplotnim vplivom tako, da se tem-
peratura vode pri minimalnem pretoku ne spreminja za več 
kot 3 °C.

Elementi javnega vodovoda, ki poteka v kolektorjih ali 
kinetah, morajo biti zaščiteni proti pojavu kondenzacije.

9. člen
(Zaščita javnega vodovoda pred mehanskimi vplivi  

in onesnaženjem)
Javni vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proi-

zvajalcev uporabljenih cevi tako, da imajo zadostno trdnost 
za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev. Lokacij-
sko naj bodo vgrajeni tako, da je v primeru okvare možen 
izkop s strojem, ki ima orodje za izkop širine najmanj 30 cm.

Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče 
vgraditi javnega vodovoda tako, da je možen strojni izkop, 
se javni vodovod položi v zaščitno cev. Dolžina zaščitnih 
cevi je odvisna od velikosti javnega vodovoda (d, DN) in od 
materiala cevi. Praviloma naj bo zaščitna cev dolga do 30 m, 
za večje razdalje se priporoča izdelava kolektorja. Presek 
zaščitne cevi mora biti pri ceveh preseka do DN 50 povečan 
vsaj za 50 mm, pri ceveh večjih od DN 50 pa mora biti presek 
enak 2-kratniku zunanjega premera vgrajene cevi. Trasa jav-
nega vodovoda pred vstopom v zaščitno cev in za izstopom 
iz nje mora biti zamaknjena tako, da je možen izvlek cevi.

Zaščita pred možnim onesnaženjem se praviloma do-
seže:

– z zadostnimi odmiki vodovoda od možnih virov one-
snaženja,

– z vgradnjo vodovoda v zaščitne cevi,
– z glinenim nabojem.
Kadar ni možno izvesti učinkovite zaščite z navedenimi 

rešitvami, se uporabi druge rešitve, dogovorjene z upravljav-
cem javnega vodovoda.

10. člen
(Varovanje vodovodnega omrežja in objektov)

Varovanje vseh objektov in naprav javnega vodovoda 
mora biti izvedeno tako, da ni možen pristop ali kakršnokoli 
škodljivo delovanje nepooblaščenih oseb ali živali.

Objekti in naprave morajo biti proti nepooblaščenemu 
pristopu varovani v skladu z veljavnimi državnimi predpisi za 
tovrstne objekte, oziroma tako, kot je predvideno s projektom 
za posamezni objekt.
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11. člen
(Dimenzije elementov vodovodov)

Nazivne mere vseh elementov javnega vodovoda (cevi, 
spojniki, armature) so izražene z:

– DN, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer,
– d, ki pomeni nazivni premer glede na zunanji premer.
V javnem vodovodnem omrežju se uporabljajo dimenzije:

DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 
d 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125

12. člen
(Materiali elementov vodovodov)

Za vse javne vodovode in priključki se uporabljajo cevi za 
minimalni nazivni tlak PN 10 bar.

Za nove javne vodovode in za obnovo obstoječih vodo-
vodov, ki so enaki ali večji od DN 100, se smejo uporabljati 
elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno 
trdnostjo, ki ni nižja od 400 MPa.

Za priključne javne vodovode do vključno DN 80 se upo-
rabljajo cevi iz polietilena (PE) z minimalno zahtevano trdnostjo 
10 MPa. Polietilenskih cevi ni dovoljeno vgrajevati pri tempe-
raturah cevi in okoliškega zraka manjših od 10 °C, razen v 
primerih interventnih popravil.

V izjemnih primerih lahko upravljavec javnega vodovoda 
odobri uporabo drugih vrst cevi.

Vsi elementi javnega vodovoda morajo biti ustrezno zašči-
teni proti škodljivemu delovanju okolice (korozija, blodeči tokovi 
itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija).

13. člen
(Transport in skladiščenje elementov vodovodov)

Deli javnega vodovoda se morajo transportirati in skladi-
ščiti tako, da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi 
snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte. 
Deli javnega vodovoda ne smejo biti onesnaženi z zemljo, 
blatom, odpadno vodo ali s škodljivimi snovmi. Če se temu 
ni mogoče izogniti, jih je treba pred vgradnjo ustrezno očistiti.

14. člen
(Jarki za polaganje cevovoda)

Elementi javnega vodovoda so praviloma vkopani v globi-
ni 1,2 m od dokončno urejenega nivoja terena do temena cevi.

Širina dna jarka, namenjenega montaži javnega vodovo-
da, mora biti minimalno DN + 40 cm. Dno jarka mora biti izko-
pano in izravnano po projektirani niveleti s točnostjo ± 3 cm. 
Na dnu jarka je ob polaganju cevovoda obvezno pripraviti po-
steljico debeline 10 cm iz peska granulacije 0–4 mm, cev pa je 
potrebno tudi prekriti z enakim materialom v debelini 20 cm nad 
temenom. V kolikor so navodila proizvajalca cevi drugačna, se 
jih smiselno upošteva.

Kjer taka montaža cevi ni mogoča, je možno v dogovoru 
z upravljavcem javnega vodovoda z ustrezno predizolacijo 
globino izkopa lokalno zmanjšati.

15. člen
(Križanje in prečkanje vodovodov z drugimi podzemnimi 

napeljavami, napravami in objekti)
Pri križanju javnega vodovoda z drugimi podzemnimi 

napeljavami javni vodovod načeloma poteka horizontalno (brez 
vertikalnih lomov). Križanja morajo načeloma potekati pravoko-
tno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi javnega vodovoda in 
osi druge podzemne inštalacije med 45° in 90°.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti 
do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne 
globlje kot 2,5 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, 
ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 1,20 m pod koto 
dokončno urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri javnega vodovoda 
v vertikalni smeri je treba ugotoviti možnost nastanka zračnih 
čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustre-
zno odzračevanje oziroma čiščenje javnega vodovoda.

V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo 
zaščitnih cevi, mora biti izvedba takšna, da za potisk ali izvlek 
prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 8 kN.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja, se 
za zaščito javnega vodovoda uporabijo vodotesne zaščitne 
cevi.

16. člen
(Vertikalni odmiki)

Vertikalni odmiki med javnim vodovodom in drugimi pod-
zemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten 
javnega vodovoda in drugih komunalnih napeljav, v primeru 
križanja ne morejo biti manjši od odmikov, pogojevanih v na-
slednji tabeli:

Trasa vodovoda se nahaja Vgradnja
v zaščitni cevi

Minimalni odmik ustij zaščitne cevi 
od zunanje stene drugega voda (m)

Minimalni vertikalni 
odmik (m)

Pod kanalizacijo da 2,5 m na vsako stran
0,8 m v primeru kontrole drenaže

0,3

Nad kanalizacijo
(v vodoprepustnem terenu)

da 3 m na vsako stran 0,3

Nad kanalizacijo
(v vodoneprepustnem terenu)

Samo, če je vertikalni 
odmik < 0,6 m

0,6

Pod toplovodom da vsaj 1 m na vsako stran 0,3
Nad toplovodom, ki je ustrezno izoliran 0,4
Pod plinovodom, PTT ali elektro kabli drug vod vsaj 0,5 m od stene vodovoda 0,5
Nad plinovodom, PTT ali elektro kabli 0,5

17. člen
(Obešanje na nadzemno gradbeno konstrukcijo)

Potek javnega vodovoda mora biti usklajen z izvedbo 
nosilne konstrukcije in vozišča. Padec oziroma vzpon javnega 
vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela vodo-
vodne instalacije pred mostom in za njim. Najvišji del javnega 
vodovoda naj bo lociran na eni od brežin, kjer se javni vodovod 
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spet spusti v zemljino. Na tem mestu je treba predvideti 
jašek z vgrajeno opremo za odzračevanje in dozračevanje 
(preprečitev nastanka vakuuma). Le v izjemnih primerih, 
ko ni možno izvesti odzračevalnega jaška v brežinah, se 
lahko predvidi odzračevanje v sredini razpona mostu. Jašek 
mora biti v kateremkoli primeru izvedbe ustrezno velik za 
vzdrževanje opreme in dostop do nje. Do jaška mora biti 
vzdrževalni službi zagotovljen neoviran dostop. Jašek mora 
imeti drenažo in mora biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe 
v mostni konstrukciji). Javni vodovod mora potekati pod mo-
stno konstrukcijo na zunanji ali notranji strani nosilca mostu, 
skladno z drugimi zahtevami in zahtevami tega pravilnika.

Pri izbiri trase in načina pritrjevanja na mostno kon-
strukcijo je treba upoštevati minimalni potrebni prostor za 
montažo na obeh straneh javnega vodovoda (vsaj 0,5 m). 
Glede na tip konstrukcije mostu je treba predvideti fiksno 
točko in drsne podpore (konzole) javnega vodovoda ter 
upoštevati možne maksimalne raztezke in pomike mostne 
konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomi-
kov mostne konstrukcije. Javni vodovod mora biti izveden 
in pritrjen tako, da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij 
in konstrukcij nanjo. Vzdolžne pomike, ki jih povzročijo raz-
tezki konstrukcije, je treba ustrezno kompenzirati. Konzole 
morajo preprečevati vse neustrezne prečne pomike javnega 
vodovoda.

Predvideti je treba tipske montažne elemente za pritrje-
vanje javnega vodovoda na mostno konstrukcijo, ki omogo-
čajo hitro in preprosto montažo na dokončno zgrajeni objekt 
mostu ter časovno ne ovirajo izvajanja gradbenih del.

Javni vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, 
mora biti toplotno izoliran, uporabijo naj se predizolirane 
cevi. Posebej je treba obdelati prehoda javnega vodovoda 
v zemljo.

Pri novih mostovih naj bo predvideno polaganje javne-
ga vodovoda v kineto.

18. člen
(Podzemno prečkanje vodotokov)

Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo 
v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, 
polaganje javnega vodovoda in zasip so odvisni od vrste 
vodotoka (širina, globina, velikost pretoka itd.) in oblike ter 
vrste terena brežin (strmi, položni, raščen teren, plazovit te-
ren itd.). S primerno izbranim načinom polaganja javnega vo-
dovoda (s potiskanjem; s polaganjem celotnega cevovoda, 
ki je sestavljen na bregu; s pomočjo pontona ali samostojno 
plavajočega cevovoda in potopitve itd.) je možno izvajati 
podzemno prečkanje za vse velikosti javnih vodovodov ter 
za velike razdalje (100 m in več) odvisno od razpoložljive 
opreme, ki je potrebna za tovrstno delo.

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrto-
vati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila proizvajal-
cev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.

19. člen
(Podzemno prečkanje cest)

Podzemno prečkanje mestnih lokalnih cest se pravi-
loma izvaja z uporabo zaščitnih cevi, če je javni vodovod 
vgrajen v globini, ki jo proizvajalec cevi predpisuje glede na 
statične in dinamične obremenitve.

20. člen
(Horizontalni odmiki (svetli) vodovodnih cevovodov  

od drugih komunalnih napeljav in objektov)
Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih teme-

ljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, 
merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki 
ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi javnega vodovoda in 
oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, 
kot 35º.

Minimalni odmik od greznic ali drugih deponij s škodlji-
vimi vodotopnimi substancami, za katere je potrebna prisilna 
drenaža med javnim vodovodom in virom onesnaževanja na 
globini, ki zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo 
izcedno vodo, je:

– na vodoprepustnem terenu 5 m,
– na vodoneprepustnem terenu 7 m.
Minimalni odmik:
– od dreves je 2 m,
– od okrasnega grmičevja je 1 m.

21. člen
(Odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno  

z javnim vodovodom)

Komunalni vod Globina kom. voda 
v odvisnosti 

od globine vodovoda

Odmik

Sanitarna in mešana 
kanalizacija

Manjša ali enaka 3,0 m
Večja 1,5 m

Padavinska 
kanalizacija

Manjša ali enaka 1,5 m
Večja 1,0 m

Plinovodi, električni 
kabli, kabli javne 
razsvetljave, PTT 
napeljave

Manjša ali enaka 1,0 m
Večja 1,0 m

Toplovod Manjša ali enaka 0,5 m
Večja 1,0 m

Horizontalni odmiki, določeni v 20. in 21. členu, so v 
posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih ko-
munalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot je 
navedeno spodaj:

– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih 
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,

– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih 
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,

– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav 
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoječih 
naprav in podzemnih napeljav.

22. člen
(Jaški, splošno)

Za potrebe obratovanja javnega vodovoda se na vodovo-
dno omrežje vgrajujejo jaški, in sicer za nameščanje armatur, 
ki služijo za zapiranje, odzračevanje, izpiranje, regulacijo, mer-
jenje, nadzor itd.

Glede na navedeno delimo jaške na:
– jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje, 

regulacijo, zračenje, čiščenje, zmanjševanje tlaka itd. (arma-
turni jaški),
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– jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (me-
rilni jaški),

– jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški).

23. člen
(Tehnične zahteve za jašek)

Vstopna odprtina je standardnih dimenzij: 600 x 600 mm 
ali 800 x 800 mm, glede na velikost elementov, ki so vgrajeni 
v jašku.

Na mestu vstopne odprtine je vgrajena protikorozijsko 
zaščitena ali nerjaveča vstopna lestev. Če izvedba dopušča, 
naj bo izvedena tako, da se lahko poviša za 0,5 m nad nivo 
pokrova. Pokrovi na jaških so kovinski z nosilnostjo, ki ustreza 
pričakovanim obremenitvam na jašek.

Pokrovi na talnih vodomernih jaških v zgradbah oziroma 
strojnicah so iz rebraste pločevine, ki je ustrezno ojačana in 
ima toplotno izolacijo. Tovrstni pokrovi so lahko eno-, dvo- ali 
tridelni. Pokrov ali del pokrova, ki se samostojno dvigne, mora 
biti mobilen in ne težji od 20 kg.

Izvedba in vgradnja pokrovov mora biti takšna, da pokrovi 
preprečujejo dostop meteorne vode v jašek.

Vsi jaški morajo imeti pod vstopno odprtino, v dnu, iz-
delano poglobitev, ki služi za črpanje vode iz jaška. Velikost 
poglobitve naj bo 50 x 50 x 30 cm, izdelana mora biti tako, da 
ne ogroža statike temeljev jaška. Poglobitev mora biti pokrita 
s pohodno rešetko.

V primeru, ko velikost vstopne odprtine ne zadošča za 
zamenjavo največjega elementa, ki je vgrajen v jašku, se mora 
stropna konstrukcija jaška izvesti iz montažnih armiranobeton-
skih gredic širine največ 50 cm, izdelanih iz betona MB 30, ki 
imajo vgrajena najmanj dva elementa za dviganje.

Na vodoprepustnih terenih se izdelujejo jaški brez beton-
skega dna (nasutje dna z gramozom ali prodcem granulacije 
3–5 cm), na vodoneprepustnih terenih pa z betonskim dnom.

Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni, z vsto-
pno odprtino nad nivojem talne vode in zavarovani pred premiki 
zaradi vzgona. Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti 
izdelan vodotesno in elastično tako, da dopušča potrebne hori-
zontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.

Nad ploščo jaška mora biti najmanj 20 cm nasutja.
Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaška, mora biti 

na obeh straneh najmanj 20 cm.
Zunanji vodomerni jašek v vodoprepustnem terenu mora 

imeti iztok z drenažo, v neprepustnem terenu pa poglobitev za 
izčrpavanje vode. Priključevanje iztoka iz jaška na kanalizacijo 
ni dopustno.

24. člen
(Dimenzije jaškov)

Pri dimenzioniranju jaškov za vodovodne armature in 
kontrolno-merilne namene je potrebno poleg drugih pogojev 
upoštevati še naslednja določila:

– višina jaška, merjena od dna do spodnje strani stropne 
konstrukcije mora biti najmanj 1,70 m, s tem da je zgornji rob 
najvišjega dela spojnika ali armature najmanj 30 cm pod stro-
pom, spodnji rob pa najmanj 30 cm nad dnom jaška,

– širina jaška mora biti takšna, da je razdalja med zuna-
njim robom največjega spojnika ali armature in steno jaška na 
strani vstopne in izstopne odprtine najmanj 30 cm,

– dolžina jaška je seštevek dolžin vseh v jašek vgrajenih 
armatur in spojnikov, povečana za najmanj 40 cm.

Pri projektiranju novih javnih vodovodov je potrebno di-
menzije jaškov uskladiti z upravljavcem javnega vodovoda.

25. člen
(Označevanje vodovodnih armatur, vsebina, oblika  

in lega označevalnih tablic)
Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v 

vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z označevalnimi 
tablicami.

Na označevalnih tablicah so poleg koordinat oddaljenosti 
armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice, 
navedeni še podatki o vrsti armature in o velikosti javnega vo-
dovoda. Eno polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki 
lahko služi za evidenco po katastru ali se uporabi za kodiranje 
(šifriranje) armatur v vodovodnem sistemu.

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hi-
drantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki 
določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice.

Za označevanje vodovodnih armatur se uporabljajo ozna-
čevalne tablice po standardu SIST 1005 “Označevalne tablice 
za vodovode”.

Za označevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo 
označevalne tablice po DIN 4066, “Označevalne tablice za 
protipožarno zaščito, tablice za označevanje podzemnih hi-
drantov”.

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem 
mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 2,4 m.

Označevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objek-
te. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica 
označuje, naj bo do 15 m.

Označevalne tablice nameščamo:
– na zid zgradbe,
– na drog javne razsvetljave ali na drog elektronapeljave,
– na samostojen drog, ki je namenjen samo za namestitev 

označevalne tablice za vodovod.
Vsaka armatura v jašku ima svojo označevalno tablico. 

Koordinate oddaljenosti armatur od označevalne tablice so za 
vse armature enake in določajo vstopno odprtino jaška oziroma 
cestne kape, vgrajene v krovno ploščo jaška.

26. člen
(Vodovodni objekti, zajetje)

Zajetje je gradbeni objekt, s pomočjo katerega se zajema 
voda za javno preskrbo prebivalstva s pitno vodo. Glede na tip 
vodnega vira ločimo naslednje vrste zajetij:

– točkovno zajetje studencev,
– drenažno zajetje površinskih voda preko prodnatih slo-

jev,
– zajetje podtalnice preko vodnjakov,
– globinsko zajetje v razpokanih kameninah preko vrtin,
– površinska akumulacija.
Zajetje mora biti v najožjem pasu, ki predstavlja cono z 

najostrejšim režimom varovanja (zajema praviloma površino 
10 x 10 m, pri drenažnih zajetjih pa se za vsak objekt posebej 
določi površino varovanja):

– ograjeno z ograjo višine 2 m in opremljeno z opozoril-
nimi tablami;

– varovano pred kakršnimkoli posegom, razen za potrebe 
vodovoda;

– na celotnem območju varstvenega pasu zasajeno z 
drevjem in grmičevjem;

– zavarovano pred kakršnimikoli gnojili in pesticidi,
– tehnično varovanje objekta mora ustrezati internim 

standardom upravljavca, omogočati mora prenos podatkov v 
nadzorni sistem,

– dostop do zajetja ima lahko le pristojna oseba upravljav-
ca vodovoda in izjemoma ekipa za vzdrževanje vodovodnega 
sistema v spremstvu pristojne osebe upravljavca vodovoda,

– vsako novo zajetje pitne vode mora biti v fazi študijsko- 
raziskovalnih del pregledano in analizirano skladno z veljavnimi 
državnimi predpisi.

27. člen
(Vodovodni objekti, črpališče)

Črpališče mora biti zgrajeno iz trdnih gradbenih materia-
lov (opeka, beton) ter pokrito s streho. Objekt naj bo nadzemne 
izvedbe. Dostop do črpališča mora biti ograjen z 2 m ograjo iz 
AB stebričkov in aluminijevega žičnega prediva. Tla in stene 
črpališča morajo biti obložene s keramičnimi ploščicami. Do 
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neposredne bližine črpališča mora biti zagotovljen dostop to-
vornega vozila.

V primeru, da je črpališče pod nivojem terena, mora biti 
konstrukcija grajena tako, da je kasneje možna premontaža 
oziroma demontaža črpalk in opreme. Dostop do vhodnih vrat 
mora biti tlakovan najmanj v širini 100 cm. Izdelana mora biti 
ozemljitev vseh kovinskih delov.

V črpališču morajo biti poleg standardne opreme obvezno 
vgrajeni tudi:

– merilnik pretoka za trenutno vrednost in z impulznim 
števcem pretečenih količin v 1000 litrov,

– impulzni števec obratovalnih ur črpalk,
– merilnik tlaka,
– naprava za dezinfekcijo (ali drugačno pripravo) vode,
– indikator klora v objektu, če je poleg črpališča tudi klo-

rirna postaja, oziroma
– če je kloriranje izvedeno na vodovodno cev, mora biti 

merilnik klora nameščen v prvem rezervoarju,
– prenapetostna in fazna zaščita,
– signal vstopa v objekt.
Vsa oprema mora imeti standardni električni izhod za 

izvajanje daljinskega nadzora in upravljanja. V primeru nevar-
nosti pojava vodnega udara se predvidi tlačni kotel ustrezne 
dimenzije.

Pri projektiranju vodohranov in črpališč je potrebno pred-
videti opremo za daljinski nadzor in upravljanje po enotni teh-
nološki rešitvi, kot nadgradnjo obstoječega sistema.

Delovanje črpalk mora biti avtomatsko, in sicer:
– glede na nivo vode v rezervoarju preko dvojne meritve 

tlačne sonde ter nivojskih stikal,
– glede na visoko in nizko tarifo električnega toka.
Signalni kabel za komunikacijo – signalizacijo med črpa-

liščem in rezervoarjem mora biti zemeljski TK 10 x 2 x 0,8. Vse 
linije morajo biti zaščitene z zaščito signala ter zaščito linije.

28. člen
(Vodovodni objekti, vodohran)

Pri vodohranu morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– vodohran naj ima vsaj dve ločeni vodni celici,
– vodne celice morajo biti vodotesne, kar dokazuje pre-

izkus vodotesnosti,
– premazi vodnih celic morajo izpolnjevati sanitarno-hi-

gienske pogoje,
– dovod električne energije mora biti v skladu s predpisi, 

ki veljajo za vlažne in mokre prostore,
– protiležni vodohrani naj bodo na dotočno-iztočnem ce-

vovodu opremljeni z dvosmernim merilnikom pretoka,
– zračniki morajo biti izvedeni tako, da je onemogočen 

vnos škodljivih snovi v vodne celice, priključeni morajo biti na 
drenažno cev,

– izvedena mora biti toplotna in hidroizolacija,
– preprečena mora biti kondenzacija na stenah vodnih, 

vstopnih in armaturnih celic,
– armature v objektu morajo biti odporne proti koroziji,
– vse odprtine (razen vrat) morajo biti zaprte z mrežico iz 

nerjavečega jekla,
– iztočni cevovod mora biti opremljen s pipo za jemanje 

vzorcev na dostopnem mestu,
– vodohran mora biti opremljen s signalom vstopa v 

objekt,
– vodohran mora biti opremljen z merilnikom pretoka koli-

čin vode za nadzor količin izpuščene vode v sistem,
– v vodohran mora biti vgrajena vsa oprema v skladu s 

predpisi o varstvu pri delu.
Poleg tega je pri projektiranju vodohranov potrebno do-

ločiti:
– način prezračevanja vodohrana (naravno ali prisilno),
– način osvetlitve notranjosti objekta,
– način obratovanja vodohrana oziroma črpališča, avto-

matsko regulacijo gladine, prenos podatkov o gladini vode do 
črpališča oziroma nadzornega mesta,

– način varovanja prelivanja vode (regulacijski ventil – 
električni ali s plovcem ipd.),

– funkcijo, obliko, prostornino in način gradnje, ki zagota-
vlja 100 % neprepustnost vodnih celic,

– način dostopa do vodohrana z vozili za vzdrževanje, 
zavarovanje dostopa pred nepooblaščenimi osebami,

– način izvedbe odvodne kanalizacije za vodo iz prazno-
toka in čiščenja objekta.

Prostornino rezervoarja je treba določiti na podlagi:
– fluktuacije vode v dnevu največje porabe vode,
– 20 % dodatka za nujno potrošnjo (motnje pri obratovanju),
– požarne rezerve.

29. člen
(Vodovodni priključki, splošno)

Vodovodni priključek je del objekta, ki je v lasti uporab-
nika, namenjen pa je odvzemu vode iz javnega vodovoda za 
končno porabo.

Vodovodni priključek se lahko izvede na podlagi pisne-
ga soglasja upravljavca javnega vodovoda, ki se uporabniku 
izda na podlagi vloge. Gradbena dela lahko izvede investitor, 
dobavo ter montažo materiala in vodomera pa upravljavec 
vodovoda. Pred zasipom upravljavec izvede kontrolo tesnosti. 
Uporabnik mora upravljavcu dostaviti geodetski posnetek vodo-
vodnega priključka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje.

Izključena mora biti možnost povratnega vpliva okolice in 
vode iz internih vodovodnih omrežij na javni vodovod.

Vodovodni priključek do glavnega obračunskega vodome-
ra, vključno z glavnim obračunskim vodomerom, upravljavec 
javnega vodovoda prevzame v upravljanje in vzdrževanje.

Vodovodna inštalacija od vodomera proti objektu je in-
terno omrežje v upravljanju uporabnika oziroma lastnika pri-
ključka.

Na že zgrajeni priključek (pred obračunskim vodomerom) 
je mogoče priključiti še enega ali več objektov le s soglasjem 
upravljavca in lastnika priključka. Upravljavec lahko kadarkoli 
spremeni potek hišnega priključka zaradi potreb po obnovi, pri-
lagoditvi stanja okoliščinam ipd. brez soglasja lastnika priključka.

30. člen
(Vodovodni priključki po namenu)

Vodovodni priključki so po namenu lahko:
– stalni priključki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe 

gospodinjstev, industrije, dejavnosti, ustanov in javne porabe 
(pranje cest, zalivanje parkovnih površin, polnjenje cistern),

– začasni priključki, namenjeni za začasne potrebe, kot 
so: sejmi, različne krajevne prireditve, gradbiščni priključki, 
vzdrževanje javnega vodovoda itd., in so časovno omejeni.

31. člen
(Sestavni deli vodovodnega priključka)

Vodovodni priključek predstavlja povezavo med vodome-
rom in sekundarnim omrežjem, čigar sestavni deli so:

– priključni in zaporni elementi na mestu priključka na 
javni vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in 
cestno kapo,

– priključna in zaščitna cev med sekundarnim oziroma 
primarnim vodovodom in vodomerom z vsem pripadajočim 
materialom in vodomernim jaškom,

– zaporna armatura pred vodomerom,
– nepovratni ventil kot vložek v vodomer ali kot posebna 

armatura pri vodomerih od DN 50 dalje,
– vodomer, ki omogoča odčitavanje stanja, ki ga zagota-

vlja upravljavec.

32. člen
(Tehnična izvedba priključka)

Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, 
kjer je vgrajena v teren, položena na peščeno posteljico de-
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beline 10 cm iz peska granulacije od 0 do 4 mm ter obsuta in 
zasuta s tem materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom 
cevi.

Trasa priključne cevi naj poteka po javnih zemljiščih in 
po funkcionalnem zemljišču priključenega objekta. Če poteka 
priključek preko zemljišča, ki ni v lasti uporabnika, mora lastnik 
zemljišča pisno izjaviti, da priznava upravljavcu v vsakem času 
služnostno pravico vzdrževanja na način, da je to pravico mo-
goče vknjižiti.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad teme-
nom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni 
trak s kovinskim vložkom in napisom “POZOR VODOVOD”.

Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena izgradnja 
nikakršnih podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves, 
nasipavanje zemlje, postavljanje drogov, ograj ipd.

Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno 
vgrajena v zaščitni cevi na naslednjih mestih:

– pod vsemi urejenimi površinami, razen pod zelenicami,
– pod voznimi površinami,
– ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na 

priključno vodovodno cev,
– v drugih primerih, ko bo dostop zaradi drugih pogojev 

otežkočen ali onemogočen.

33. člen
(Dimenzioniranje priključkov in vodomerov)

Dimenzije vodovodnega priključka in vodomera določi 
projektant interne vodovodne inštalacije na podlagi izračuna 
pretoka vode po obremenilnih vrednostih v okviru standardnih 
dimenzij, navedenih v prejšnjih poglavjih tega pravilnika.

Ne glede na izračun je najmanjša velikost priključne cevi 
DN 13, najmanjša velikost vodomera pa DN 15.

Meritev porabe vode mora biti omogočena ločeno za vsa-
ko posamezno stanovanjsko ali poslovno enoto, poleg tega pa 
ločeno še za skupne prostore, če je tudi tam predviden odvzem 
pitne vode.

Vodomeri na enem vodovodnem priključku morajo biti 
vgrajeni v enem merilnem mestu, ki je locirano na skupnem 
zemljišču uporabnikov (lastnikov objekta).

Za zmanjšanje priključne moči obračunskega vodomera 
na priključkih, ki zagotavljajo tudi požarno varnost, mora vla-
gatelj predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo z izračunom, 
iz katerega je razvidno, da bo v primeru menjave obstoječega 
vodomera z vodomerov manjše moči, zagotovljena zadostna 
količina požarne vode. Tehnično dokumentacijo mora izdelati 
strokovno usposobljena organizacija.

34. člen
(Vodomeri)

Vodomer je sestavni del priključka objekta na javni vo-
dovod.

Dimenzijo vodomera v objektu določi projektant interne 
inštalacije, tip vodomera, točnost merila po normi, ustreznost 
standardu in ostale karakteristike pa določi upravljavec javnega 
vodovoda s sklepom.

Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi. Leto 
overitve mora biti enako letu vgradnje.

Vsi obračunski vodomeri morajo imeti veljavno potrdilo 
o overitvi, skladno z veljavnimi državnimi predpisi o merilnih 
instrumentih.

Nabavo, zamenjavo, vzdrževanje in odčitavanje vodo-
merov lahko izvaja upravljavec javnega vodovoda oziroma od 
upravljavca pooblaščen zunanji izvajalec skladno z veljavnimi 
državnimi predpisi. Zagotovljeno mora biti servisiranje in testi-
ranje novih in obstoječih vodomerov.

V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju stavbe 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega vodovodnega 
priključka, na katerem se meri poraba vode z enim glavnim ob-
računskim vodomerom, so lahko na internem omrežju vgrajeni 
interni obračunski vodomeri, ki so v funkciji delilnikov stroškov. 

Za te vodomere veljajo enaka pravila in zakonska določila kot 
za glavne obračunske vodomere.

Stanje internih obračunskih vodomerov se za obračun 
porabe pitne vode upošteva le, če je tip vodomera usklajen z 
zahtevami upravljavca vodovoda, vgrajen s strani upravljavca 
vodomera, umerjen, zamenjan in vzdrževan skladno z veljav-
nimi državnimi predpisi o merilnih instrumentih, uporabnik in 
upravljavec pa razmerje uredita s pogodbo o direktnem obra-
čunu komunalnih storitev.

Upravljavec javnega vodovoda lahko na podlagi pogodbe 
z upravnikom objekta ali direktno z uporabnikom enote izvaja 
odčitavanje porabe vode po internih obračunskih vodomerih. 
Nabavo, montažo, zamenjavo, vzdrževanje in odčitavanje upo-
rabnik poravnava z mesečno najemnino. Kalkulacijo stroškov 
najema pripravi upravljavec javnega vodovoda.

Popravilo in zamenjavo vodomera, poškodovanega zara-
di zmrzali ali mehanskih poškodb, izvede upravljavec javnega 
vodovoda na stroške uporabnika.

35. člen
(Merilna mesta)

Merilna mesta so namenjena vgraditvi merilnih naprav za 
meritve količin pitne vode, dobavljene uporabnikom.

V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne ar-
mature s pripadajočimi spojnimi elementi v smeri dotoka vode:

– zaporni element (krogelna pipa ali zasun),
– čistilni kos,
– nepovratni ventil kot vložek v vodomeru ali samostojni 

element (pri večjih vodomerih),
– vodomer, ki omogoča odčitavanje stanja, ki ga zagota-

vlja upravljavec vodovoda,
– reducirni element (po potrebi),
– zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim 

izpustom.
Vsa merilna mesta morajo imeti na dnu izvedeno poglo-

bitev, ki omogoča zbiranje in odvajanje kondenzirane vode ali 
vode, iztekle zaradi popravil v merilnem mestu in na interni 
vodovodni inštalaciji. Pri zunanjih jaških mora biti ta poglobitev 
pod vstopno odprtino.

Vodomeri se vgrajujejo v vodomerne jaške, locirane izven 
objekta ob novogradnjah, obnovah in drugih spremembah pri-
ključka.

Uporabnikom objektov, kjer je priključek že zgrajen in je 
vodomer na dostopnem mestu za odčitavanje, ki ga zagotavlja 
izvajalec, ni potrebno naknadno graditi jaška za vodomer.

36. člen
(Zunanji vodomerni jaški)

Zunanji vodomerni jašek so lahko:
– predizdelani termo jaški,
– betonski jaški.
Zunanji vodomerni jašek ne sme biti lociran na površinah, 

ki so namenjene motornemu prometu.
Predizdelani jaški se vgrajujejo skladno z navodili pro-

izvajalca.
V kolikor s strani proizvajalca ni natančnih navodil za 

izvedbo, so le-ta enaka pogojem izvedbe merilnih jaškov, na-
vedenih v 23. in 24. členu tega pravilnika.

V zunanjih vodomernih jaških mora biti odmik osi vgrajene 
vodovodne opreme:

– za velikosti vodomera DN 15, DN 20 in DN 25: 10 cm 
od stene jaška in izven tlorisne projekcije vstopne odprtine,

– za velikosti vodomera DN 30, DN 40: 15 cm od stene 
jaška in izven tlorisne projekcije vstopne odprtine,

– za velikosti vodomera DN 50, DN 80 in DN 100: 30 cm 
od stene jaška in izven tlorisne projekcije vstopne odprtine,

– za velikosti vodomera DN 150: 40 cm od stene jaška in 
izven tlorisne projekcije vstopne odprtine.

Notranje dimenzije zunanjih vodomernih jaškov so tipske 
in odvisne od velikosti ter števila vgrajenih vodomerov (dolžina, 
širina, globina) kot je navedeno:
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Vodomer DN (mm) Za en vodomer
dolžina x širina x 

višina (cm)

Za dva vodomera
dolžina x širina x 

višina (cm)
15, 20 in 25 100 x 100 x 170* 100 x 100 x 170*

40, 50 140 x 100 x 170* 140 x 120 x 170*
80, 100 140 x 120 x 170* 140 x 140 x 170

* svetla višina

37. člen
(Drugo)

Za vse pogoje projektiranja in izvedbe vodovodnih pri-
ključkov, ki se nanašajo na vgradnjo cevi, vodovodnih armatur, 
jaškov in odmikov od drugih objektov in podzemnih komunalnih 
napeljav, ter niso posebej navedeni v tem poglavju, se smiselno 
uporabljajo določila tega pravilnika.

Prav tako lahko upravljavec v izjemnih primerih uporabi 
oziroma izvajalcu del odobri uporabo drugih materialov, pod 
drugačnimi pogoji, kot so navedeni v tem pravilniku.

38. člen
(Ukinitev vodovodnega priključka)

Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo vo-
domera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem vodovo-
du ali skupinskem priključku.

Priključek se ukine na osnovi pisne zahteve lastnika pri-
ključka. Stroške ukinitve in ponovne priključitve poravna na-
ročnik storitve.

39. člen
(Vgradnja vodovodnih armatur)

Za vodovodno armaturo se štejejo vsi sestavni deli vodo-
vodnega omrežja, razen cevi in spojnikov. V javni vodovod se 
lahko vgrajujejo samo armature, ki so izdelane in preizkušene 
po ustreznih standardih in imajo za to ustrezna dokazila.

V primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogoče vgraditi 
standardnega elementa, se ta element lahko izdela po meri. Pri 
izbiri materiala in konstrukcijske oblike je treba upoštevati obra-
tovalne pogoje, zaščito proti koroziji in inkrustraciji ter primernost 
materiala za stik s pitno vodo. Vodovodna armatura se v prvi 
vrsti vgrajuje na lahko dostopnih mestih, kar omogoča stalno 
hitro regulacijo, kontrolo, vzdrževanje in po potrebi zamenjavo.

Spojniki (loki, odcepni kosi itd.) morajo biti obbetonirani. 
Velikost betonskega bloka je odvisna od aksialne (osne) sile 
in je določena v projektu. Pri uporabi sidrnih spojev betonske 
opore niso potrebne.

V stene jaškov se smejo vgrajevati samo spojniki, izdelani 
iz nodularne litine z natezno trdnostjo najmanj 400 MPa.

Na mestih vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem 
nabira zrak, je treba namestiti zračnike. Zračniki služijo tudi za 
odzračevanje pri polnjenju javnega vodovoda in pri sesanju ter 
pri praznjenju javnega vodovoda. Zračniki se vgrajujejo v jaške 
ali z vkopavanjem, kar je odvisno od konstrukcijske izvedbe 
zračnika.

Na najnižjih mestih javnega vodovoda, kjer se lahko nabi-
rajo usedline, mora biti vodovod opremljen z izpustom oziroma 
blatnikom.

Blatniki se praviloma vgrajujejo v ustrezne jaške, ki mo-
rajo imeti omogočen izpust vode v drenažo ali možnost izčrpa-
vanja iz jaška. Odprtina na koncu izpusta mora biti opremljena 
z žabjim pokrovom.

Blatniki morajo imeti najmanj tolikšen premer, da se v 
vodovodu doseže hitrost izpiranja nad 1,5 m/s.

Pri vodovodih, manjših od DN 200, funkcijo blatnika lahko 
prevzamejo hidranti.

Ograje, vrata, stopnice, obešala in drugi ključavničarski 
izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem in niso izdelani iz 
nerjavečega jekla, morajo biti proti koroziji zaščiteni z vročim 
cinkanjem.

Za zaporne armature se uporabljajo zasuni z mehkim 
tesnjenjem (zaporni element je prevlečen z elastomerom).

Uporaba zapornih ali regulacijskih armatur je lahko ročna 
ali motorna, v primeru motorne regulacije mora biti zagotovlje-
na tudi možnost ročne regulacije.

Elektromotorni pogoni za armature, ki so nameščene v ja-
ških z elektronapeljavo, so lahko opremljeni z eno- ali trifaznim 
elektromotorjem, odvisno od vrste napeljave.

40. člen
(Javni hidranti)

Javni hidranti so lahko podzemni ali nadzemni. Če loka-
cija to omogoča, se vgrajujejo nadzemni hidranti. Velikost in 
število hidrantov sta določena glede na požarno obremenitev, 
na podlagi veljavnih predpisov o protipožarni zaščiti, vendar je 
najmanjša velikost hidranta DN 80. Hidranti se morajo vgraje-
vati (zasipavati) tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz 
telesa hidranta (varovanje proti zamrznitvi).

Omrežje, ki služi samo za napajanje hidrantov, je lahko 
zunanje ali notranje. V hidrantnih omrežjih mora biti zagotovlje-
no potrebno kroženje vode.

Zunanje hidrantno omrežje poteka po javnem ali zasebnem 
zemljišču, vzdržuje ga upravljavec javnega vodovoda, sredstva 
za vzdrževanje pa zagotovi lastnik infrastrukture. Razmerje med 
upravljavcem in lastnikom infrastrukture se uredi s pogodbo.

Notranje hidrantno omrežje velja za interno inštalacijo 
uporabnika in je ločeno od javnega vodovoda z merilnim me-
stom (vodomerom). Notranje hidrantno omrežje vzdržuje la-
stnik oziroma uporabnik objekta.

41. člen
(Način vgradnje armatur)

Trije ali več zasunov na isti lokaciji morajo biti praviloma 
vgrajeni v jašek.

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:
– na odcepu vodovoda,
– na priključku za hidrant,
– na priključku za zračnik,
– na priključku blatnika,
– pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi),
– pred vstopom in za izstopom vodovoda v zaščitno cev 

ali kolektor,
– za odcepom za vodovodni priključek, kadar priključek ni 

izveden z navrtnim zasunom,
– neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje 

posameznih manjših delov omrežja pri rednem oziroma inter-
vencijskem vzdrževanju omrežja,

– neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje posa-
meznih vodovodov ali posameznih delov vodovodnega sistema.

Cestne kape morajo biti podložene z betonskimi podlo-
žnimi ploščami.

42. člen
(Preizkušanje vodovodov)

Tlačni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali 
obnovljenem vodovodu po določilih tega pravilnika, navedenih 
v 43. členu. Tlačna preizkusa za sekundarni vodovod in pri-
ključke se izvedeta ločeno.

Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki 
ga podpišejo nadzorna oseba upravljavca, izvajalec tlačnega 
preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik 
o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del investi-
cijsko-tehnične dokumentacije.

43. člen
(Tlačni preizkus vodovodov)

Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN 
805:2000 – poglavje 10, ter z dopolnili podanimi v nadaljeva-
nju. Glede določila, definiranega v točki 10. 3. 2. omenjenega 
standarda, velja:
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A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot 
največji možni obratovalni tlak v sistemu.

STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se določi 
takole:

kadar je vodni udar izračunan, znaša preizkusni tlak:
STP = MDPC + 100 kPa (100 kPa = 1 bar),
kadar vodni udar ni izračunan, znaša preizkusni tlak:
STP = MDPa x 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa.
Vsakokrat velja nižja vrednost.
MDPC = obratovalni sistemski tlak + izračunana vrednost 

tlaka pri vodnem udaru.
MDPa = obratovalni sistemski tlak + določena vrednost 

tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjša od 200 kPa.
B) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP 

in v 30-minutnih razmakih se merita padec tlaka in količina 
dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Postopek se pona-
vlja, dokler zveznica med dvema točkama v diagramu Q = f(p) 
ne seka abscise v točki STP.

C) Čas glavnega preizkušanja naj bo 1 ura. Preizkus je 
uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar.

44. člen
(Dezinfekcija)

Po zaključku gradnje je treba javne vodovode in vodo-
vodne priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po 
določilih standarda SIST EN 805:2000 in po navodilih državnih 
institucij za javno zdravje. Dezinfekcijo izvaja pooblaščena 
organizacija v sodelovanju z upravljavcem vodovoda.

V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo za-
dovoljivi rezultati, dezinfekcija s kemičnimi sredstvi ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede vzorčenje za mikrobi-
ološko in fizikalno-kemično analizo. O uspešno opravljeni dez-
infekciji se izda potrdilo, na podlagi katerega se javni vodovod 
sme vključiti v obratovanje.

45. člen
(Revizija projektov)

Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo na 
obstoječe ali predvideno obratovanje javnega vodovoda, mo-
rajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti upravljavcu 
vodovodnega sistema predloženi v celoti v pregled za potrditev, 
da je bilo pri projektiranju upoštevano zadnje stanje komunalne 
infrastrukture. Po potrebi se izdajo obnovljeni projektni pogoji.

Revizijski pregled projektne dokumentacije izvrši upra-
vljavec javnega vodovoda na stroške investitorja pred izdajo 
ustreznega soglasja.

III. VZDRŽEVANJE

46. člen
(splošno)

Vzdrževalna dela na objektih in napravah za pripravo 
pitne vode ter vzdrževalna dela na omrežju se izvajajo v skladu 
z interno dokumentacijo upravljavca javnega vodovoda.

Sanitarno-tehnična urejenost objektov, naprav in omrežja 
se zagotavlja v skladu z notranjim nadzorom po načelih Na-
črta za zagotavljanje varnosti pitne vode skladno z veljavnimi 
državnimi predpisi.

Načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode omogoča pre-
poznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki 
lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izva-
janje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na 
tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, 
kjer se tveganja lahko pojavijo.

47. člen
(Vzdrževanje vodovodnih objektov in omrežja)

Vzdrževanje vodovodnih objektov obsega vzdrževanje v 
ožjem smislu, ki ga delimo na redno-načrtovano in interventno 
vzdrževanje objektov.

Investicijsko vzdrževanje obsega vse nadgradnje vodo-
vodnih objektov in omrežja, s katerimi se povečuje njihova 
vrednost.

48. člen
(redno vzdrževanje)

Redno vzdrževanje obsega redne vizualne preglede ter 
opravljanje del, ki ohranjajo objekte v ustreznem sanitarno- 
tehničnem stanju.

Redno vzdrževanje objektov obsega naslednje aktiv-
nosti:

– preventivne preglede objektov, naprav in omrežja, s 
katerimi se ugotavlja možnost nastanka napake na posame-
znem delu vodovodnega sistema;

– kontrolne preglede objektov in omrežja za spremljanje 
pravilnega delovanja;

– izvajanje dnevnih, tedenskih, mesečnih ali letnih opra-
vil na posameznem objektu in napravi vodovodnega omrežja.

Vodovodno omrežje z vsemi napravami, vodovodne pri-
ključke, vodomere in zaporne ventile pri vodomerih sme vzdr-
ževati in popravljati le upravljavec javnega vodovoda oziroma 
od upravljavca pooblaščeni izvajalec.

Potrebna opravila pri rednem vzdrževanju na omrežju so:
– popravila cevovoda oziroma delov le-tega na osnovi 

podatkov o pogostosti okvar in stroškov vzdrževanja;
– kontrola, vzdrževanje in zamenjava armatur, vgrajenih 

v cevovode;
– periodična kontrola, vzdrževanje ter obnova manjših 

objektov na cevovodih – jaški, iztoki, označbe;
– vzdrževanje okolice objektov in omrežja – košnja, 

nanos materiala, odstranjevanje nanosov, čiščenje odtokov;
– periodično izpiranje posameznih odsekov cevovodov, 

posebej po opravljenih določenih posegih v omrežje;
– periodični pregledi in urejevanje izpustov na omrežju;
– periodični pregledi in urejevanje hidrantne mreže (hi-

drantov in pripadajočih zasunov) v skladu z zakonskimi dolo-
čili o tovrstnih pregledih;

– periodična kontrola, vzdrževanje ter obnova vodovo-
dnih priključkov in vodomerov;

– vodenje evidenc o opravljenih vzdrževalnih delih in 
popravilih na cevovodih.

49. člen
(interventno vzdrževanje)

Interventno vzdrževanje je namenjeno odpravljanju 
okvar na omrežju in odpravljanju neskladnosti pitne vode. 
Pričetek izvajanja del je v najkrajšem možnem času, najka-
sneje pa v roku 24 ur od seznanitve o okvari.

50. člen
(investicijsko vzdrževanje)

Predlog investicijskih vzdrževanj pripravi upravljavec v 
večletnem Programu oskrbe s pitno vodo skladno z veljavnimi 
navodili in državnimi predpisi, potrdi pa ga lastnik infrastruktu-
re, ki ga tudi posreduje pristojnemu ministrstvu.

Investicijsko vzdrževanje lahko izvaja neposredno upra-
vljavec skladno s pogodbo med upravljavcem in lastnikom in-
frastrukture. Najvišja vrednost teh del je določena v pogodbi.

Investicijska dela, ki presegajo najvišjo pogodbeno do-
ločeno vrednost, se oddajo v izvedbo najboljšemu ponudniku 
skladno z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

51. člen
(Obveščanje o moteni dobavi pitne vode)

V primerih večjih okvar, ki povzročajo izpad dobave vode 
za dalj časa, mora upravljavec obvestiti uporabnike o tem, kje 
je prišlo do okvare in koliko časa bo predvidoma prekinitev 
trajala, na krajevno običajen način in skladno z Načrtom za 
zagotavljanje varnosti pitne vode.
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Pri vsaki prekinitvi dobave vode je potrebno ravnati, kot 
da je instalacija pod pritiskom in morajo biti iztočne pipe zaprte, 
električni grelniki vode pa izključeni.

52. člen
(Popravila okvar)

Okvaro na javnem vodovodu je potrebno odpraviti takoj. 
Povzročitelj škode na vodovodnem sistemu je dolžan povrniti 
stroške popravila in iztečene vode, dezinfekcije, ter vse ostale 
morebitne stroške (npr. obveščanje javnosti ipd.). Stroški po-
pravila zajemajo porabljen material, prevoz in porabljen čas, 
povečan za faktor 2 zaradi prekinitve dela v teku in intervencije 
na lokaciji okvare.

53. člen
(Vzdrževanje javnih hidrantov)

Upravljavec vzdržuje reden tehnični nadzor nad javnim 
hidrantnim omrežjem kot to določajo veljavni državni predpisi.

Nadzor obsega vizualni pregled (pregled stanja hidranta, 
pripadajoče opreme hidranta, oznak) in preizkus delovanja in 
merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju.

Nadzor se opravlja najmanj enkrat letno.
Lastnik infrastrukture in upravljavec vodovoda, ki izvaja 

reden tehnični nadzor, v medsebojni pogodbi določita obseg del, 
način vodenja evidenc, način poročanja in obračuna stroškov.

IV. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM 
VODOVODOV V UPRAVLJANJE

54. člen
(Izdajanje soglasij in kontrola tehnične dokumentacije)

Soglasje je dokument, s katerim upravljavec predpiše 
pogoje, ki jih mora izpolniti uporabnik, da si pridobi pravico 
do priključitve in uporabe vode iz javnega vodovoda. Brez iz-
polnitve pogojev iz soglasja ni mogoča priključitev in uporaba 
vodovodnih naprav, niti niso mogoči drugi posegi na javnem 
vodovodu.

Upravljavec javnega vodovoda izdaja tudi soglasja k pro-
storsko izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom, 
ki vsebujejo stališča in pogoje upravljavca k predvidenim tra-
sam komunalnih vodov.

Soglasje se izdaja na podlagi prejete vloge, ki ji mora biti 
priloženo:

– lokacijska informacija,
– situacija obstoječega stanja,
– situacija M 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunal-

nimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
– podatke o količinskem predvidenem odvzemu vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je 

to določeno z veljavnimi državnimi predpisi.

55. člen
(Priključitev na vodovodni sistem)

Stalni priključek na javni vodovod se izvede na podlagi 
vloge stranke, kateri mora biti priloženo:

– izpisek iz zemljiške knjige ali ustrezni dokaz lastništva 
ali najema,

– gradbeno dovoljenje s kopijo soglasja h gradnji,
– situacija z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– pogodba o sklenjeni služnostni pravici za prekop in 

vzdrževanje vodov v parcelah, preko katerih poteka priključek.
Za čas gradnje se izvede začasni priključek, praviloma za 

dobo 2 let, oziroma se doba v dogovoru z upravljavcem vodo-
voda in s pisno prošnjo lastnika začasnega priključka podaljša 
za največ 2 leti.

V kolikor po 2 letih s strani lastnika začasnega priključ-
ka upravljavec ne prejme pisnega obvestila o spremenjenem 
statusu priključka oziroma pisne prošnje za podaljšanje dobe 

začasnega priključka, ga lahko v obračunskem programu za-
vede kot stalnega.

Stalni priključek se izvede po izpolnjevanju predpisanih 
pogojev in ustrezni ureditvi odvajanja odpadnih vod.

Na podlagi prejete vloge za izdelavo priključka predstavnik 
upravljavca javnega vodovoda in investitor skupaj na terenu 
določita traso in lokacijo merilnega mesta. Upravljavec javnega 
vodovoda pripravi predračun stroškov izvedbe, nadzora, posnet-
ka, priključitve in vnosa v evidenco. Z montažnimi deli se lahko 
prične po prejemu s strani investitorja potrjenega predračuna.

Gradbena dela lahko izvede investitor, montažna dela pa 
izvaja in nadzira upravljavec javnega vodovoda po tipskem pro-
jektu, oziroma skici, na stroške uporabnika. Pri večjih priključkih 
s fazoni in armaturami pa se pristopi k montaži preden je vodo-
merni jašek gradbeno končan.

56. člen
(Obveznosti in odgovornosti pri gradnji)

Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v 
bližini vodovodnega omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pri-
dobiti soglasje in nadzor upravljavca javnega vodovoda. Pri izva-
janju teh del morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodno omrežje 
ali naprave nepoškodovane. V primeru poškodbe so jih dolžni 
vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, 
ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve dobave pitne vode.

57. člen
Gradnjo ali rekonstrukcijo vodovodnih objektov in naprav, ki 

jo izvaja katerikoli investitor oziroma izvajalec, in so ali bodo po-
stali javna infrastruktura, nadzira upravljavec javnega vodovoda 
ali njegov pooblaščenec.

V kolikor upravljavec javnega vodovoda ali pooblaščenec 
ugotovi odstopanje od tega pravilnika ali ostalih predpisov s tega 
področja, o tem pisno obvesti izvajalca in nadzornika del. Jav-
nega vodovoda objekta ali naprave ne prevzame v upravljanje, 
dokler izvajalec del ne odstrani pomanjkljivosti skladno z navodili 
upravljavca.

Javni vodovod se prenese upravljavcu v uporabo in upra-
vljanje z zapisnikom o predaji investicije.

Sestavni del zapisnika o predaji investicije so:
– projektna in upravna dokumentacija (lokacijsko dovo-

ljenje, soglasja, projekti PGD, uporabno dovoljenje, geodetski 
posnetek),

– investicijska vrednost objektov in naprav z določenimi 
amortizacijskimi skupinami.

Kjer uporabno dovoljenje ni potrebno (gradnja na podlagi 
lokacijske informacije), je pri prevzemu potrebno obvezno dosta-
viti upravljavcu zapisnik o dezinfekciji, poročila o skladni analizi 
vode in geodetski posnetek.

V. KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV

58. člen
Upravljavec javnega vodovoda mora za objekte javnega 

vodovoda voditi kataster komunalnih naprav. Sredstva za vo-
denje katastra zagotovi lastnik infrastrukture, način vodenja, 
poročanja in obseg dela pa lastnik infrastrukture in upravljavec 
javnega vodovoda dogovorita v pogodbi o vodenju katastra.

Kataster komunalnih naprav se vodi skladno z določbami 
Pravilnika o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11) oziroma predpisi, 
ki bodo ta predpis nadomestili.

Izvajalec javne službe izvaja na območju občine naslednje 
storitve na podlagi javnih pooblastil:

– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,

– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključitev.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega 

odstavka naslednjo dokumentacijo:
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a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi 

komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali 
na lokaciji,

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 
predvideno potrošnjo vode,

– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko 
je to določeno s predpisi;

b) k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in na pro-
jektno dokumentacijo:

– vodilno mapo,
– načrt zunanje ureditve,
– načrt s predmetom soglašanja,
– izkaz požarne varnosti;
c) za soglasje za priključitev stavbe ali inženirskega 

objekta, ki je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja:
– idejno zasnovo,
– situacija obstoječega stanja,
– situacija z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s 

predvideno potrošnjo vode;
d) za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma 

drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 

stavbe ali inženirskega objekta,
– projekt vodovodnega priključka,
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v 

skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunal-
ne odpadne in padavinske vode, kolikor je to predpisano;

e) za soglasje za začasni priključek, katero se lahko 
izda za obdobje največ dveh let:

– situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v merilu 
1:1000 ali 1:500,

– upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument 
(odločbo ipd.),

– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode 
in času trajanja priključka,

– projekt vodovodnega priključka,
– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v pro-

stor;
f) za soglasja za ukinitev priključka:
– razlog za ukinitev;
g) za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-

rablja točka d) tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni 
potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.

Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih 
objektov.

Upravljavec vodovoda lahko od investitorja oziroma 
projektanta kadarkoli zahteva dodatne podatke, ki se nana-
šajo na obravnavano tehnično dokumentacijo.

Pri izdaji soglasij iz tega člena pravilnika mora izvajalec 
javne službe določiti:

– minimalni odmik novogradnje od vodovodnega 
omrežja,

– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja 
proti vplivom novogradnje,

– priključno mesto na javno omrežje,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih 

in drugih vodov z vodovodom,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je 

predvidena trasa vodovodnega priključka,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani 

na vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na 
območjih predvidenih za zajem pitne vode,

– posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode.

59. člen
Ne glede na veljavne državne predpise pa izvajalec javne 

službe za operativne potrebe vodovodne oskrbe vodi kataster 
v obsegu:

– pisnega dela,
– grafičnega dela v državnem koordinatnem sistemu,
– skenogramov,
– elaboratov,
– odločb GURS-a o vpisu v kataster gospodarske javne 

infrastrukture.
Pisni del vsebuje popisne liste ali tabele po segmentih 

(točka, sistem daljic ali ploskev).
Grafični del vsebuje:
– podloge:

– digitalni katastrski načrt
– digitalni ortofoto načrt
– topografski načrt različnih meril (1:1.000, 1:5.000, 

1:25.000 …)
– druge podloge

– segmente katastra komunalnih naprav:
– točkovni (hidranti, zasuni, zračniki …)
– linijski (cevovod ...)
– ploskovni (jaški, vodovarstvena območja …).

Skenogrami so digitalna oblika elaborata:
– skenogrami fotografij (jaškov, cevovodov, križanj, zani-

mivih detajlov …),
– skenogrami topografij, skic, shem in shematskih prikazov,
– skenogrami, druga dokumentacija.
Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapi-

snikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del 
katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov, ki so 
bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:

– topografije zasunov, hidrantov in podobnih objektov na 
cevovodu,

– oznake detajlnih listov, kjer je cevovod ter številke zapi-
snikov s podatki meritev,

– montažne načrte cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki, 
blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja),

– dimenzije, materiale, leto izgradnje,
– druge podatke.

60. člen
(Geodetski posnetek)

Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda, armatur, vodo-
vodnih priključkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred 
zasipom izdela geodetski posnetek poteka cevi, križanj, armatur, 
lokov, priključkov in izriše shemo vozlišč (lokov, jaškov). Vse 
posnetke je potrebno v pisni potrjeni in digitalni obliki posredovati 
upravljavcu javnega vodovoda.

VI. PREHODNE DOLOČBE

61. člen
Prehodno obdobje za prilagoditev tehničnim zahtevam 

tega pravilnika je za obstoječe glavne obračunske vodomere 
5 let, za interne obračunske vodomere pa 3 leta od uveljavitve 
tega pravilnika.

VII. KONČNE DOLOČBE

62. člen
Vsa izdana soglasja do dneva uveljavitve tega pravilnika 

ostanejo v veljavi, pri izvedbi pa se morajo upoštevati določila 
tega pravilnika.

63. člen
Z dnem uveljavitev tega pravilnika preneha veljati Teh-

nični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 105/11).
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64. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/20111
Idrija, dne 6. julija 2017

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

2034. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski 
svet Občine Idrija na 19. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 619/4, 

parc. št. 619/6, parc. št. 619/8 in parc. št. 619/12, vse k.o. Ka-
nji Dol.

2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 619/4, parc. št. 619/6, 

parc. št. 619/8 in parc. št. 619/12, vse k.o. Kanji Dol, se po 
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 37113-0017/2015
Idrija, dne 6. julija 2017

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

KANAL

2035. Sklep o pričetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
OPPN-1-01 Sanacija razpršene gradnje (SORG) 
Ajba – 1. faza

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Sta-
tuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice 
št. 41/03, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 70/07, 
51/08 in 93/15) župan Občine Kanal ob Soči sprejme

S K L E P
o pričetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje  
OPPN-1-01 Sanacija razpršene gradnje (SORG) 

Ajba – 1. faza

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

Lovska družina Kanal želi opustiti sedanje prostore pre-
gledovalnice in hladilnice divjadi, ki so urejeni na neprimerni 
lokaciji v središču naselja Kanal, ter v ta namen zgraditi nov 
objekt v Ajbi, na območju, za katerega je predvidena izdelava 
podrobnega prostorskega načrta OPPN-1-01 Sanacija razpr-
šene gradnje (SORG) Ajba. Lokacija predvidene gradnje je 
zaradi konfiguracije terena ločena od ostalega območja OPPN 
in funkcionalno zaokrožena, drugih interesov za gradnjo novih 
objektov na območju OPPN pa trenutno ni zaznati. V skladu 
s 35. členom Odloka o OPN Kanal se v takem primeru lahko 
izdela OPPN tudi samo za del predvidenega območja, zato 
je Lovska družina podala občini pobudo, da se le-ta pripravi.

Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta je 
možna le na podlagi predhodno izdelanega OPPN. S predvide-
no gradnjo in opustitvijo sedanjih prostorov se bodo izboljšale 
razmere na sedanji lokaciji v središču naselja Kanal. Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči je sprejel sklep št. 9000-0003/2017 
z dne 25. 5. 2017, s katerim soglaša, da se prične s pripravo 
OPPN za južni del območja, kjer je predlagana navedena gra-
dnja. Z vsem navedenim je tako priprava OPPN-1-01 Sanacija 
razpršene gradnje (SORG) Ajba na južnem delu območja (v 
nadaljnjem besedilu »OPPN Sanacija razpršene gradnje Ajba 
– 1. faza«) utemeljena.

2. Območje
Okvirno območje OPPN Sanacija razpršene gradnje Ajba 

– 1. faza obsega manjši nepozidan južni del celotnega območja 
OPPN, ki meri približno 2.500m2 in obsega naslednje parcele 
v k.o. Ajba: del 6/1, del 6/2, del 4/2, del 3587/3 (lokalna cesta), 
7/4, 7/6, 7/8, 7/9, 7/7, del 3587/4, del 3593/8 (državna cesta).

Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov 
pripravljavca ali zaradi smernic nosilcev urejanja prostora se 
območje OPPN – 1. faza lahko tudi spremeni.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN 

izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter pro-
gramskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za 
določitev sestavin vsebine OPPN, skladno z določili Pravilnika 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Kot strokovne podlage za pripravo OPPN – 1. faza bodo 
v skladu s 35. členom Odloka o OPN Kanal izdelane tudi kon-
ceptualne rešitve izrabe prostora, prometne in gospodarske 
javne infrastrukture celotnega območja OPPN.

Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno upoštevati že 
izdelano idejno rešitev ureditve avtobusnega postajališča na 
državni javni cesti G2-103 od km 9,920 do km 10,160, ki jo je 
pridobila Občina Kanal ob Soči.

4. Roki za pripravo
Predvideni časovni potek priprave in sprejema OPPN – 1. 

faza je naslednji: osnutek v juliju/avgustu 2017, javna razgrni-
tev dopolnjenega osnutka v oktobru 2017, obravnava in spre-
jem predloga na seji občinskega sveta v februarju/marcu 2018.

Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za pri-
pravo OPPN – 1. faza ne bo potrebno izvesti celovite presoje 
vplivov na okolje. Roki bodo poleg tega prilagojeni okoliščinam 
in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz svojih pristojnosti

Pripravljavec OPPN – 1. faza je Občina Kanal ob Soči.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z določili Zakona o 

prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek ter 
podajo mnenje k predlogu dokumenta, so:

1. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova ulica 61, Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;

4. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova 
Gorica;

5. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 
Nova Gorica;
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6. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, 
Nova Gorica;

7. Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po 

sodelovanju nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem 
sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge 
organe in organizacije.

Osnutek OPPN – 1. faza bo pripravljavec poslal tudi Mini-
strstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov 
na okolje, ki bo odločil ali je za načrtovano prostorsko ureditev 
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške izdelave OPPN – 1. faza bo krila Občina Kanal 

ob Soči.
Strokovne podlage v zvezi z gradnjo objekta pregledovalni-

ce in hladilnice divjadi (geodetski načrt območja OPPN – 1. faza, 
geološko-geomehansko poročilo območja OPPN – 1. faza ter 
idejno zasnovo objekta z njegovo umestitvijo v prostor in reši-
tvami za komunalno oskrbo objekta) zagotovi Lovska družina 
Kanal na svoje stroške.

7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 03223-0002/2017-1
Kanal ob Soči, dne 10. julija 2017

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KRANJ

2036. Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini 
ter stroških izdelave dovolilnic, dovoljenj 
in tehničnih pripomočkov

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 39. in 115. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) 
in 11. členom Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni 
občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17) izdaja

P R A V I L N I K
o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave 
dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem pravilnikom se ureja:
– grafična podoba in oblika dovolilnic in dovoljenj,
– vsebina in veljavnost dovolilnic ter
– način, pogoji, cena in druga merila za pridobitev in za-

menjavo dovolilnic ali tehničnih pripomočkov in
– materialni stroški za pridobitev in zamenjavo dovolilnic 

in tehničnih pripomočkov.
Tehnični pripomočki so lahko magnetna kartica, brezkon-

taktna kartica, parkirna kartica za plačilo parkirnine na parko-
matu, daljinski upravljavec za odpiranje zapor, transponder ter 
podobni pripomočki in naprave.

II. DOVOLILNICE

2. člen
(vrste dovolilnic)

Skladno z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni 
občini Kranj (v nadaljevanju: Odlok) so določene naslednje 
vrste dovolilnic:

– dovolilnica za prevoz območja za pešce,
– parkirna dovolilnica za stanovalce,
– dovolilnica za redno dostavo v območju za pešce,
– dovolilnica za izredno dostavo v območju za pešce,
– dovolilnica za izredni prevoz,
– dovolilnica za uradne osebe,
– parkirna dovolilnica za rezervirana parkirna mesta.

3. člen
(dovolilnica)

Dovolilnica se izda v obliki predpisanega obrazca. Gra-
fične podobe dovolilnic so v prilogi 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

Dovolilnica mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in simbol Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: 

MOK);
– zaporedno številko dovolilnice;
– naziv dovolilnice;
– registrsko številko;
– veljavnost dovolilnice;
– navodilo, da mora dovolilnica biti v celoti vidna z zu-

nanje strani avtomobila za vetrobranskim steklom in da velja 
samo za območje za katero je izdana.

4. člen
Obrazec dovolilnice iz drugega člena meri 105 mm x 148 mm.
Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskal-

nikom računalnika.

III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLILNIC IN POGOJI 
ZA NJIHOVO ZAMENJAVO

5. člen
Vlagatelj mora za pridobitev dovolilnice podati vlogo za 

pridobitev dovolilnice.
Vlagatelj mora navesti v vlogi naslednje obvezne podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, naslov, davčno 

številko)
– podatke o stanovanjski enoti;
– podatke o statusu lastništva stanovanjske enote;
– podatke o vozilih;
– izjavo o resničnosti podatkov na vlogi.
Drugi podatki v vlogi so kontaktni telefon in elektronski 

naslov.

6. člen
Vlagatelj mora za pridobitev dovolilnice, k vlogi za izdajo 

dovolilnice priložiti naslednje dokumente in soglasja:
– prometno dovoljenje za vozilo v njegovi lasti oziroma 

posesti;
– v primeru kadar ima nepremičnina eno stanovanjsko 

enoto, dogovor med lastniki nepremičnine, kdo izmed njih bo 
upravičenec do dovolilnice;

– če je upravičenec najemnik stanovanjske enote, mora 
priložiti fotokopijo najemne pogodbe in pisno soglasje večin-
skega lastnika stanovanjske enote, da se odpoveduje pravici 
do pridobitve dovolilnice v njegovo korist;

– kadar vlagatelj ni lastnik pakirnega mesta ali garaže 
in zahteva pridobitev dovolilnice za prevoz območja za pešce 
mora k vlogi navesti fotokopijo najemne pogodbe za parkirno 
mesto ali garažo in izjavo lastnika o številu parkirnih mest ozi-
roma garaž, ki jih oddaja v najem.

Pristojni organ lahko po uradni dolžnosti pridobi še na-
slednje listine:

– izpisek iz zemljiške knjige;
– izpisek iz registra stanovanjskih enot;
– izpisek iz registra prebivalstva.

7. člen
Ob izdaji dovolilnice, mora vlagatelj plačati:
– predpisano upravno takso;
– materialne stroške izdelave dovolilnice.
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V primeru, da pristojni organ želi dovolilnico zamenjati 
predčasno, se zamenjava opravi brezplačno.

8. člen
Pristojni organ izda upravičencu upravno odločbo, Komu-

nala Kranj pa izvod ustrezne dovolilnice.
V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za pridobitev do-

volilnice iz prejšnjega odstavka tega člena, pristojni organ tako 
zahtevo vlagatelja zavrne z upravno odločbo.

Evidenca izdanih dovolilnic se hrani trajno in se lahko 
vodi računalniško.

9. člen
Dovolilnico lahko upravičenec zamenja:
– ob prenehanju njene veljavnosti;
– ob izgubi, uničenju ali poškodbi dovolilnice;
– ob iztrošenosti dovolilnice, če podatki na njej niso več 

čitljivi.
Ob izgubi, uničenju ali poškodbi dovolilnice je upravičenec 

dolžan plačati materialne stroške zamenjave in predpisano 
upravno takso.

Iztrošeno ali poškodovano parkirno dovolilnico se ob na-
domestitvi z novo odvzame in vloži v zadevo imetnika dovolil-
nice. Ob izgubi dovolilnice imetnik k vlogi priloži izjavo o njeni 
izgubi ali kraji. Novo izdana dovolilnica ima novo številko vpisa 
v evidenco imetnikov dovolilnic, prejšnja dovolilnica pa se evi-
dentira kot neveljavna.

Najdeno, pogrešano, izgubljeno ali ukradeno parkirno 
dovolilnico, je potrebno vrniti pristojnemu organu, ki jo uniči.

10. člen
Župan s cenikom določi materialne stroške izdelave in 

zamenjave dovolilnice.

11. člen
O izdanih dovolilnicah se vodi digitalna evidenca, ki ob-

sega naslednje podatke:
– priimek in ime, EMŠO ter naslov upravičenca do do-

volilnice;
– vrsto in tip vseh vozil, za katere se dovolilnica izda;
– registrsko številko vseh vozil;
– številko izdane dovolilnice;
– datum izdaje dovolilnice;
– veljavnost dovolilnice;
– naslov stanovanjske enote in katastrsko številko.

IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV TEHNIČNEGA 
PRIPOMOČKA IN POGOJI ZA NJEGOVO ZAMENJAVO

12. člen
Tehnični pripomoček lahko upravičenec zamenja:
– ob prenehanju njegove veljavnosti;
– ob izgubi tehničnega pripomočka;

– ob iztrošenosti tehničnega pripomočka pred rokom nje-
govega trajanja.

Ob izgubi ali iztrošenosti tehničnega pripomočka po svoji 
krivdi je upravičenec dolžan plačati materialne stroške zame-
njave. Rok trajanja tehničnega pripomočka določi proizvajalec 
oziroma predlaga dobavitelj.

V primeru, da pristojni organ želi tehnični pripomoček 
zamenjati predčasno, se zamenjava opravi brezplačno.

13. člen
Župan s cenikom določi materialne stroške tehničnega 

pripomočka ali njegovo deblokado po ceniku dobavitelja na 
dan nabave.

14. člen
Rok trajanja tehničnega pripomočka znaša za:
1. čip kartico rok trajanja: 5 let od izdaje
2. magnetno kartico rok trajanja: 5 let od izdaje
3. brezkontaktno kartico rok trajanja: 5 let od izdaje
4. daljinski upravljalec 
za odpiranje zapor rok trajanja: 5 let od izdaje.

V. DOVOLJENJA

15. člen
Skladno z Odlokom so določena naslednja vrsta dovo-

ljenj:
– dovoljenje za enkratni vstop v območje za pešce;
– dovoljenje za dnevni dostop v območje za pešce;
– dovoljenje za izvajanje dejavnosti iz 35. člena Odloka.
Obrazci vrste dovoljenj so v prilogi 2.

VI. MESEČNI PARKIRNI ABONMA

16. člen
V skladu s tretjim odstavkom 2. člena Odredbe o dolo-

čitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, 
št. 29/17) se izda obrazec, ki je priloga 3 tega pravilnika za 
mesečno parkiranje v coni 2 ali 3.

VII. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2017-6-46/09
Kranj, dne 3. julija 2017

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.
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2037. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 
5. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E, Uradni 
list RS, št. 27/16) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 71/16, 1/17 in 16/17) je župan Mestne obči-
ne Kranj dne 5. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za preselitev kmetijskega 
gospodarstva Logar

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Na podlagi pobude kmetije, vpisane v register kmetijskih 

gospodarstev s številko KMG-MID: 100205514 in ob izpolnjeva-
nju predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 5. člena 
novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E, Uradni list RS, 
27/16) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljeva-
nju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske 
rabe načrtuje preselitev kmetijskega gospodarstva v celoti.

2. člen
(ureditveno območje OPPN)

Ureditveno območje OPPN izhaja iz Elaborata ovredno-
tenja lokacij za selitev kmetijskega gospodarstva (lokacija 6 
Glina). OPPN obsega zemljišči s parcelnima številkama 347/2 
in 347/1 – del, obe k.o. Goriče. V ureditveno območje se lahko 
vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo 
in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo 
na podlagi analize stanja, prostorskih potreb pobudnika, stro-
kovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja 
prostora.

V postopek priprave se lahko uvrstijo tudi druge strokovne 
podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potreb-
no razrešiti v OPPN.

4. člen
(postopek in roki priprave posameznih faz)

Postopek priprave in sprejemanja OPPN se bo vodil v 
skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja, in sicer 
po določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:

– priprava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 30 dni 
po objavi sklepa o pripravi OPPN;

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku 
OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku mini-
strstvo pristojno za varstvo okolja tudi sporoči ali je potrebno iz-
vesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO);

– analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN – 20 dni po pridobitvi smernic;

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN – 30 dni;

– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgr-
nitve – 20 dni po javni razgrnitvi;

– priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejetju stališč 
do pripomb;

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po 
prejemu predloga;

– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na 
Svetu Mestne občine Kranj – 20 dni po prejetju vseh mnenj;

– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije po 
sprejemu na Svetu Mestne občine Kranj.

Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter 
usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci 
lahko spremenijo.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN 
sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter 
mnenj so:

1. RS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za za-
ščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

2. RS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za lo-
gistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljubljana;

3. RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

4. RS MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija 
RS za ceste; Sektor za upravljanje cest; Območje Kranj, Ruči-
gajeva ulica 3, 4000 Kranj;

5. RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direk-
cija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadno-
va 5, 4000 Kranj;

6. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana;

7. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Kranj, Pla-
nina 3, 4000 Kranj;

8. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;

9. MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
10. ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo elek-

trične energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
11. TELEKOM SLOVENIJE, Sektor za dostopovna 

omrežja, Stegne 19, 1000 Ljubljana;
12. KOMUNALA KRANJ, PE vodovod, Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj;
13. KOMUNALA KRANJ, PE kanalizacija, Ulica Mirka 

Vadnova 1, 4000 Kranj;
14. KOMUNALA KRANJ, Ravnanje z odpadki, Ulica Mirka 

Vadnova 1, 4000 Kranj;

ter drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za ka-
tere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo 
v njihovo delovno področje.

Drugi udeleženci:
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi 
pobudnik.

7. člen
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-68/2017-5
Kranj, dne 5. julija 2017

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.
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KRŠKO

2038. Obvezna razlaga prvega stavka prvega 
odstavka 175. člena Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu občine 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 in 76/16 – od-
ločba US RS), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) in 99. člena 
Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Krško, na 24. seji, dne 6. 7. 2017, sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
prvega stavka prvega odstavka 175. člena 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu  

občine Krško  
(Uradni list RS, št. 61/15)

I.
Obvezna razlaga prvega stavka prvega odstavka 

175. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine 
Krško (Uradni list RS, št. 61/15), ki glasi: »Razpršena gradnja je 
zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč«, se glasi:

»Kot razpršena gradnja se smatra zemljišče pod stavbo 
izven območij stavbnih zemljišč, ne glede na prikaz v grafičnem 
delu OPN občine Krško.«.

II.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-8/2017-O502
Krško, dne 6. julija 2017

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2039. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 
– odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 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 in 80/16 
– ZIPRS1718) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 
79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 6. 7. 
2017, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško 

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2018 (Uradni 

list RS, št. 1/17) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da 
glasi: 

»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del 
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv konta Sprememba  
proračuna 2018

1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 37.210.777

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 31.544.453

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 19.185.375

700 Davki na dohodek in dobiček 15.834.145

703 Davki na premoženje 2.758.400

704 Domači davki na blago in storitve 590.800

706 Drugi davki in prispevki 2.030

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 12.359.078

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.668.597

711 Takse in pristojbine 16.000

712 Globe in druge denarne kazni 57.080

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 75.180

714 Drugi nedavčni prihodki 9.542.221
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72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 93.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 90.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 4.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.000

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.459.994

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 5.095.904

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 364.090

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV 109.330

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav 109.330

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 36.781.811

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 8.559.302

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.806.089

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 299.566

402 Izdatki za blago in storitve 5.881.067

403 Plačila domačih obresti 201.000

409 Rezerve 371.581

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 13.601.620

410 Subvencije 876.300

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.786.219

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.147.808

413 Drugi domači transferi 3.791.292

414 Tekoči  transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 13.841.082

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 13.841.082

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431) 779.808

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 153.396

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 626.412

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 428.966

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 354.920

500 Domače zadolževanje 354.920

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.648.881

550 Odplačila domačega dolga 1.648.881

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –864.995

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.293.961

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –428.966

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.716.209

«
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2. člen 
Spremeni se 15. člen odloka in glasi:

»15. člen
(obseg zadolževanja občine)

(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču-
nu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2018 lahko 
zadolži do višine 354.920 EUR pri državnem proračunu.

(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan od-
loči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % 
sprejetega proračuna.

(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča 
župan.«.

3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2018 

sta sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-147/2017-O802
Krško, dne 6. julija 2017

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

METLIKA

2040. Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec 
Metlika

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 in 76/16 – odl. US), 
20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 22/98, 
50/98, 97/07, 32/08 in 95/09) in 16. člena Statuta Občine Me-
tlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika 
na 18. redni seji dne 4. 7. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika

UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občina Metlika (v nadaljevanju: občina) 

kot ustanoviteljica Otroškega vrtca Metlika (v nadaljevanju: vrtec) 
ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način delovanja 
komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

VPIS OTROKA V VRTEC

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in pro-

stih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, 

ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis v 
vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo 
posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec lahko sprejme tudi otroke s posebnimi potrebami 
v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne 
prostorske in kadrovske pogoje.

3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za 

naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu. Vrtec objavi 
vpis novincev v lokalnem časopisu in na spletni strani vrtca.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši oziroma 
zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši) na 
predpisanem obrazcu Vloga za vpis otroka v vrtec. Vlogo starši 
dobijo na upravi vrtca, pri svetovalni delavki in na spletni strani 
vrtca. Natančno izpolnjen obrazec oddajo na sedežu vrtca ali 
svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošilj-
ko na naslov vrtca.

Sprejeta vloga se vpiše v posebno evidenco prijav.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi upo-

rabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko 
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po 
elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. 
O tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se 
jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, 
ki jih vsebuje vloga.

4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 

ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot 

je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok 
v vrtec (v nadaljevanju besedila: komisija) na podlagi kriterijev 
iz tega pravilnika.

SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

5. člen
Na predlog sveta vrtca sestavo komisije za sprejem otrok 

določi župan občine ustanoviteljice, kriterije za sprejem otrok v 
vrtec pa občinski svet občine ustanoviteljice.

Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– 1 predstavnik ustanovitelja – Občina Metlika, ki ga pre-

dlaga župan Občine Metlika.
Vsak predstavnik iz prejšnjega odstavka ima svojega 

namestnika.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko ime-

novani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov sveta staršev je vezan na vključe-

nost otroka v vrtec.

6. člen
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasne-

je v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in njihovih 
namestnikov.

S konstituiranjem nove komisije preneha mandat članom 
prejšnje komisije. 

Na prvi seji člani komisije iz svojih vrst izvolijo predsednika in 
namestnika komisije. Namestniki predsednika in članov komisije 
nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove od-
sotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomešča-
nja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.

Ravnatelj pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata 
članom komisije Svet staršev in župana Občine Metlika, da 
predlagata člana komisije in njegovega namestnika. 
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Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah, ki 
niso javne.

Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odso-
tnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije iz 
svojih vrst na prvi seji.

Komisija lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj 2/3 čla-
nov, odločitev pa se sprejema z večino glasov prisotnih članov.

Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru 
z ravnateljem, praviloma enkrat letno oziroma po potrebi tudi 
večkrat, vendar najkasneje do 30. maja za naslednje šolsko 
leto.

Člani komisije lahko k sodelovanju povabijo svetovalnega 
delavca in ravnatelja oziroma od ravnatelja pooblaščenega 
predstavnika vrtca brez pravice odločanja.

7. člen
Komisija obravnava vloge za otroke, ki bodo do 1. sep-

tembra tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti; na podlagi 
podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi 
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po 
posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upo-
števajo se podatki na dan zasedanja komisije. 

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene-
ga postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih 
v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, 
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

8. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati 

naslednje podatke: 
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje, 
– čas, kraj in datum zasedanja komisije, 
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih 

na seji, 
– kratek povzetek poteka dela komisije, 
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je predno-

stni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka. 
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno 

s pravili pisarniškega poslovanja. Vodenje zapisnika zagotavlja 
vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika organu Občine Metlika. 

Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.

9. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi po-

trebami in otroci ogroženi zaradi socialnega položaja družine.
Komisija najprej izmed vseh vpisanih otrok izbere: 
1. otroke, katerih starši predložijo potrdilo centra za so-

cialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine 
(odločba o dodelitvi denarnega dodatka po Zakonu o socialnem 
varstvu, ne pa otroškega dodatka in druga potrdila, ki jih izstavi 
pristojen Center za socialno delo),

2. otroke s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih), 
če starši priložijo izvide, mnenja ali odločbo o usmeritvi.

10. člen
Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi 

prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po 
doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. 
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda 
glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede 
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število pro-
stih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca v skladu s 
prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam po zbranem številu 
točk, od najvišjega do najnižjega.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vr-
stni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni 
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi 
otroka in je starš z njo pisno seznanjen.

11. člen
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z 

izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega 
seznama za njihovega otroka. 

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec vsebuje:
– šifro otroka, 
– število točk po posameznih kriterijih, 
– datum vključitve otroka v vrtec, 
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem po-

stopku pozvani k sklenitvi pogodbe. 
Za otroke, ki so se uvrstili na čakalni seznam, se obvestilo 

dopolni z obrazložitvijo:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih ter na katero mesto 

v čakalnem seznamu je otrok uvrščen,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema 

otroka v vrtec, v 15 dneh vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec staršem pošlje obvestilo z navadno poštno pošiljko, 

pri čemer se pošiljka šteje za vročeno osmi dan od odprave na 
pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

12. člen
Zoper obvestila iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko 

starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko 
vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči v 15 dneh 
po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno 
uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se 
lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor 
na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovorih odloča svet zavoda ob smiselni uporabi zako-
na, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev 
sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC  
IN VRSTNI RED OTROK

13. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi na-

slednjih kriterijev:

Zap. št. Kriteriji Število 
točk

1.
Stalno bivališče v Občini Metlika obeh 
staršev ali enega pri enoroditeljski 
oziroma samohranilski družini.

12

2. Stalno bivališče v Občini Metlika enega 
od staršev. 8

3.
Zaposlenost (ali študent, dijak, kmet) 
obeh staršev ali enega pri enoroditeljski 
oziroma samohranilski družini.

10

4. Zaposlenost (ali študent, dijak, kmet) ene-
ga od staršev. 5

5.
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam 
v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet, 
ker med letom ni bilo prostega mesta.

7

6. Otroci družin, ki imajo v ta vrtec 
že vključenega enega ali več otrok. 6

7. Otrok, ki mu je bil odložen vstop 
v osnovno šolo. 4
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Zap. št. Kriteriji Število 
točk

8. Vpis otroka zadnje leto pred vstopom 
v osnovno šolo. 3

9. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vklju-
čujejo dva ali več otrok. 2

Dodatni kriteriji:

1.

Če več otrok doseže enako število točk, komisija 
pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva 
dodatni kriterij datum sprejema otroka. Prednost ima 
otrok, ki prej potrebuje varstvo.

2.

Če več otrok doseže enako število točk, komisija 
pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva 
dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši 
otrok.

3.

V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, ena-
ko število točk, se upošteva še dodatni kriterij, vrstni 
red oddane vloge za vpis otroka v vrtec. Prednost 
ima prej oddana vloga.

V primeru, da so starši otroka bili (so) v tožbi zaradi ne-
plačevanja obveznosti do vrtca za že vpisane otroke, se pri 
sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.

14. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo 

ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega 
dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.

POSTOPEK ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

15. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, obvestilo določa datum 

vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogod-
be med vrtcem in starši.

Skupaj z obvestilom o sprejetju otroka v vrtec, pošlje vrtec 
staršem tudi 2 izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic 
in obveznosti staršev in vrtca. En podpisan izvod starši vrnejo 
pooblaščenemu delavcu vrtca.

Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so 
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda 
sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.

16. člen
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je v ustrezno 

starostno obdobje sprejet otrok, ki je prvi na čakalnem sezna-
mu za sprejem otrok v vrtec.

V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandida-
tov na prednostnem seznamu, se lahko sprejmejo vsi novinci, 
za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem.

IZPIS OTROK

17. člen
Starši lahko izpišejo iz vrtca otroka kadarkoli med letom, 

vendar morajo predložiti pisno izjavo o izpisu najmanj 15 dni 
pred željenim izpisom na obrazcu Vloga za izpis otroka, ki je 
na razpolago na upravi vrtca in spletni strani vrtca.

Začasni izpisi so možni v času poletnih počitnic in v pri-
meru bolezni otroka ob predložitvi zdravniškega potrdila pod 
pogoji določenimi v Sklepu o določitvi cen vzgojno varstvenih 
programov v javnem vrtcu v Občini Metlika.

Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v 
vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 39/09 
in 40/11).

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-4/2017
Metlika, dne 4. julija 2017

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

2041. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih 
programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 
– ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US 
in 88/16), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 
25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 
63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 
in 63/16 – ZDoh-2R), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 16. člena Statuta Občine Me-
tlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika 
na 18. redni seji dne 4. julija 2017 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov  

v javnem vrtcu v Občini Metlika

1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v 

Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
Program Ekonomska 

cena 
programa

Dnevni 
strošek 

živil
Celodnevni program – oddelek 
prvega starostnega obdobja 451,74 1,57
Celodnevni program – oddelek 
drugega starostnega obdobja 320,34 1,57

2. člen
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se 

cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni za-

konodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih 
mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en 
in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.

Prav tako lahko starši na podlagi ustreznega zdravniškega 
dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otro-
ka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v 
trajanju najmanj en mesec in največ dva meseca v tekočem letu.
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Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in od-
sotnosti zaradi bolezni v višini 50 % višine njihovega plačilnega 
razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko 
ceno programa krije Občina Metlika.

To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina 
Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, 
za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike 
med ceno programa in plačilom staršev.

Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna 
Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na ob-
močju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce 
v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh 
občin možno uveljavljati.

4. člen
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od 

prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, 
da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravi-
čenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, 
temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v 
vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejan-
ske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi 
višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila 
od datuma vključitve.

5. člen
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je 

vključen njihov otrok do konca šolskega leta.

6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. 8. 2017. Z začetkom veljavnosti tega sklepa pre-
neha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Otroškem vrtcu Metlika št. 602-1/2014 z dne 30. 1. 2014.

Št. 602-3/2017
Metlika, dne 4. julija 2017

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

2042. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 
v Občini Metlika

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Obči-
ne Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine 
Metlika na 18. redni seji dne 4. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o cenah storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja  
v Občini Metlika

1. člen
Občinski svet Občine Metlika na predlog JP Komunala 

Metlika d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na področju Občine Metlika, potrjuje Elaborat o obliko-
vanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne od-
padne in padavinske vode, čiščenje komunalne odpadne in 
padavinske vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh 
dejavnosti.

2. člen
Nove cene za uporabo infrastrukture in izvajanja stori-

tev javnih služb se uveljavijo v dveh korakih: prva spremem-
ba velja od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017, druga pa od 1. 1. 
2018 dalje.

3. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev 

OSKRBE S PITNO VODO.
Cena storitve (brez DDV) od 1. 8. 2017 je 0,8225 Eur 

za m3.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija Faktor Omrežnina 1. 8. 2017 mesečno 

brez DDV
Omrežnina 1. 1. 2018 mesečno 

brez DDV
0 < DN ≤ 20 1 7,0067 7,3151

20 < DN < 40 3 21,0201 21,9453
40 ≤ DN < 50 10 70,0670 73,1510
50 ≤ DN < 65 15 105,1005 109,7265
65 ≤ DN < 80 30 210,2010 219,4530

80 ≤ DN < 100 50 350,3350 365,7550
100 ≤ DN < 150 100 700,6700 731,5100

150 ≤ DN < 200 1.401,3400 1.463,0200
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev 

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VOD.

Cena storitve (brez DDV) od 1. 8. 2017 je 0,1381 Eur 
za m3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 
vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje. K ceni 
storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).
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Cena omrežnine (brez DDV) je:

Dimenzija Faktor Omrežnina 1. 8. 2017 mesečno 
brez DDV

Omrežnina 1. 1. 2018 mesečno 
brez DDV

0 < DN ≤ 20 1 7,7372 7,7372

20 < DN < 40 3 23,2116 23,2116

40 ≤ DN < 50 10 77,3720 77,3720

50 ≤ DN < 65 15 116,0580 116,0580

65 ≤ DN < 80 30 232,1160 232,1160

80 ≤ DN < 100 50 386,8600 386,8600

100 ≤ DN < 150 100 773,7200 773,7200

150 ≤ DN < 200 1.547,4400 1.547,4400
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

5. člen
Cena izvajanja storitve povezane z NEPRETOČNIMI 

GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI 
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI ostane nespreme-
njena in velja v skladu s 6. členom Sklepa o sprejemu Elabora-
tov o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja v Občini Metlika (Uradni list RS, 
št. 82/16).

Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,3125 Eur za m3.

Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov Faktor Omrežnina mesečno brez DDV

0 < DN ≤ 20 1 1,4938
20 < DN < 40 3 4,4814
40 ≤ DN < 50 10 14,9380

6. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja stori-

tve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VOD.

Cena storitve (brez DDV) od 1. 8. 2017 je 0,6300 Eur 
za m3.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Dimenzija Faktor Omrežnina 1. 8. 2017 mesečno 
brez DDV

Omrežnina 1. 1. 2018 mesečno 
brez DDV

0 < DN ≤ 20 1 2,9424 2,9650
20 < DN < 40 3 8,8272 8,8950
40 ≤ DN < 50 10 29,4240 29,6500
50 ≤ DN < 65 15 44,1360 44,4750
65 ≤ DN < 80 30 88,2720 88,9500

80 ≤ DN < 100 50 147,1200 148,2500
100 ≤ DN < 150 100 294,2400 296,5000

150 ≤ DN < 200 588,4800 593,0000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

7. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena storitve (brez DDV) od 1. 8. 2017 je 0,1464 Eur 

za kg.
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 

16,31 kg odpadkov na mesec, 1 m3 odpadkov v smetnjakih pa 
tehta v povprečju 88,27 kg.

Cena za uporabo infrastrukture (brez DDV) od 1. 8. 2017 
je 0,0072 Eur za kg.
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8. člen
Občina Metlika bo subvencionirala:
– 37 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno 

vodo, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– 20 % cene omrežnine za dejavnost čiščenje komunalnih 

odpadnih in padavinskih vod, ter storitev, povezanih z nepretoč-
nimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami, državnim organom in organom lokalne 
skupnosti, gospodinjstvom, javnim zavodom in društvom, če 
se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

9. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Metlika, JP Komunala Metlika d.o.o., na podlagi tega sklepa 
oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik 
objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

10. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 8. 
2017 naprej.

Št. 354-31/2017
Metlika, dne 4. julija 2017

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

MIRNA PEČ

2043. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni listi RS, 
št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine 
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občin-
ski svet Občine Mirna Peč na 17. redni seji dne 31. 5. 2017 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ze-

mljišču parc. št.: 2521/6, k.o. 1450 – GOLOBINJEK, 3480/2, 
3480/7, 3480/5, 3467/8, 1815/1, 3499/4, 33493/5, 3493/6, vse 
k.o. 1452 – HMELJČIČ v izmeri.

II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status 

javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-2/2017-5
Mirna Peč, dne 7. junija 2017

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

RADEČE

2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni 
dom Radeče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 
14/15, 76/16), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 7. in 28. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 
15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13, 88/16) in 18. člena 
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 
110/90, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 5. dopisni 
seji dne 7. 7. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega zavoda  
Zdravstveni dom Radeče

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega 

zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št. 70/96, 
48/02, 52/02,108/05).

2. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja 7 članov: 
– 2 predstavnika delavcev zavoda, 
– 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov, 
– 4 predstavniki ustanovitelja.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposre-

dno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa 
statut zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet v skladu 
s statutom občine.«

3. člen
V 9. členu odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sveta in njegov namestnik ne moreta biti 

predstavnika iste interesne strani.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Javni zavod Zdravstveni dom Radeče mora uskladiti sta-

tut zavoda in ostale splošne akte zavoda s tem odlokom najka-
sneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka in po uskladitvi splošnih 

pravnih aktov zavoda preneha mandat vsem članom v svetu 
zavoda. Nov svet zavoda se mora konstituirati najkasneje v 
roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

6. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-5/2017/4
Radeče, dne 7. julija 2017

Župan
Občine Radeče

Tomaž Režun l.r.
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SEVNICA

2045. Sklep o spremembi Sklepa o postopku 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka 
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
– območje IV

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 in 17/17) je 
župan Občine Sevnica dne 4. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o postopku priprave 

sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem 
načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena Sklepa o postopku 

priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem na-
črtu industrijske cone Sevnica – območje IV (Uradni list RS, 
št. 22/17) tako, da se glasi:

»Priprava SD ZN – območje IV bo potekala po zaporednih 
fazah in naslednjih rokih:

Faza Nosilec Rok/dni
sklep o pripravi župan april 2017
objava sklepa v Uradnem listu RS občina 8
izdelava osnutka s pripravo vlog za smernice izdelovalec 10
pridobivanje smernic nosilci urejanja prostora 15
usklajevanje smernic za načrtovanje izdelovalec, občina 10
izdelava dopolnjenega osnutka izdelovalec 10
izdelava okoljskega poročila (po potrebi) izdelovalec OP /
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka v 
Uradnem listu Republike Slovenije

občina 7

javna razgrnitev in javna obravnava občina, izdelovalec 15
zavzemanje stališč do pripomb občina, izdelovalec 5
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti občinski svet, občina na naslednji 

seji OS
priprava predloga izdelovalec 10
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora nosilci urejanja prostora 15
izdelava usklajenega predloga izdelovalec 10
sprejem odloka na Občinskem svetu občinski svet na naslednji 

seji OS
objava odloka v Uradnem listu RS občina 10
predaja končnega gradiva izdelovalec 5

«

2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom 

ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu pro-
storskega akta v 15 dneh od prejema poziva.«

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

začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0004/2017
Sevnica, dne 4. julija 2017

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.
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2046. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
industrijske cone Sevnica – območje IV

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je župan Občine Sevnica dne 
5. 7. 2017 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah  
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

industrijske cone Sevnica – območje IV

1. člen
Javno se po skrajšanem postopku razgrne dopolnjen 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazi-
dalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od četrtka 13. 7. 

2017 do četrtka 27. 7. 2017:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, 

Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na 

spletnem portalu Občine Sevnica.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 19. 7. 

2017 s pričetkom ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedro-
va cesta 25, 8290 Sevnica.

4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega 

osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zaintere-
sirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi 
se lahko podajo:

– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne 

razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 

javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 3505-0004/2017
Sevnica, dne 5. julija 2017

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENJ GRADEC

2047. Sklep o tretji javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG – 
UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o tretji javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec vodi postopek sprejetja 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – 
Celjska cesta vzhod. Prva javna razgrnitev je potekala od 7. 9. 
2015 do 8. 10. 2015, druga javna razgrnitev pa od 22. avgu-
sta 2016 do vključno 5. septembra 2016. Zaradi spremembe 
lastništva je v skladu z novimi namerami lastnikov prišlo do 
nove zasnove zazidave, zato je dopolnjen osnutek potrebno 
ponovno javno razgrniti.

Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom ob-
vešča javnost, da se na novo javno razgrne dopolnjen osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – 
Celjska cesta vzhod, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti – 
podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje 
ter svetovanje, Peter Lojen, s. p., Goriška 2, Velenje.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli 

Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj 
Gradec od vključno 16. avgusta 2017 do vključno 1. septembra 
2017 v delovnem času občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizira-
la javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 23. avgusta 
2017 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgr-
nitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane 
na krajevno običajen način.

3. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem Sv2 – Celjska cesta vzhod. Pripombe 
in predloge se lahko do vključno 1. septembra 2017 dajo pisno 
na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe 
na kraju razgrnitve, lahko se pošljejo na Urad župna Mestne 
občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje 
na elektronski naslov info@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" 
navesti ključne besede "OPPN Sv2 – Celjska cesta vzhod"). 
Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila 
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Za-
vzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec 
objavila na svoji spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti.

4. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku 

javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike 
nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
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slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec.

Št. 3500-0006/2015
Slovenj Gradec, dne 13. julija 2017

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

SLOVENSKE KONJICE

2048. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o spremembah 
in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska 
ob Mizarski cesti UN1/130

Na podlagi 57., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 
28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, 
št. 87/15 in 12/16 – popravek) je požupan Občine Slovenske 
Konjice sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o spremembah in dopolnitvah  
ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti 
(Uradni list SRS, št. 40/86 in 8/91) UN1/130

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje zazidalnega načrta stanovanjska soseska ob 

Mizarski ulici (v nadaljevanju ZN) ni v celoti realizirano in so 
ostale znotraj območja ZN nepozidane plombe pred 30 leti 
predvidenih gradenj enodružinskih stanovanjskih hiš.

Razlogi za spremembe in dopolnitve Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti 
so v želji naročnika zapolniti prazne zemljiške parcele (hiša 
št. 41, 42) z gradnjo nove hiše drugačne tlorisne in oblikovne 
zasnove kot okoliške, ki ni usklajena z zasnovo v osnovnem 
ZN.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt).

2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na 

parcele številke 552/6 in 552/7 k.o. 1115 Slovenske Konjice.
Na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Ob-

čine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje 
opredeljeno kot stavbno zemljišče z oznako SS v UN1/130 in 
se v skladu s 157. členom podaljša veljavnost Odloku o spre-
membah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski 
cesti (Uradni list SRS, št. 40/86, 8/91).

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb 

in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano 
območje je priskrbel naročnik.

4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in 
njegovih posameznih faz

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega 
sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v tri-
desetih dneh po pridobitvi smernic. Sprejem predloga akta je 
predviden v roku šest mesecev po začetku veljavnosti tega 
sklepa. Upoštevani so okvirni roki.

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek 

pridobivanja smernic in mnenj:
– Občina Slovenske Konjice
– ELEKTRO Maribor d.d.
– JKP Slovenske Konjice d.o.o.
– TELEKOM Slovenije d.d.
– PETROL Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 

c. 50, 1527 Ljubljana
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati začne naslednji dan po objavi.

Št. 350-0023/2017
Slovenske Konjice, dne 5. julija 2017

Podžupan
Občine Slovenske Konjice

Peter Koren l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2049. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje OLN Šmartno jug-del

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Ured-
be o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Ob-
čine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 
in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 
16. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
za območje OLN Šmartno jug-del

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta 
za novo stanovanjsko sosesko Šmartno jug-del (skrajšano: 
Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA  An-
drej Novak s.p., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, številka 
projekta PO-001/2016-ŠMA.

(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka 
in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski 
službi.

(3) S programom opremljanja je določena komunalna 
oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je 
treba zgraditi in rekonstruirati skladno z Odlokom o občin-
skem lokacijskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko 
OLN Šmartno jug-del (skrajšano: Odlok o OLN), opredeljeni 
roki za gradnjo komunalne opreme in določene podlage za 
odmero komunalnega prispevka za predvideno komunalno 
opremo.
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II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Ureditveno območje OLN za novo stanovanjsko sose-

sko Šmartno jug-del obsega dele zemljišč s parcelnimi števil-
kami 954/1, 954/2, 954/3, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, vse k.o. 
1847 – Šmartno. Za gradnjo stavb je namenjeni 3.619,00 m2.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

1. Gradnjo nove ceste,
2. Izgradnjo meteorne kanalizacije,
3. Izgradnjo fekalne kanalizacije,
4. Izgradnjo vodovodnega omrežja,
5. Elektro NN omrežje,
6. Javno razsvetljavo,
7. TK omrežje.

III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA  

NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA  
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME  

IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

3. člen
(1) Obračunsko območje za izvedbo predvidene komunal-

ne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim območjem 
OLN. Prikazano je v kartografskem delu programa opremljanja, 
na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na posame-
zno vrsto komunalne opreme.

(2)  Skladno z zahtevami upravljavcev komunalne 
opreme in drugih nosilcev urejanja prostora so predvidene 
investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno 
opremo in gradnjo nove komunalne opreme ter gradnjo novih 
cest, pogoj za priključitev zazidave na obstoječo komunalno 
opremo.

4. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka so določne 

naslednje vrednosti površin parcel in neto tlorisnih površin 
objektov, ki se bodo priključevali na obstoječo in predvideno 
komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 3.619,00 m2

ΣT (j) = 1.440,00 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836.

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posame-

znih vrstah komunalne so na vpogled v programu opremlja-
nja.

6. člen
(1) Obračunski stroški OS (ij), preračunani na površino 

parcel Cp (ij) oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (ij) 
za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na obra-
čunskem območju, so prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Stroški predvidene komunalne opreme na enoto mere
Vrsta komunalne opreme Obračunski stroški na m2 zemljišča 

Cp (EUR/m2)
Obračunski stroški na m2 

neto tlorisne površine objektov Ct (EUR/m2)
Ceste in pripadajoči objekti 7,465 54,085
Vodovodno omrežje 1,230 8,911
Fekalna kanalizacija 5,841 14,680
Meteorna kanalizacija 10,704 26,902
Skupaj: 38,268 96,174

(2) Obračunski stroški OS (ij), na površino parcel Cp (ij) 
oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (ij) za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, 
prikazani v preglednici 2, so obračunski stroški primarnega dela 
obstoječe komunalne opreme, povzeti po Odloku o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji (objavljeno v 
Uradnem listu RS, št. 49/15 dne 6. 7. 2015). Stroške za odmero 
komunalnega prispevka za primarni del obstoječe komunalne 
opreme naj se povzame po veljavnem Odloku, ki ureja odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji v 
času priprave posamezne odločbe.

Preglednica 2: Stroški primarnega dela obstoječe komu-
nalne opreme na enoto mere

Vrsta komunalne opreme Obračunski stroški na m2 zemljišča
Cp (EUR/m2)

Obračunski stroški na m2

neto tlorisne površine objektov Ct (EUR/m2)

Cestno omrežje 7,496 22,439

Kanalizacijsko omrežje 0,521 2,779

Vodovodno omrežje 2,980 7,363

Javne odprte in zelene površine 0,030 0,170

Skupaj: 11,027 32,751
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7. člen
Stroški iz preglednice 1, 6. člena tega odloka, se indeksi-

rajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja 
leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove mo-
rebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo 
odmerne odločbe.

Stroški iz preglednice 2, 6. člena tega odloka, se indeksi-
rajo v skladu z določili Odloka, ki ureja odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji v času priprave 
posamezne odločbe.

Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela 
– ostala nizka gradnja«.

IV. MERILA IN PODLAGE  
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komu-

nalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:

KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 
posamezni vrsti komunalne opreme na posa-
meznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega pri-
spevka

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlori-
sne površine objekta na obračunskem območju 
za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri za-

vezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega 
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme 
na obračunskem območju.

(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunal-
nega prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) 
za vse vrste objektov na obračunskem območju enak in 
znaša: 1,0.

(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlo-
risne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno 
obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje 
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi-
ne (Dpi in Dti):Dpi:Dti = 0,5:0,5.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste ko-
munalne opreme.

(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od 
prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

10. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z 
določeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega pri-
spevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeni-
štvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
datum 31. 12. 2016.

VII. POGODBA O OPREMLJANJU

11. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina 

se s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemlji-
šče na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor 
dolžan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skla-
dno s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zago-
toviti nadzor nad gradnjo, ki je strošek investitorja.

(2) Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal 
komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je 
sam zgradil.

(3) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgra-
jeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovo-
ljenje.

(4) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz 
veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.

VIII. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Šmartno 

pri Litiji.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-3/2005-173
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l.r.

TRŽIČ

2050. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič 
– BPT)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
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S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje enote urejanja 
prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)

1. člen
(Predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi
– Oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrob-

nega prostorskega načrta
– Območje občinskega prostorskega načrta
– Način pridobitve strokovnih rešitev
– Roke za pripravo občinskega podrobnega prostorskega 

načrta in njegovih posameznih faz
– Državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki pre-

dložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih 
prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti

– Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
– Objavo sklepa.

2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)

V občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (OPN) je 
obravnavano območje določeno kot enota urejanja prostora 
z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT), za katerega je predvidena 
priprava OPPN. Območje je namenjeno centralnim dejavno-
stim znotraj katerih se ohranjajo tudi proizvodnje dejavnosti 
in skladišča.

Območje predstavlja tovarniški kompleks Bombažne pre-
dilnice in tkalnice BPT zgrajen leta 1885 in obnovljen po požaru 
leta 1891. Proizvodni programi v BPT so se v zadnjih desetletjih 
postopoma zmanjševali, danes tekstilne proizvodnje ni več. 
Celotno območje BPT je ovrednoteno kot industrijska dediščina 
(EŠD 14353 Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič), ki 
jo je z novimi vsebinami mogoče ohraniti.

Razlog za pripravo OPPN je pobuda investitorjev, ki želijo 
območje revitalizirati in mu dodati nove vsebine.

3. člen
(Območje OPPN)

Območje, ki je predmet načrtovanja podrobnih prostor-
skih ureditev obsega zemljišča s parc. št. 211/1, 594/1, 594/2, 
594/3, 594/4, 596/2, 599/31, 599/31, 599/32, 599/10, 599/11, 
599/12, 599/13, 599/14, 599/15, 599/16, 599/17, 599/18, 599/2, 
599/20, 599/21, 599/22, 599/23, 599/24, 599/25, 599/33, 
599/34, 599/35, 599/36, 599/37, 599/38, 599/39, 599/40, 
599/41, 599/42, 599/43, 599/44, 599/45, 599/27, 599/28, 599/3, 
599/4, 599/29, 599/30, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 602/11, 
602/12, 602/15, 602/16, 602/14, 602/3, 602/4, 604/16, 604/17, 
604/18, 604/19, 604/11, 604/12, 604/13, 604/14, 604/15, 604/3, 
678/3 (del), 678/5, 679 (del), 1180/5 (del), vse k.o. Tržič. Veli-
kost ureditvenega območja je cca 60.000 m2.

4. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Za pripravo OPPN se upoštevajo naslednji akti in doku-
menti:

– Obstoječe strokovne podlage
– Usmeritve iz OPN Občine Tržič in Urbanističnega načrta
– Prikaz stanja prostora
– Konservatorski načrt prenove
– Prikaz območja ali idejna zasnova
– Geodetski posnetek območja
– Strokovne podlage, ki bi jih v postopku zahtevali nosilci 

urejanja prostora.
V kolikor se bo v postopku izdelave OPPN izkazala potre-

ba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile 
tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal oziroma koor-
diniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo 
akta.

5. člen
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Aktivnost Nosilec Rok oziroma trajanje dejavnosti

1 Sklep o začetku priprave OPPN Župan Sprejme župan 

2 Izdelava osnutka OPPN Izvajalec 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS 

3 Pridobitev smernic nosilcev urejanja pro-
stora

Nosilci urejanja prostora na 
podlagi vloge občine

30 dni od prejema osnutka oziroma v skladu 
z veljavno zakonodajo

4 Usklajevanje smernic Izvajalec 15 dni po pridobitvi smernic

5 Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN Izvajalec 15 dni po pridobitvi smernic

6 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN

Občina 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

7 Javna razgrnitev in obravnava dopolnje-
nega osnutka OPPN z evidentiranjem 
vseh pisnih pripomb

Občina, Izvajalec Najmanj 30 dni od datuma, določenega 
v objavljenem obvestilu

8 Javna obravnava OPPN Občina, izvajalec Izvede se v času javne razgrnitve

9 Ureditev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave

Izvajalec Po zaključeni javni razgrnitvi

10 Priprava strokovnih stališč do pripomb in 
predlogov iz javne razgrnitve in obrav-
nave

Izvajalec 10 dni po ureditvi pripomb

11 Opredelitev župana do pripomb in pre-
dlogov iz javne razgrnitve in obravnave

Župan Po pripravi strokovnih stališč

12 Izdelava usklajenega predloga OPPN na 
osnovi potrjenih stališč do pripomb

Izvajalec 10 dni po opredelitvi župana do pripomb iz 
javne razgrnitve in obravnav
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Aktivnost Nosilec Rok oziroma trajanje dejavnosti

13 Po pridobitvi mnenj sprejem OPPN na 
občinskem svetu Mestne občine Tržič

Nosilci za urejanje prostora na 
podlagi občine

Po uskladitvi predloga OPPN in pridobitvi 
mnenj nosilcev urejanja prostora

14 Objava odloka OPPN v Uradnem listu 
RS

Občina Po sprejemu OPPN na občinskem svetu Ob-
čine Tržič

V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.

6. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

V postopku priprave OPPN sodelujejo državni in lokalni 
nosilci urejanja prostora:

– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direk-
torat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana,

– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana

– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje traj-
nostne mobilnosti),

– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat 
za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, (za področje 
energetike),

– ELEKTRO GORENJSKA, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
– KOMUNALA TRŽIČ (vodovod, kanalizacija, odpadki), 

Mlaka 6, 4290 Tržič,
– TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 

4000 Kranj,
– PETROL PLIN, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– PLINOVODI, Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Lju-

bljana,
– OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 

RS za vode, Območje Zg. Save, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE KRANJ, Pla-

nina 3, 4000 Kranj,
– ZAVOD ZA VARSVO KULTURNE DEDIŠČINE, OE 

KRANJ, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Drugi udeleženci:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za 

okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potreb-
no izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja 
prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se 
tudi te vključi v postopek.

7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, pripravo 

strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagoto-
vijo lastniki zemljišč na območju OPPN v sorazmernih deležih.

8. člen
(Objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletnih straneh Občine Tržič.

Št. 350-0002/2017
Tržič, dne 30. junija 2017

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

VIPAVA

2051. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju 
in koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju Občine Vipava

Na podlagi 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 
40/12 – ZUJF), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Vipava (Uradno glasilo 13/1995) ter 16. člena Statuta 
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je 
Občinski svet Občine Vipava na 24. seji dne 29. 6. 2017 sprejel

O D L O K
o sodelovanju pri skupnem izvajanju in 

koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju  

Občine Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se zaradi zago-
tovitve sodelovanja pri skupnem izvajanju storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb določijo predmet in pogoji za pode-
litev koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
(v nadaljevanju: javni službi) ter ureja druga vprašanja v zvezi 
z izvajanjem podeljene koncesije.

(2) Izvajanje gospodarskih javnih služb iz prejšnjega od-
stavka se v Občini Vipava zaradi uresničitve skupnih ciljev 
zagotavljanja storitev javnih služb iz prejšnjega odstavka z 
zaokrožitvijo, enotnostjo in optimalno izkoriščenostjo Regio-
nalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) kot infra-
strukture predmetnih javnih služb, doseganja skupnih ciljev 
na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno 
z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter 
zaradi znižanja stroškov storitev za uporabnike v javnem in-
teresu, zagotavlja s horizontalnim sodelovanjem občin z ob-
močja osrednje/zahodne Slovenije ter koncesionarja iz petega 
odstavka tega člena pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih 
za izvajanje javnih služb. Podlaga za horizontalno sodelovanje 
pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih za izvajanje javnih 
služb, so Sporazum o zagotavljanju izvajanja gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z dne 13. 4. 2017, Pogodba o pristopu občin Ajdo-
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vščina in Vipava k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem 
centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z 
dne 11. 11. 2016.

(3) Za naloge, ki jih bo v okviru horizontalnega sodelo-
vanja pri zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb iz 
prvega odstavka izvajal koncesionar iz petega odstavka tega 
člena, podeli Občina Vipava koncesionarju koncesijo skladno 
s petim odstavkom tega člena.

(4) Odlok se sprejema na podlagi vloge, podane skladno 
s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.

(5) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje 30 let 
neposredno družbi SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: koncesionar) skladno s predpisi, 
ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne 
službe.

2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
– »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba« 

(v ednini oziroma dvojini): sta obvezni gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;

– »koncedent«: je Občina Vipava;
– »občinski svet«: je Občinski svet Občine Vipava;
– »koncesija«: je skupen izraz za koncesijo za izvajanje 

gospodarskih javnih služb iz prvega člena; termin »koncesija« 
se uporablja zaradi ureditve pravnega razmerja v zakonu, ki 
ureja gospodarske javne službe, čeprav Direktiva o koncesijah 
tako koncesijo izključuje iz osebne/stvarne veljavnosti direktive;

– »koncesionar«: je SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6, 
1000 Ljubljana;

– »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
– »povzročitelj odpadkov«: je oseba, katere delovanje ali 

dejavnost povzroča nastajanje odpadkov oziroma oseba, ki 
izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi 
se spremenijo lastnosti ali sestava odpadkov;

– »uporabniki«: so vsi povzročitelji odpadkov.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 

pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja, in drugi 
predpisi, ki urejajo dejavnosti ravnanja z odpadki.

II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen
(vsebina javnih služb)

Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemata gospodarski javni 
službi iz 1. člena, določajo zakon, podzakonski predpisi in odlok 
Mestne občine Ljubljana za gospodarski javni službi iz 1. člena.

4. člen
(ločeni računovodski izkazi)

Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze 
za dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 
odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računo-
vodskimi standardi.

5. člen
(območje izvajanja koncesioniranih gospodarskih  

javnih služb)
(1) Koncesionirani gospodarski javni službi iz 1. člena 

tega odloka se zagotavljata za celotno območje Občine Vipava.
(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javnih 

služb na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določe-
nimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisov.

(3) Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene 
vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javnih služb je 

v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja 
gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.

6. člen
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb)
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb, 

so Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO 
LJUBLJANA (v nadaljevanju: RCERO), vključno z odlagališčem 
z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov prede-
lave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na lokaciji Barje 
v Ljubljani, skladno s predpisi o odlagališčih, in drugi objekti in 
naprave za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov ter v lasti oziroma v upravljanju Snage d.o.o. ali občin 
podpisnic sporazuma iz drugega odstavka 1. člena.

III. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA 
KONCESIONARJA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

7. člen
(obveznosti koncesionarja)

Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustre-

znem obsegu opravljati javni službi, v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;

2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative 
in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v 
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;

3. izvajati javni službi skladno s programom za obvladova-
nje kakovosti poslovanja, ki ga na podlagi javnega pooblastila 
izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto;

4. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju 
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napra-
vah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi 
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema 
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb);

5. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izva-
janje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati 
in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki 
neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku 
14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;

6. sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin 
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije (samo, če 
je tako določeno s posebnimi predpisi), odločati o upravnem 
postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih 
služb ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu 
s predpisi;

7. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje 
javnih služb in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in 
najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javnih služb 
ter na podlagi pooblastila oblikovati cene storitev javnih služb;

8. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih 
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih 
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;

9. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati 
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe 
in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi 
z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti 
o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb.

IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

8. člen
(viri financiranja)

(1) Javni službi se financirata:
– s ceno storitev javnih služb,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponov-

ne snovne ali energetske uporabe,
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– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno s pred-

pisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Po-
drobnosti v zvezi z obračunom javne službe obdelave določe-
nih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se uredijo s tarifnim 
pravilnikom za javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ki 
ga sprejme občinski svet (posamezne občine) v obliki predpisa.

(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo 
za oblikovanje cen storitev javne službe. Organ, ki v imenu 
oziroma, ki za račun koncesionarja potrdi cene, določa predpis.

(4)  Kolikor ni drugače določeno s predpisi, je za občine, 
ki so članice Sveta RCERO, po pooblastilu iz tega odloka, 
pristojni organ za potrditev cene Svet RCERO. V primeru, da 
predpis določa (drug) organ lokalne skupnosti, ki je pristojen 
za potrditev cene, ima odločitev Sveta RCERO značaj odklo-
nilnega/pritrdilnega mnenja k odločitvam pristojnega organa, ki 
je zanj zavezujoč. V kolikor pristojni organ z odločitvijo Sveta 
RCERO ne soglaša, ta odločitev za to občino, ne velja. Posle-
dice odklonitve potrditve cene oziroma neveljavnosti odločitve 
Sveta RCERO podrobneje ureja koncesijska pogodba.

(5) Pristojni organ mora odločitev sprejeti najkasneje 
v 30 dneh od prejetja (elaborata) predloga s strani koncesionarja.

(6) S koncesijskimi pogodbami iz 11. člena ali drugimi 
posebnimi pogodbami se podrobneje uredi enotna ureditev 
priprave in potrjevanja elaboratov s strani pristojnega organa. 
O morebitnih subvencijah odloča pristojni organ vsake posa-
mezne občine.

9. člen
(koncesijska dajatev)

Koncesionar koncedentu ne plačuje koncesijske dajatve.

V. KONCESIJA

10. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesij-
skega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe za vsako 
izmed občin, koncedentov po tem odloku.

(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene 
župan vsake občine.

(3) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar-
jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena 
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

11. člen
(koncesijska pogodba)

S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti 
koncesionarja, njegova odgovornost in pravice ter obveznosti 
do koncedenta in uporabnikov. S to pogodbo se uredijo tudi vsa 
vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javnih služb.

12. člen
(koncesionarjev pravni monopol)

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na 
celotnem območju občine:

– izključno pravico opravljati javni službi iz 1. člena tega 
odloka,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvaja-
nje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in 
v javnem interesu.

(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja de-
javnosti iz 1. člena, mora dejavnosti opravljati v svojem imenu 
in za svoj račun.

13. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 30 let.
(2)  Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije prične 

teči skladno s terminskim planom pričetka dovažanja odpad-
kov v RCERO Ljubljana, ki ga izdela upravljavec RCERO 
Ljubljana in se določi v koncesijski pogodbi, predvidoma pa s 
prvim dnem naslednjega koledarskega leta od dneva pričetka 
rednega obratovanja RCERO. Terminski plan lahko do pričetka 
koncesijskega razmerja (iz prejšnjega stavka) pogodbeni stran-
ki sporazumno uskladita.

(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj 
iz razlogov, določenih z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka o trajanju kon-
cesije, lahko pogodbeni stranki koncesijsko razmerje odpove-
sta po desetih letih. Odpoved mora biti podana najmanj eno 
leto pred potekom trajanja koncesijskega razmerja, vendar 
odpoved ne more učinkovati pred iztekom desetih let od na-
stanka. Odpoved lahko podata koncedent ali koncesionar.

14. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)

Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s tem 
odlokom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če 
gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja ta odlok.

15. člen
(razmerje do podizvajalcev)

Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne 
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do konce-
denta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v 
svojem imenu in za svoj račun.

VI. NADZOR

16. člen 
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)

(1) Nadzor nad izvajanjem javnih služb izvaja Medobčin-
ska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren 
- Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina. Nadzor lahko zajema vse 
okoliščine v zvezi z izvajanjem javnih služb, zlasti pa zakonitost 
in strokovnost izvajanja javnih služb.

(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila v zvezi z izvajanjem javnih služb pooblasti pristojno 
strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.

(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar 
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, 
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali 
koncesijske pogodbe.

17. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi 
Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogr-
sko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, pristojna za 
vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni 
organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.

18. člen
(finančni nadzor)

(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izva-
ja notranja finančna revizija. Koncedent ima pravico, da najame 
zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša 
na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v zvezi z izva-
janjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent 
in koncesionar s koncesijsko pogodbo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 21. 7. 2017 / Stran 5881 

(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni 
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in 
naprav, ki so predmet koncesije ter omogočiti vpogled v do-
kumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne 
službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo 
ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V prime-
ru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno 
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.

(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo na-
povedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora 
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesi-
onarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesio-
narja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov 
pooblaščenec.

VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV  
IN KONCEDENTA

19. člen
(izvajanje javnih služb)

(1) Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta pred-
met koncesije, na način, kot je določen v zakonu, ki ureja varstvo 
okolja, podzakonskih predpisih in odloku o dejavnosti Mestne 
občine Ljubljana za gospodarski javni službi iz 1. člena in drugih 
predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.

(2) Uporabniku storitve javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obračunava izvajalec 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, pri 
čemer vrši obračun in izterjavo, v kolikor ni tudi sam izvajalec 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, za račun koncesionarja, ki v takšnem primeru za 
izvedbo teh podeljenih nalog obračuna upravičene stroške.

(3) Koncesionar izvajalcu javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov mesečno izstavi račun za sprejeto 
količino odpadkov po potrjeni ceni.

(4) Nadomestilo upravičenih stroškov zajema stroške ob-
računa, pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave, kot 
tudi sodne stroške in odpise terjatev ter druge tovrstne stroške 
in znaša 5 % od višine računa za sprejeto količino odpadkov. O 
spremembi višine nadomestila odloči Svet RCERO, kolikor ni 
drugače določeno s predpisi ali drugimi veljavnimi akti, s potr-
ditvijo elaborata in z uveljavitvijo cene, za katero je v kalkulaciji 
cene predvidena postavka tega nadomestila za vse občine v 
enakem deležu od plačanih računov. Način izdaje računov, roki 
plačil ter ostali pogoji v zvezi z zaračunavanjem nadomestila 
upravičenih stroškov se definirajo v posebni pogodbi med kon-
cesionarjem in izvajalcem javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov.

20. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)

(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki 
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapital-
ske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, 
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so 
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesij-
ske pogodbe ali pogoji podelitve koncesije, lahko koncedent na 
način in pod pogoji kot je to določeno v tem odloku, koncesijsko 
pogodbo razdre.

(2) Pogoj za obstoj koncesijskega razmerja je, da poslovni 
delež v koncesionarju in poslovni delež v družbi JAVNI HOL-
DING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, 
ki ima v lasti stoodstotni poslovni delež koncesionarja, razen v 
primeru določenim z zakonom, ni prenesen na osebo zaseb-
nega prava.

21. člen
(obveščanje koncedenta)

Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu o vseh 
pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na 
izvajanje javne službe, kot so:

– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori 
koncesionarja v zvezi s koncesijo;

– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj 
v izvajanju javnih služb;

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje kon-
cesionirane dejavnosti;

– v vseh primerih višje sile.

22. člen
(odgovornost koncesionarja)

(1) Za izvajanje javnih služb je, ne glede na določbe prej-
šnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javnih služb.

(2) Koncesionar kot izvajalec javnih služb je v skladu z 
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v 
zvezi z upravljanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposleni 
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tre-
tjim osebam.

(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, 
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z 
razširitvijo na druge nevarnosti), z zavarovalnico skleniti zava-
rovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne 
vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejav-
nosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem 
javnih služb ali v zvezi z opravljanjem javnih služb povzročijo 
pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, 
uporabnikom ali tretjim osebam).

23. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)

(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev, pred-

pisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja gospodarskih 
javnih služb ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo-
gočanja izvajanja storitev gospodarskih javnih služb;

– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoobla-
ščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja te koncesije izvajali 
storitev gospodarskih javnih služb na območju občine;

– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov.

(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in 

finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in 

koncesijsko pogodbo.

24. člen
(pristojnosti župana in občinske uprave)

(1) Če ni drugače določeno (npr. glede inšpekcije …), 
je »pristojni organ« po tem odloku organ krajevno pristojne 
občinske uprave, pristojen za gospodarski javni službi, ki sta 
predmet tega odloka.

(2) O pritožbah zoper ravnanja pristojnega organa v raz-
merjih do koncesionarja in uporabnikov odloča krajevno pri-
stojni župan.

25. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

ritev,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto-

pnosti storitev,



Stran 5882 / Št. 40 / 21. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije

– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi 
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.

(2) Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z 
izvajanjem javnih služb pritoži koncesionarju in koncedentu, 
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju 
s tem odlokom.

26. člen
(dolžnosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zla-
sti dolžnost:

– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira-
no opravljanje storitev javnih služb,

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb 
oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.

(2) Pristojni inšpektor lahko na pobudo koncesionarja 
odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za 
izvedbo storitev javnih služb.

VIII. PRENOS KONCESIJE

27. člen
(oblika)

(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot 
je bila koncesija podeljena le ob soglasju koncendenta. Novi 
koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.

(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop 
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z 
uporabniki.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

28. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
(2) Koncesijsko razmerje lahko preneha za vsako občino 

posebej ali vse občine.

29. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe 

mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega 
koncesionarja, vendar ne več kot 1 leto po prenehanju konce-
sijske pogodbe.

30. člen
(potek roka koncesije)

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate-
rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

31. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim konceden-
tovim razdrtjem preneha v naslednjih primerih:

– z uvedbo postopka zaradi insolventnosti ali drugega 
postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka pri 
koncesionarju;

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba 
zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, 
izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni 
mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije;

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije;

– če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši 
tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali 
tretjim osebam;

– če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi, 
da koncesionar v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz 
koncesijske pogodbe.

(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če 
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po-
godbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje konce-
sijske pogodbe.

(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu-
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremostljivih okoliščin.

(4) Ob razdoru koncesijske pogodbe iz razlogov iz dru-
gega odstavka tega člena je koncedent dolžan koncesionarju 
v enem letu zagotoviti povrnitev dokazane neamortizirane vre-
dnosti vlaganj, prevrednotene skladno z računovodskimi stan-
dardi v trenutku razdrtja koncesijske pogodbe, ki jih ni mogoče 
ali jih ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.

Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je 
koncedentu nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe.

32. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji 

in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali de-

janje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu 
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej 
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v kon-
cesionarjeve pravice.

33. člen
(sporazumna razveza)

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po-
godbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spreme-
njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, drugih 
enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejav-
nosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.

34. člen
(prenehanje koncesionarja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 
koncesionarja.

(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z 
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen 
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali 
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne 
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, pre-
oblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz 
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko 
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.

35. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu 
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon-
cedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
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– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe 
v roku, določenim s koncesijsko pogodbo,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvaja-
ti kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.

(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije 
izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravno-
močnosti odločbe o odvzemu koncesije.

(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi 
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka 
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, 
v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odško-
dninskega prava.

36. člen
(odkup koncesije)

Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo 
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi 
odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski 
svet občine, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in 
sprejeti nove predpise o načinu izvajanja javne službe. Odkup 
koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom 
koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, 
izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge so-
rodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno 
obvestiti koncesionarja vsaj 1 leto vnaprej.

X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

37. člen
(višja sila)

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 
nepremostljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle-
nitvi koncesijske pogodbe in niso nastopile po volji pogodbenih 
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se 
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, 
stavke, vojna ali ukrepi oblasti (npr. tehnični ali zakonodajni), pri 
katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju 
občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesij-
ska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra-
vljati koncesionirani javni službi tudi ob nepredvidljivih okolišči-
nah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih 
ukrepov za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, 
za ostale javne službe pa skladno s posameznimi programi 
izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo 
silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in 
dogovoriti o izvajanju javnih služb v takih pogojih.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kon-
cesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, 
ki so nastali zaradi opravljanja koncesioniranih javnih služb v 
nepredvidljivih okoliščinah.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih in 
nepremostljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja 
aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe 
in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč 
v občini.

38. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko-
liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon-
cesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar 
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O 

nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma 
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske 
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je 
koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati 
koncesionirani javni službi iz koncesijske pogodbe.

XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

39. člen
(uporaba prava)

Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem 
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih 
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Re-
publike Slovenije.

40. člen 
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter raz-

merjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javnih služb 
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja 
sodišča ali arbitraže.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(odločba o izbiri koncesionarja)

Ta odlok je skladno s prvim odstavkom 37. člena Zako-
na o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 51/11 – 
ORZGJS40) individualni akt o izbiri koncesionarja. Z uveljavitvi-
jo odloka nastane koncesijsko razmerje, ki se začne izvrševati 
v roku iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.

42. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka 
pošlje koncedent koncesionarju v podpis koncesijsko po-
godbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od 
uskladitve njenega besedila s Sporazumom o zagotavljanju 
izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov in tem odlokom. Kon-
cesijska pogodba začne veljati z dnem pričetka rednega 
obratovanja RCERO.

(2) Do sklenitve koncesijske pogodbe iz prejšnjega od-
stavka se kot podlaga za izvajanje gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
štejejo Pogodba o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra 
za ravnanje z odpadki Ljubljana RCERO Ljubljana z dne 21. 6. 
2006 in Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofi-
nanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 15. 12. 2009, Pogodba o 
pristopu občin Ajdovščina in Vipava k skupnemu ravnanju z 
odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana 
– RCERO Ljubljana z dne 11. 11. 2016, ki veljajo skupaj s tem 
odlokom in sporazumom.

(3) V primeru nasprotja med pogodbami iz prejšnjega 
odstavka in predpisi veljajo neposredno predpisi.

43. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 109/03), in 
sicer v delu, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so 
predmet tega odloka.
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44. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2017-1
Vipava, dne 29. junija 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

2052. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili 
v Občini Vipava

Na podlagi 21. in 65. 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 in 76/16 – 
odl. US), 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Urad-
ni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – 
odl. US in 32/16) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list 
RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava 
na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel

O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapušče-

nimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve in 
uničenja zapuščenih vozil.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parki-

rano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja 
za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni name-
njena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano 
več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki 
se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali 
drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz 
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,

– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, 
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,

– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem 
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih 
podatkov o lastniku vozila,

– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za 
zapuščeno vozilo je občinski redar,

– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična ose-
ba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe prido-
bila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,

– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo 
lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu 
pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,

– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto do-
ločene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in 
pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,

– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja pro-
met na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja 

ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi 
lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.

3. člen
Občinski redar ravna z zapuščenimi vozili skladno z do-

ločili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu tem odlokom.
Če se na terenu ugotovi, da je bilo vozilo očitno zavrženo 

in da gre samo še za ostanke vozila, lastnika pa ni mogoče 
ugotoviti, se odredi uničenje ostankov vozila po merilih iz pred-
pisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

II. ODSTRANITEV, HRANJENJE  
IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM

4. člen
Postopek odstranjevanja zapuščenega vozila je naslednji:
– občinski redar na zapuščeno vozilo namesti pisno od-

redbo za odstranitev vozila,
– z odredbo občinski redar lastniku vozila naloži, da ga 

odstrani najkasneje v treh dneh od izdaje odredbe,
– v odredbi mora biti opredeljen rok, v katerem lahko 

lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila odpelje zapu-
ščeno vozilo iz skladišča z opozorilom, da bo v nasprotnem 
primeru vozilo prodano ali uničeno na podlagi predpisov, ki 
urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,

– odredbo nalepi občinski redar na vozilo v nepremočljivi 
embalaži, na vidno mesto zapuščenega vozila,

– kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje oko-
lja, ogroža varnost prometa ali ljudi in premoženja, občinski 
redar odredi takojšnjo odstranitev vozila,

– za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v pro-
metni nesreči, občinski redar z odredbo določi, da mora biti 
odstranjeno najkasneje v roku 24 ur,

– če lastnik najkasneje v treh dneh od dneva izdaje od-
redbe vozila ne odstrani, ga odstrani pooblaščeni izvajalec na 
stroške lastnika,

– pooblaščeni izvajalec zapuščeno vozilo odpelje na 
hrambo v varovani prostor. Prav tako se v varovani prostor 
odpelje vozilo, katerega lastnika oziroma imetnika pravice upo-
rabe ni bilo mogoče ugotoviti. Pritožba zoper odredbo ne zadrži 
njene izvršitve,

– občinski redar izda odredbo v izvirniku. Izvirnik se hrani 
pri organu, ki jo je izdal. Eno kopijo odredbe občinski redar na-
lepi na vozilo, drugo kopijo pa vroči pooblaščenemu izvajalcu,

– občinski redar v postopku odstranjevanja zapuščenega 
vozila izvede vse potrebne postopke, da se ugotovi lastnika 
zapuščenega vozila,

– v primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede 
pooblaščeni izvajalec, vodi o postopku občinski redar zapisnik.

Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje 
podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evi-
denčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozi-
la, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum 
in uro odstranitve vozila, podatke o pooblaščenem izvajalcu in 
podatke o pooblaščeni osebi. Stanje vozila se dokumentira s 
priloženimi fotografijami.

5. člen
Pooblaščeni izvajalec odstrani zapuščeno vozilo na pod-

lagi odredbe občinskega redarja.
V okviru odstranitve zapuščenega vozila pooblaščeni 

izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in pre-
vzem vozila v hrambo.

Pooblaščeni izvajalec vodi evidenco hranjenih zapušče-
nih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene osebe, podat-
ke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom 
in hrambo zapuščenega vozila.

Pooblaščeni izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času 
odstranjevanja in hrambe vozila.

Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom 
tri mesece, šteto od dneva, ki je v odredbi določen za prevzem 
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vozila, ko je lastnik vozila znan, oziroma tri mesece od objave 
razglasa o najdenem vozilu iz tretjega odstavka 6. člena tega 
odloka, če lastnik vozila ni znan.

6. člen
Pooblaščeni izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku ozi-

roma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne 
listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, 
če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.

O prevzemu vozila je pooblaščeni izvajalec dolžan obve-
stiti organ, ki je odredil odstranitev vozila.

Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozi-
la, objavi občinski redar, ki je odredil odstranitev, razglas o 
najdenem vozilu, v katerem pozove lastnika, da prevzame 
zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga 
opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma 
uničeno. Razglas se objavi na spletnih straneh Občine Vipava 
in pooblaščenega izvajalca.

III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE  
ZAPUŠČENEGA VOZILA

7. člen
Če se po preteku trimesečnega roka po objavi razglasa iz 

prejšnjega člena tega odloka lastnik vozila ne odzove, občinska 
uprava Občine Vipava sprejme odločitev o tem, ali se vozilo 
proda na javni dražbi, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se 
upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če 
je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila 
na drug transparenten način. Odločitev o uničenju vozila se 
sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti. Šteje 
se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški 
odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe 
večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.

Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške odstra-
nitve in hranjenja vozila ter stroške sodnega cenilca in javne 
dražbe. Preostanek izkupička pripada lastniku vozila.

Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik 
ni znan, je izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh 
stroškov prihodek proračuna Občine Vipava.

Če je prodaja na javni dražbi neuspešna, se vozilo uniči.

8. člen
Za uničenje zapuščenega vozila je zadolžen pooblaščeni 

izvajalec.
Pooblaščeni izvajalec je dolžan po uničenju vozila Občini 

Vipava predložiti potrdilo o uničenju.

IV. CENE IN STROŠKI

9. člen
Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila 

so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje.
Kalkulacijo cen izdela pooblaščeni izvajalec, ki pripravi 

predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali 

lastniku oziroma Občini Vipava.
Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo v 

višini dejanskih stroškov prevoza.
Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme 

Občinski svet Občine Vipava na podlagi predloga pooblašče-
nega izvajalca.

10. člen
Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem 

zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec zaračuna lastniku 
vozila. V primeru neplačila pooblaščeni izvajalec izvede po-
stopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.

Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, 
pooblaščeni izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja 
zapuščenega vozila zaračuna Občini Vipava.

V. POGOJI IN OBVEZNOSTI POOBLAŠČENEGA 
IZVAJALCA

11. člen
Na celotnem območju Občine Vipava izvaja naloge po-

oblaščenega izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih 
vozil javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Aj-
dovščina, ki lahko s soglasjem Občine Vipava sklene pogodbo 
s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih dejav-
nosti. Javne dražbe zapuščenih vozil lahko izvaja pooblaščeni 
izvajalec samo v lastni režiji.

Pooblaščeni izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil 
lastnikom na za to določenem in urejenem prostoru.

Pooblaščeni izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim 
delovnim časom in celodnevno (24 ur) hrambo vozil, ki vklju-
čuje varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter 
škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.

VI. NADZOR

12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Med-

občinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, 
Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.

VII. GLOBE

13. člen
Z globo v višini 120 EUR se za prekršek kaznuje lastnika 

zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v odrejenem roku iz 
prvega odstavka 4. člena tega odloka.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 24., 25., 26., 

27. in 28. člen Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini 
Vipava (Uradno glasilo občin, št. 8/2000).

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2017-3
Vipava, dne 29. junija 2017

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

ŽALEC

2053. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
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ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 
25. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na ob-
močju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in 20. člena Sta-
tuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski 
svet Občine Žalec na 19. redni seji dne 29. junija 2017 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje OPPN Žalec ŽA-1/12

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero 

komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Od-
lokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Žalec ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 35/17).

2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih ze-

mljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
Žalec ŽA-1/12, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, 
d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 113/2017 v juniju 2017.

3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega 

se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo 
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja;

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo ener-
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko-
munalne opreme.

– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku-
pnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 
je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:

– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v 
bližini obravnavanega območja,

– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) 
za potrebe obravnavanega območja,

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-
me (infrastrukture),

– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno 
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posa-
mezni vrsti komunalne opreme,

– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 
sprejme občinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno 
komunalno opremo na obravnavanem območju:

– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskega 
območja OBO_SPRIDZ_1);

– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskega obmo-
čja OBO_SPIPZ_1);

– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja 
OBO_C_1) in

– fekalna kanalizacija (oznaka obračunskega območja 
OBO_FK_1).

(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene 
komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana 
v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.

(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska 
območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 64/13).

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri 

zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogo-

čena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere 
gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,

– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnava-
nem območju in s tem spreminja namembnost objekta,

– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in 
s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
(1) Podlage za odmero skupnega komunalnega prispevka 

se določi po naslednji formuli:

C(piS) = C(piO) · 0,3 + C(piN) in C(tiS) = C(tiO) · 0,3 + C(tiN)

pri čemer je:
– C(piS) … skupni stroški opremljanja kvadratnega 

metra parcele z določeno komunalno opre-
mo na obračunskem območju, na katerem 
se na novo ureja komunalna oprema

– C(tiS) … skupni stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z dolo-
čeno komunalno opremo na obračunskem 
območju, na katerem se na novo ureja ko-
munalna oprema

– C(piN) … stroški opremljanja kvadratnega metra 
parcele z določeno novo komunalno opre-
mo na obračunskem območju (območje, ki 
se opremlja z novo komunalno opremo)

– C(tiN) … stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo na obračunskem obmo-
čju (območje, ki se opremlja z novo komu-
nalno opremo)
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– C(piO) … obstoječi stroški opremljanja kvadratne-
ga metra parcele z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju, določeni 
s krovnim odlokom o POSZ

– C(tiO) … obstoječi stroški opremljanja kvadratne-
ga metra neto tlorisne površine objekta z 
določeno komunalno opremo na obračun-
skem območju, določeni s krovnim odlokom 
o POSZ

(2) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 
formuli:

KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) 
· Ct(ij) · Dt)

pri čemer je:
– KP(ij) … znesek dela komunalnega prispevka, 

ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obračunskem 
območju

– A(parcela) … površina parcele
– Cp(ij) … obračunski stroški, preračunani na 

m2 parcele na obračunskem območju 
za posamezno vrsto komunalne opreme

– Dp … delež parcele pri izračunu komunal-
nega prispevka

– K(dejavnosti) … faktor dejavnosti
– A(tlorisna) … neto tlorisna površina objekta
– Ct(ij) … obračunski stroški, preračunani na 

m2 neto tlorisne površine objekta na 
obračunskem območju za posamezno 
vrsto komunalne opreme

– Dt … delež neto tlorisne površine objekta 
pri izračunu komunalnega prispevka

– i … posamezna vrsta komunalne opreme
– j … posamezno obračunsko območje

(3) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 
način:

KP = ∑ KP(i) · i

pri čemer je:
– KP(i) … izračunani komunalni prispevek za posa-

mezno vrsto komunalne opreme, na katero 
se objekt priključuje

– KP … celotni izračunani komunalni prispevek
– i … indeks rasti cen v gradbeništvu
(4) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 

pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(5) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, 
se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na pod-
lagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov 
občine.

(6) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prej-
šnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s 
faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti 
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka 
za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz drugega odstav-
ka tega člena.

(7) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(8) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljiv-

ko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno 
vrsto komunalne opreme (KPi) iz drugega odstavka tega člena.

7. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se zanj ko-

munalni prispevek za predvideno komunalno opremo obračuna 
na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto tlo-
risna površina objekta, gradnje na obstoječi parceli in gradnje 
nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka 
upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se 
ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov 
opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na 
neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.

(3) Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot 
razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlori-
sno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se 
zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komu-
nalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka 
v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

KP(i) = (A(tN) – A(tO)) · C(ti) · D(ti) · K

pri čemer je:
– KP(i) … komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme
– A(tN) … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– A(tO) … neto tlorisna površina obstoječega objekta 

(m2)
– C(ti) … stroški opremljanja kvadratnega metra 

neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo na obračunskem območju

– D(ti) … delež neto tlorisne površine objekta pri 
izračunu komunalnega prispevka

– K … faktor dejavnosti
(4) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste 

obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne 
spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe fak-
torja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Odmera 
komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji 
formuli:

KP(i) = (K(N) – K(O)) · C(ti) · D(ti) · A(t)

pri čemer je:
– KP(i) … komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme
– K(N) … faktor dejavnosti novega objekta
– K(O) … faktor dejavnosti obstoječega objekta
– C(ti) … stroški opremljanja kvadratnega metra 

neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo na obračunskem območju

– D(ti) … delež neto tlorisne površine objekta pri 
izračunu komunalnega prispevka

– A(t) … neto tlorisna površina stavbe (m2)
(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spre-

minja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, 
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se 
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne po-
vršine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu 
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi 
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namemb-
nosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za 
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, 
kateremu se namembnost spreminja.

8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega 

odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
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zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gra-
dnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za 
leto 2017.

9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in dele-

žem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunal-
nega prispevka na obravnavanem območju je Dpi:Dti = 0,3:0,7. 
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
(Dpi) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu ko-
munalnega prispevka (Dti) pa 0,7.

10. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem 

območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto pred-
videnih objektov na obravnavanem območju urejanja po tem 
odloku, veljajo naslednji faktorji dejavnosti:

– Gostinske stavbe (klas. št. 121) = 1,2
– Poslovne in upravne stavbe (klas. št. 122) = 1,2
– Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (klas. 

št. 123) = 1,2
– Industrijske stavbe in skladišča (klas. št. 125) = 1,0
– Druge ne-stanovanjske stavbe (klas. št. 127) = 1,0.
Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji ta-

beli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz 
zgornje tabele v katero se na podlagi veljavne uredbe, ki določa 
klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt 
razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na 
zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.

11. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kva-

dratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju so (Cp(ij)):

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Površine parcel 
[m2] Vrednost [EUR] Cena na enoto

 [EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 44.365,93 56.925,00 1,283

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 44.365,93 9.190,00 0,207

III. STROŠKI GRADNJE OPREME

Cestno omrežje OBO_C_1 44.365,93 388.364,00 8,754

Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 26.079,93 70.073,20 2,687

(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto 
tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na 
posameznem obračunskem območju so (Ct(ij)):

Vrsta opreme Oznaka obračunskega ob-
močja

Neto tlorisne 
površine 

objektov [m2]
Vrednost [EUR] Cena na enoto

 [EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 8.271,69 56.925,00 6,882

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 8.271,69 9.190,00 1,111

III. STROŠKI GRADNJE OPREME

Cestno omrežje OBO_C_1 8.271,69 388.364,00 46,951

Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 5.778,64 70.073,20 12,126

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z od-

ločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan-

čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
katero je vložil zavezanec, popolna;

– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 

odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti 
tudi upravno enoto.

(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občin-
ska uprava odmeri v naslednjih primerih:

– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se 
lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;

– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače 
dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objek-
ta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino 

objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega 
prispevka.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve ali-
neje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev 
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komu-
nalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge 
alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mese-
cev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil 
njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.

(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 
15 dni, o kateri odloča župan.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi na-
membnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunal-
nega prispevka.

13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna 

Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem 
odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za 
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gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna.

14. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem 

znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek 
pred izdajo gradbenega dovoljenja.

15. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo inve-

stitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil ko-
munalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem 
zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. 
Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili Zakona 
o prostorskem načrtovanju.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega od-
stavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni 
prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki 
jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del 
komunalnega prispevka (nadomestitveni stroški), v kolikor 
bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo 
priključil komunalno opremo, katere investitor je.

16. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medseboj-
nih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komu-
nalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem 
v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja 
v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

17. člen
Oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalne-

ga prispevka so določene v Pravilniku o kriterijih za oprostit-
ve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, 
veljavnem na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun ko-

munalnega prispevka na območju OPPN za območje Žalec 
ŽA-1/12.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se ta 
odlok ne nanaša na območje z oznako SSe, saj gre za ob-
stoječe objekte z že poravnanim komunalnim prispevkom, ki 
se ne priključujejo na predvideno komunalno opremo. Za ob-
stoječe objekte z že poravnanim komunalnim prispevkom na 
območjih z oznakami gradbenih parcel Gp-1, Gp-2, Gp-3 in 
Gp-4 se določila tega odloka smiselno uporabijo le v primeru 
spremembe NTPO ali dejavnosti, ki se izvajajo v objektih.

19. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 

na sedežu Občine Žalec.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0003/2017
Žalec, dne 29. junija 2017

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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VLADA
2054. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih  
v organih javne uprave in v pravosodnih organih

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 
4/16, 44/16, 58/16, 84/16 in 8/17) se v tretjem odstavku 55. čle-
na v drugem stavku za besedo »razredu« doda besedilo »in 
naloge policistov na uradniških delovnih mestih v VI. tarifnem 
razredu«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-17/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-3130-0027

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2055. Uredba o spremembah Uredbe o delovnem 
času v organih državne uprave

Na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G 
in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o delovnem času  

v organih državne uprave

1. člen
V Uredbi o delovnem času v organih državne uprave 

(Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr. in 28/16) se prvi 
odstavek 23. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) V primeru službene poti se javnemu uslužbencu 
prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in 
dejansko opravljanje dela.«.

V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »državni 
praznik« nadomesti z besedilom »praznik v Republiki Sloveniji, 
ki je dela prost dan,«, v tretjem stavku pa se za besedo »pot« 
črtata vejica in besedilo »največ pa 8 ur«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javnemu uslužbencu se dnevni počitek zagotovi po 

opravljeni službeni poti, tedenski počitek pa najkasneje v nasle-
dnjem tednu v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00714-8/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-3130-0016

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2056. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih 
projektnih svetovalcev za delo v tujini

Na podlagi 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 in 65/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah  

in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih 
svetovalcev za delo v tujini

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projek-

tnih svetovalcev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 75/06) se 
2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
Rezidenčni projektni svetovalec je za čas napotitve na 

delo v partnersko državo upravičen do plače in drugih prejem-
kov v skladu s pravili Evropske unije. Rezidenčnemu projektne-
mu svetovalcu pripadajo:

– plača, ki bi jo prejemal v organu, če ne bi bil napoten na 
delo v partnersko državo,

– dnevni dodatek za bivanje v višini 75 odstotkov dnev-
nice, kot je določena v skladu s pravili Evropske unije, za ves 
čas trajanja napotitve v partnersko državo,

– povračilo stroškov šolnine za otroke do višine, kot je 
določena v skladu s pravili Evropske unije,

– povračilo potnih stroškov za mesečno ali letno pot v 
državo stalnega bivališča,

– povračilo potnih in selitvenih stroškov ob nastopu in 
prenehanju dela v partnerski državi, skupaj s stroški zavaro-
vanja prevoza osebnih predmetov, gospodinjskih predmetov 
in pohištva,

– povračilo stroškov prevoza osebnega vozila, skupaj s 
stroški zavarovanja prevoza osebnega vozila,

– drugi prejemki v skladu s pravili Evropske unije.«.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
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»2.a člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena rezidenčnemu pro-

jektnemu svetovalcu pripadajo tudi:
– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja,
– povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega par-
tnerja, povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti 
in starševsko varstvo,

– nadomestilo za nezaposlenega partnerja,
– nadomestilo za nepreskrbljene otroke,

kot jih določa predpis, ki ureja plače in druge prejemke javnih 
uslužbencev za delo v tujini.«.

3. člen
V 4. členu se besedilo »državo prejemnico pomoči« na-

domesti z besedama »partnersko državo«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
V projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki 

je objavljen pred 1. julijem 2017, se plača in drugi prejemki re-
zidenčnega projektnega svetovalca določijo v skladu z Uredbo 
o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev 
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 75/06).

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za projekte 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki se objavijo po 
30. juniju 2017.

Št. 00724-27/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-1811-0094

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2057. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o izvajanju projektov tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja 
in programov bilateralne tehnične pomoči

Na podlagi 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 in 65/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju projektov tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja in programov 

bilateralne tehnične pomoči

1. člen
V Uredbi o izvajanju projektov tesnega medinstitucional-

nega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči 
(Uradni list RS, št. 51/09, 49/10, 26/12, 38/12 in 54/14) se v 
prvem odstavku 1. člena v drugi alineji besedi »državam preje-
mnicam« ter v 2. členu v 2. točki, prvem odstavku 28. člena, pr-
vem odstavku 29. člena in drugem odstavku 30. člena besedilo 
»država prejemnica pomoči« v različnih sklonih nadomestijo z 
besedama »partnerska država« v ustreznem sklonu in številu.

2. člen
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. tesno medinstitucionalno sodelovanje je instrument 

Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), s katerim države 
članice zagotavljajo partnerskim državam pomoč pri vzposta-
vitvi in krepitvi upravne in pravosodne usposobljenosti, s ciljem 
usposobiti te države za prevzem obveznosti članstva in jih 
pripraviti na članstvo v EU ali pomagati državam evropske so-
sedske politike pri izvedbi političnih, gospodarskih in družbenih 
reform v skladu s sklenjenimi sporazumi med EU in partnerski-
mi državami;«.

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »pavšalnega 

nadomestila stroškov upravljanja« nadomesti z besedilom »pa-
všalnega povračila stroškov za podporo projektu«.

V drugem odstavku se besedilo »pavšalnega nadomesti-
la stroškov upravljanja« nadomesti z besedilom »pavšalnega 
povračila stroškov za podporo projektu«.

4. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovnjak prejme plačilo v višini 250 eurov za dan 

dela v partnerski državi.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Sredstva za plačilo iz prejšnjega odstavka se zago-

tovijo iz pavšalnega nadomestila za odsotnost.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za izplačilo plače iz prejšnjega odstavka se soraz-

merna dela pavšalnega nadomestila za odsotnost in pavšalne-
ga povračila stroškov za podporo projektu namenita proračunu 
Republike Slovenije.«.

5. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(plačilo strokovnjakov, ki niso zaposleni v organih  

državne uprave)
Po odločitvi projektnega vodje se posameznim strokov-

njakom, ki sodelujejo v projektu in niso javni uslužbenci, so 
pa ključnega pomena za izvedbo projekta, lahko izplača višji 
honorar od zneska, kot je določen v prvem odstavku prejšnje-
ga člena. Sredstva za povečanje honorarja se zagotovijo iz 
sredstev pavšalnega povračila stroškov za podporo projektu.«.

6. člen
Naslov 8. podpoglavja II. poglavja se spremeni tako, da 

se glasi:
»8. Poraba pavšalnega nadomestila za posredne stroške, 

pavšalnega nadomestila za odsotnost in pavšalnega povračila 
stroškov za podporo projektu«.

7. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
(poraba sredstev pavšalnega nadomestila za posredne 

stroške, pavšalnega nadomestila za odsotnost in pavšalnega 
povračila stroškov za podporo projektu)

Organi pavšalno nadomestilo za posredne stroške, pa-
všalno nadomestilo za odsotnost in pavšalno povračilo stroškov 
za podporo projektu porabijo za namene, določene v tej uredbi, 
za kritje drugih stroškov izvajanja projekta ter za delovanje 
organa.«.
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8. člen
V 26. členu se za besedama »institucionalne izgradnje« 

črta vejica in doda besedilo »v partnerskih državah,«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Projekti tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki so 

objavljeni pred 1. julijem 2017, se izvajajo v skladu z Uredbo o 
izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS, št. 
51/09, 49/10, 26/12, 38/12 in 54/14).

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za projekte 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki se objavijo po 
30. juniju 2017.

Št. 00724-26/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-1811-0093

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2058. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o vsebini poročila o vplivih nameravanega 
posega na okolje in načinu njegove priprave

Na podlagi petega ostavka 54. 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 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini 

poročila o vplivih nameravanega posega  
na okolje in načinu njegove priprave

1. člen
V Uredbi o vsebini poročila o vplivih nameravanega po-

sega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 
36/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2011/92/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji 
vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 
št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 
2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 
2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov ne-
katerih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 124 z 
dne 25. 4. 2014, str. 1), določa podrobnejšo vsebino poročila 
o vplivih nameravanega posega na okolje in način njegove 
priprave.«.

2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predmet poročila so opis in analiza nameravanega 

posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg) v času njego-
ve izvedbe, trajanja, razgradnje in prenehanja v odnosu do 
okolja, v katero se umešča, ter ugotovitev in ocena neposre-
dnih in posrednih pomembnih vplivov posega na naslednje 
dejavnike:

1. prebivalstvo in zdravje ljudi,
2. biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, s posebnim 

poudarkom na vrstah in habitatih, ki se ohranjajo ali varujejo na 
varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje 
narave,

3. zemljišča (npr. izkoriščeno zemljišče, dejanska raba 
zemljišča),

4. tla,
5. vodo (npr. hidromorfologijo, količino in kakovost, po-

plavno ogroženost),
6. zrak,
7. podnebje (npr. emisije toplogrednih plinov, vplivi, pove-

zani s prilagajanjem podnebnim spremembam),
8. materialne dobrine,
9. kulturno dediščino, vključno z arhitekturno in arheolo-

ško dediščino,
10. krajino ter
11. medsebojno delovanje dejavnikov, navedenih v 1. do 

10. točki tega odstavka.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-

stavek, ki se glasita:
»(3) Med dejavnike iz prejšnjega odstavka spadajo tudi 

pričakovani vplivi posega zaradi tveganja večjih nesreč, v ka-
tere so vključene nevarne snovi, jedrskih nesreč ter naravnih 
in drugih nesreč, vključno s tistimi, ki jih povzročijo podnebne 
spremembe, če so ta tveganja povezana s posegom.

(4) Vrednotenje vplivov na dejavnike iz drugega odstavka 
tega člena se ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih, pri 
čemer se lahko določijo tudi podrazredi:

– razred A ali 5: ni vpliva oziroma je vpliv pozitiven;
– razred B ali 4: vpliv je nebistven;
– razred C ali 3: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omili-

tvenih ukrepov;
– razred D ali 2: vpliv je bistven;
– razred E ali 1: vpliv je uničujoč.«.

 
3. člen

V prvem odstavku 3. člena se 2. točka spremeni tako, 
da se glasi:

»2. vrsti in značilnosti posega, ki vključuje zlasti:
– opis lokacije posega,
– opis fizičnih značilnosti celotnega posega, vključno z 

opisom potrebnih del za odstranitev, in zahtev glede dejanske 
rabe zemljišč med gradnjo in obratovanjem,

– opis glavnih značilnosti faze obratovanja posega, zlasti 
proizvodnega procesa (npr. energetskih potreb in porabe ener-
gije, vrste in količine uporabljenih materialov in naravnih virov, 
vključno z vodo, zemljiščem, tlemi in biotsko raznovrstnostjo),

– oceno vrste in količine pričakovanih ostankov materialov 
in emisij (npr. onesnaženje vode, zraka, tal in podzemlja, hrup, 
vibracije, osvetljevanje, toplota, sevanje) ter vrste in količine 
odpadkov, nastalih med gradnjo in obratovanjem,«.

Na koncu 6. točke se črta beseda »in«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. določitvi območja pomembnega vpliva na dejavnike iz 

drugega odstavka prejšnjega člena in«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. spremljanju stanja dejavnikov iz drugega odstavka 

prejšnjega člena in ukrepov za zmanjšanje vplivov.«.

4. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poročilo mora v poglavju, ki se nanaša na nosilca 

posega ter na predloženo poročilo, vsebovati zlasti podatke o:
– nazivu posega, ki je predmet poročila, in njegovem 

namenu,
– nosilcu posega (ime in priimek ter naslov ali firma in 

sedež ter podpis),
– osebi, ki je pri nosilcu posega odgovorna za izvedbo 

posega (ime in priimek, naslov osebe ter podpis),
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– vodji izdelave poročila (ime in priimek ter naslov ali firma 
in sedež ter podpis),

– osebah, ki so sodelovale pri izdelavi poročila ali njego-
vih delov po dejavnikih iz 2. člena te uredbe, in njihovi strokovni 
usposobljenosti (ime in priimek ter naslov ali firma in sedež ter 
strokovni naziv in izobrazba, podpis).«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Nosilec posega zagotovi, da poročilo pripravijo uspo-
sobljeni strokovnjaki. Šteje se, da so strokovnjaki usposobljeni, 
če imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih prve stopnje, in delovne izkušnje s podro-
čja presoje dejavnikov iz 2. člena te uredbe. Vodja izdelave 
poročila mora izkazati usposobljenost z referencami s področja 
presoje vplivov na okolje.

(4) Vodja izdelave poročila s podpisom potrdi:
– strokovnost poročila,
– resničnost v poročilu navedenih podatkov,
– skladnost vsebin poročila s to uredbo,
– da so bili pri pripravi poročila glede na pravne in tehnič-

ne omejitve upoštevani in uporabljeni najnovejša znanstvena 
dognanja ter ustrezne metode in informacije o drugih relevan-
tnih okoljskih presojah.«.

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 4. točki na koncu sedme 

alineje črta beseda »in«, na koncu osme alineje se pika nado-
mesti z besedo »ter« in doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»– značilnosti kulturne dediščine na območju vpliva po-
sega;«.

Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. opis vidikov trenutnega stanja okolja (izhodiščno 

stanje) in oris verjetnega nadaljnjega razvoja brez izvajanja 
projekta (ničelna varianta), kolikor je mogoče na podlagi razpo-
ložljivih informacij o okolju in znanstvenih ugotovitev razumno 
presoditi o naravnih spremembah glede na izhodiščno stanje.«.

6. člen
V prvem odstavku 8. člena se pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »ter znanstvene ugotovitve.«.

7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V poglavju, ki se nanaša na možne vplive posega na 

okolje in njegove dele, je treba opisati in oceniti vse verjetne 
vplive na dejavnike iz 2. člena te uredbe, ki so med drugim 
posledica:

1. s posegom povezanih aktivnosti ali drugih posegov, in 
sicer v času pripravljalnih del, gradnje, uporabe, obratovanja 
oziroma trajanja posega, opustitve rabe ali odstranitve posega,

2. rabe naravnih virov, zlasti zemljišč, tal, vode in biotske 
raznovrstnosti, pri čemer se upošteva trajnostna razpoložljivost 
teh virov,

3. emisij onesnaževal, hrupa, vibracij, svetlobe, sevanja 
in toplote, odstranjevanja in predelave odpadkov,

4. tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje 
(npr. zaradi večjih ali naravnih nesreč v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, in predpisi, ki urejajo varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami),

5. združenih vplivov z drugimi obstoječimi oziroma šele 
odobrenimi posegi, pri čemer se upoštevajo obstoječi okoljski 
problemi, zlasti na območjih, kjer je okolje že obremenjeno in 
bo verjetno dodatno prizadeto še posebej na varovanih obmo-
čjih in naravnih vrednotah po predpisih o ohranjanju narave, 
degradiranih po predpisih o varstvu okolja ter vodovarstvenih 
in ogroženih po predpisih o vodah, ali povečana raba naravnih 
virov,

6. vplivov posega na podnebje (npr. lastnosti in količina 
emisij toplogrednih plinov) in ranljivosti posega ob podnebnih 
spremembah ter

7. uporabe tehnologije in snovi, ki se uporabljajo.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti, sedmi in 

osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Opisati in oceniti je treba pomembne škodljive vplive 

posega na okolje, ki bi jih lahko pričakovali zaradi ranljivosti 
projekta zaradi nevarnosti večjih nesreč, vključno z naravnimi 
nesrečami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, jedr-
sko varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki so relevantne za zadevni poseg. Pri tem se lahko uporabijo 
razpoložljive informacije in ocene, pridobljene z oceno tvega-
nja, kadar gre za obrate v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja, ali pridobljene z oceno tveganja za varnost v primeru 
jedrskih nesreč v skladu s predpisi, ki urejajo jedrsko varnost.

(6) Pri opisu in oceni iz prejšnjega odstavka je treba 
opisati in oceniti tudi predvidene ukrepe za preprečevanje ali 
blaženje pomembnih škodljivih vplivov in nesreč na dejavnike 
iz drugega odstavka 2. člena te uredbe ter podrobno navesti 
ukrepe o pripravljenosti in predlaganem odzivu na takšne 
razmere.

(7) Opis in ocena verjetnih pomembnih vplivov na dejav-
nike iz drugega odstavka 2. člena te uredbe morata obsegati 
neposredne vplive in katerekoli posredne, sekundarne, zbirne, 
čezmejne, kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne, trajne ali 
začasne, pozitivne in negativne vplive posega. Takšen opis 
mora upoštevati relevantne cilje varstva okolja, določene s 
predpisi Republike Slovenije in Evropske unije.

(8) Pri opisu in oceni verjetnih čezmejnih vplivov na oko-
lje je treba opisati in oceniti vplive na dejavnike iz drugega 
odstavka 2. člena te uredbe ter socialno-ekonomske razmere, 
ki izhajajo iz posameznih ali medsebojnih vplivov ali njihovih 
medsebojnih učinkov.«.

8. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
(3) V delu poročila iz prvega odstavka tega člena se s 

presojo sprejemljivosti na varovana območja narave v skladu 
s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za poseg, katerega 
izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi posegi lahko 
pomembno vplivala na varovana območja, ugotovijo pričakova-
ni vplivi in se presodi sprejemljivost posega glede na varstvene 
cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost v 
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.

9. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) V poročilu se v poglavju, ki se nanaša na ukrepe za 

preprečevanje, zmanjševanje in izravnavanje vseh opredelje-
nih pomembnih škodljivih vplivov na okolje, navede in opiše 
vse rešitve in ukrepe, s katerimi se bodo v fazi pripravljalnih 
del, gradnje, uporabe, obratovanja ali trajanja posega ter nje-
gove odstranitve ali opustitve in po njem potencialni negativni 
vplivi posega na okolje ali zdravje ljudi preprečili, zmanjšali ali 
odpravili.

(2) Navesti in opisati je treba tudi dodatne ukrepe, ki ne 
izhajajo iz predpisanih obveznosti nosilca posega ali lastnosti 
posega, če so potrebni v zvezi s pričakovano celotno ali skupno 
obremenitvijo okolja, ki je posledica vplivov posega. Opozoriti 
je treba tudi na primere, ko vplivov niti z navedenimi ukrepi ni 
mogoče odpraviti.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Opis ukrepov iz prvega odstavka tega člena mora 
vsebovati pojasnilo, v kolikšnem obsegu bodo opredeljeni po-
membni škodljivi vplivi na okolje preprečeni, zmanjšani ali 
izravnani v fazah iz prvega odstavka tega člena.«.



Stran 5894 / Št. 40 / 21. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije

10. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

»14.a člen
V poročilu se v poglavju o spremljanju stanja dejavnikov 

in ukrepov za zmanjšanje vplivov priloži program spremljanja 
učinkov posega v fazi gradnje in obratovanja, v katerem je 
opisano spremljanje vplivov posega in omilitvenih ukrepov, 
ki so relevantni za poseg, in v katerem so opredeljeni načini, 
metode, lokacije in časovnica njegovega izvajanja.«.

11. člen
Za tretjim odstavkom 15. člena se dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Območje iz prvega odstavka tega člena, na katerem 

poseg povzroča obremenitve okolja, ni območje posega, am-
pak območje, kjer je verjetno pomemben vpliv posega na kateri 
koli okoljski dejavnik iz drugega odstavka 2. člena te uredbe. 
Območja vplivov na vse okoljske dejavnike morajo biti grafično 
prikazana in narejen mora biti zbirni grafični prikaz vseh vplivov. 
Narisani, oštevilčeni in pojasnjeni morajo biti tudi ukrepi za 
zmanjšanje vplivov na okolje.

(5) Če gre za presojo sprejemljivosti posega na varova-
nih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 
mora grafični prikaz iz prejšnjega odstavka vsebovati območja 
Natura 2000 ter oznako in kodo območja ter razdalje posega 
od najbližjega varovanega območja.«.

12. člen
Za drugim odstavkom 17. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) V povzetku se opišejo tudi poglavitni elementi progra-

ma spremljanja učinkov posega ter omilitvenih ali izravnalnih 
ukrepov in njihova razlaga glede na dejavnike iz drugega od-
stavka 2. člena te uredbe.«.

13. člen
Prvi odstavek 20. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je poročilo 

lahko predloženo v elektronski obliki, če nosilec posega, oseba, 
ki je pri nosilcu posega odgovorna za izvedbo posega, vodja 
izdelave poročila in osebe, ki sodelujejo pri poročilu iz prve-
ga odstavka 4. člena te uredbe, podpišejo poročilo z varnim 
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom v 
skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektron-
ski podpis.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta uredba se ne uporablja za pripravo poročila v postop-

kih za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki so se začeli 
pred uveljavitvijo te uredbe.

15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-26/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-2550-0041

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2059. Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene 
izvajanja dimnikarskih storitev

Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o dimni-
karskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja 

dimnikarskih storitev

I
Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev je 

33 eurov brez davka na dodano vrednost na uro.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35404-1/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-2550-0048

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2060. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje 
priznanih stroškov prestrukturiranja 
vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 
2017/2018

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) 
in 6. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje 

priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov 
in izpada dohodka v vinskem letu 2017/2018

I
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje pri-

znanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohod-
ka za vinsko leto 2017/2018, za izvajanje Delegirane uredbe 
Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in 
o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 
z dne 15. 7. 2016, str. 1) in Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 
2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju 
(UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 
2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o dolo-
čitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov 
v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 37), in 
sicer:

– način izračuna stroškov prestrukturiranja vinogradov,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja vi-

nogradov.
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II
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z upo-

rabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.

III
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, nave-

deni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča: zajema tako založno gnojenje in 

pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. 
Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, 
ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;

2. postavitev opore: pomeni postavitev končne opore, ki 
zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;

3. posaditev cepljenk: zajema posaditev vinograda s trsi 
z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota 
izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;

4. navoz zemlje na površino: zajema navoz zemlje le na 
površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, upošteva 
pa se le v vinorodnem okolišu Kras;

5. postavitev opore za latnik: pomeni oporo, potrebno za 
gojitveno obliko latnik, ki zajema vse oporne stebre in prečno 
oporo ter najmanj eno žico, upošteva pa se le v vinorodnem 
okolišu Kras;

6. naprava ozkih teras: pomeni napravo teras, pri katerih 
širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;

7. posaditev matičnega nasada: pomeni posaditev vi-
nograda s cepljenkami kategorije bazni material, za katerega 
je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v 
skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno 
razmnoževanje trte.

IV
(1) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri lastni 

predelavi grozdja, določena na podlagi povprečne dosežene 
cene vina iz podatkov tržnoinformacijskega sistema in povpreč-
nih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 12.775 eurov/
ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 8.517 eurov/ha.

(2) Višina priznane vrednosti izpada dohodka v primeru 
prodaje grozdja za nadaljnjo predelavo, določena na podlagi 
neto dodane vrednosti pridelave grozdja, znaša 841 eurov/
ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 561 eurov/ha.

V
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja 

znaša 41.541 eurov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od naj-

višje višine priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega 
odstavka, se pri izračunu stroškov prestrukturiranja upošteva 
najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega 
odstavka.

VI
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00715-25/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2016-2330-0073

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 
 
TABELI ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA 
 
a) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za 

prestrukturiranje vinograda v vertikali glede na nagib (v eurih/ha): 
 

VERTIKALA Nagib 
Ukrep 0–10 % 11–25 % 26–35 % 36–55 % nad 55 % 
Priprava zemljišča 6.338 7.033 7.861 10.602 14.046 
Postavitev opore 9.128 9.622 10.221 11.530 12.567 
Posaditev cepljenk z 
gostoto*:        
– 3200–4600 trsov/ha 
– nad 4600 trsov/ha 

 
 

8.603 
12.611 

 
 

8.740 
12.809 

 
 

8.982 
13.162 

 
 

12.205 
17.753 

 
 

12.701 
18.464 

Navoz zemlje (Kras) 15.750 

Latniki (Kras) + 30 % na postavitev opore 

Matični nasad + 20 % na posaditev cepljenk 

 
b) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za 

prestrukturiranje vinograda na terasah glede na nagib (v eurih/ha): 
 

TERASE Nagib 
Ukrep 11–25 % 26–35 % 36–55 % nad 55 % 
Priprava zemljišča 15.256 16.847 24.009 37.010 
Postavitev opore 8.821 8.193 7.682 6.317 
Posaditev cepljenk z gostoto*:        
– 3200–4600 trsov/ha 
– nad 4600 trsov/ha 

 
 

10.436 
12.541 

 
 

9.557 
11.589 

 
 

8.057 
10.294 

 
 

7.113 
8.212 

Naprava ozkih teras – 722 – – 
Matični nasad + 20 % na posaditev cepljenk 

 
Pri nagibu pod 11 % se upoštevajo podatki za vertikalo. 
 
Za vinograd na terasah se šteje vinograd, ki je po končanem prestrukturiranju zasajen v 
terasah, z brežinami in obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda. Za vinograd na 
terasah se šteje tudi vinograd, zasajen s trsi po plastnicah, pri čemer vrsta zasajenih trsov 
poteka pravokotno na nagib zemljišča.  

 
c) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za zamenjavo sort s precepljanjem znaša: 

– 3.900 eurov/ha za površine, zasajene z gostoto do 4600 trsov/ha*, in 
– 5.500 eurov/ha za površine, zasajene z gostoto nad 4600 trsov/ha*. 
 

 
* Gostota, izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami. 
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2061. Sklep o razrešitvi generalnega konzula 
Republike Slovenije v Münchnu

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD 
in 31/15) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o razrešitvi generalnega konzula Republike 

Slovenije v Münchnu

I
Jožef Keček se s 27. 8. 2017 razreši z dolžnosti general-

nega konzula Republike Slovenije v Münchnu.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-37/2017
Ljubljana, dne 29. junija 2017
EVA 2017-1811-0084

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2062. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost 
prometa

Na podlagi 4. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 85/16) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah 
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) 
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne 

agencije Republike Slovenije za varnost prometa

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-

venije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) 
se v prvem odstavku 2. člena besedilo »Zakonom o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečišče-
no besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10; v nadaljnjem 
besedilu: ZVCP-1), Zakonom o javnih agencijah (Uradni list 
RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A; v nadaljnjem besedilu: ZJA)« 
nadomesti z besedilom »Zakonom o voznikih (Uradni list RS, 
št. 85/16; v nadaljnjem besedilu: ZVoz-1), Zakonom o javnih 
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – 
ZEKom-C; v nadaljnjem besedilu: ZJA)«.

2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se beseda »ZVCP-1« nado-

mesti z besedo »ZVoz-1«.

3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija na podlagi javnega pooblastila opravlja na-

loge, določene v 9. členu ZVoz-1.«.

4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
Agencija vodi in upravlja:
– register šol vožnje iz 29. člena ZVoz-1,
– evidenco o osebah, ki se izobražujejo in dodatno uspo-

sabljajo po posameznih programih iz 37. člena ZVoz-1,
– evidenco o udeležencih programov dodatnega usposa-

bljanja voznikov iz 45. člena ZVoz-1,
– evidenco o izdanih dovoljenjih za izvajanje programa 

dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in programa 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo iz 46. člena ZVoz-1,

– evidenco o udeležencih edukacijskih in psihosocialnih 
delavnic iz 52. člena ZVoz-1,

– evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti za 
ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 75. člena ZVoz-1,

– evidenco o vzgojnih in preventivnih akcijah,
– evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah in
– druge evidence, za katere je z zakonom, ki ureja mo-

torna vozila, in zakonom, ki ureja ceste, določeno, da jih vodi 
agencija.«.

5. člen
Naslov »Javno pooblastilo« in 9. člen se črtata.

6. člen
V prvem odstavku 12. člena, ki postane edini odstavek, se 

črta oznaka »(1)«, beseda »devet« pa se nadomesti z besedo 
»sedem«.

Drugi odstavek se črta.

7. člen
Drugi stavek četrtega odstavka 13. člena, ki postane nov 

peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Člani sveta ne smejo biti osebe, ki so zaposlene v 

tej agenciji, funkcionarji v izvršilni veji oblasti, osebe, za katere 
obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in 
javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija, ter osebe, določene 
v tretjem odstavku 10. člena ZVoz-1.«.

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta nova šesti in 
sedmi odstavek.

8. člen
V naslovu in prvem stavku prvega odstavka 17. člena se 

beseda »Svet« nadomesti z besedo »Odbor«.

9. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »ZVCP-1« nado-

mesti z besedo »ZVoz-1«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 

pogoje iz petega odstavka 10. člena ZVoz-1.«.

10. člen
V drugem odstavku 19. člena se v trinajsti alineji beseda 

»ZVCP-1« nadomesti z besedilom »določb zakonov, ki urejata 
motorna vozila in ceste«.

11. člen
V drugem odstavku 27. člena se beseda »ZVCP-1« na-

domesti z besedo »ZVoz-1«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01402-1/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-2430-0039

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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POPRAVKI

2063. Popravek Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za 
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov 
iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 

tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvaja-
nju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora 
za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljeni v Ura-
dnem listu RS, št. 38/17, z dne 14. 7. 2017, se dodajo izpadle 
priloge, ki so priloge tega popravka.

Št. 5/2017
Ljubljana, dne 17. julija 2017

Uredništvo
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Priloga 1:  

 

»Priloga 1: Razpoložljiva sredstva po ukrepih in podukrepih PRP 2014–2020  

Razrez razpoložljivih sredstev po posameznih ukrepih in podukrepih in operacijah PRP 2014–2020 z ločenim prikazom 
prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in skupnim obsegom javnih sredstev 

Ukrep EKSRP SKUPAJ 

M04 Naložbe v fizična sredstva 154.849.362,00 206.465.816,00 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva 

73.975.467,22 98.633.956,35 

M04.2 Podpora za naložbe v predelavo in trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 

56.070.946,28 74.761.261,70 

M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva, in sicer: 

24.802.948,50 33.070.597,95 

–    Izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih 

10.252.907,25 13.670.543,00 

–    Izgradnja velikih namakalnih sistemov 6.150.000,00 8.200.000,00 

–   Tehnološke posodobitve velikih 
namakalnih sistemov 

1.076.536,50 1.435.382,00 

–    Ureditev gozdne infrastrukture 7.323.504,75 9.764.672,95 

M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in 
izboljšanje gozdov 

29.270.000,00 39.026.666,67 

M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov in sicer: 

29.270.000,00 39.026.666,67 

–    Naložbe v nakup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo in spravilo lesa 

8.270.000,00 11.026.666,67 

–    Naložbe v pred-industrijsko predelavo 
lesa; 

21.000.000,00 28.000.000,00 

Skupaj 184.119.362,00 245.492.482,67 

«. 
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Priloga 2: 
 
 »Priloga 4: Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine 
poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe 
 
V tej prilogi so definirani ekonomski in finančni kazalniki, ki jih uporabljamo kot merilo za 
oceno ekonomskega vidika naložbe, za letna poročila o doseženih ekonomskih ciljih ter 
kot ekonomski kazalnik izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. 
 
Definicije kazalnikov so v primeru vodenja računovodstva skladno s Slovenskimi 
računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: SRS) enake definicijam, ki jih 
uporablja AJPES, v primeru vodenja knjigovodstva FADN ali uporabe Kataloga 
kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 
Katalog kalkulacij) pa uporabljamo njihovo najbližjo različico. Uporaba enakih definicij in 
formul za izračun ekonomskih kazalnikov (ne glede na vrsto vodenja poslovnih evidenc) 
je bistvena zaradi spremljanja in vrednotenja ukrepov PRP 2014-2020, zato je treba 
enake definicije in formule uporabiti pri pripravi prijavnega obrazca, v aplikaciji za vnos 
vlog na javni razpis, pri izdelavi poslovnega načrta in letnem poročanju o doseženih 
ekonomskih ciljih.  
 

I. Vrednost skupnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih in drugih dejavnosti na 
enoto vloženega dela  

 
Ta kazalnik se uporablja v merilih za ocenjevanje vlog in v letnih poročilih o doseganju 
ekonomskih ciljev za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 
podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov.  
 
Upošteva se vrednost skupnega letnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih oz. drugih 
dejavnosti (velja za enostavne ali zahtevne naložbe) oziroma v letu zaključka naložbe 
(velja za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev oziroma za naložbe 
majhnih kmetij). Vir podatkov za izračun obsega skupnega prihodka iz poslovanja so 
lahko (glede na zahteve iz te uredbe) Katalog kalkulacij, podatki iz poslovanja, 
pridobljeni iz knjigovodstva FADN, oziroma podatki, pridobljeni iz bilance poslovnega 
izida v primeru vodenja računovodstva skladno s SRS. 
 
Uporabljajo se naslednji izračuni in viri podatkov: 
1. Vrednost skupnega prihodka 
 
a. Izračun vrednosti skupnega prihodka iz poslovanja in koeficienta 

gospodarnosti na podlagi Kataloga kalkulacij 
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Tabela 1: Postopek izračuna vrednosti prihodka ter kazalnika gospodarnosti za celotno 
kmetijsko gospodarstvo na podlagi Kataloga kalkulacij  

Vrsta 
proizvodov 
in storitev 

Obseg 
pridelave 
( ha, št. 
glav…) 

Povprečni 
pridelek 
(kg/ha, 
mlečnost, 
prirast,…) 
iz 
kataloga 
kalkulacij 

Količina 
pridelka 
iz 
kataloga 
kalkulacij
/ 
storitve 
navedi enoto 
 

Enota 
mere 

Cena na 
enoto 
(EUR/enoto) 

Vrednost  
PRIHODK
A- 
EUR 
 

Spremenljivi 
stroški na 
enoto 
 

Spremenljivi 
stroški po 
vrstah 
proizvodov 
in storitev 
 

Pokritje 
na enoto 
(Pokritje/
ha, 
glavo,..)  

Pokritje po 
vrstah 
proizvodo
v in 
storitev  

 1 2 3 = (1x2)  4 5= (3x4) 6 7 = (1x6) 8 9=(1x8) 

……….           

……….           

………           

Neposredna 
in izravnalna 
plačila 

          

Kmetijstvo 
skupaj 

          

*Dopolnilna 
dejavnost 

          

Gozdarstvo           

SKUPAJ 
(Kmetijstvo, 
gozdarstvo 
in 
dopolnilna 
dejavnost) 

          

  a) splošni stroški : stroški elektrike in vode, ki niso že upoštevani pri izračunu pokritij, telefon, delovna obleka, 
pisarniški material, članarina, ipd 

 

  b) stalni stroški   

  

 

 

                                             Vrednost skupnega PRIHODKA*  
Gospodarnost poslovanja = -------------------------------------------------------------------------------- 
                                               (spremenljivi stroški+stalni stroški+splošni stroški) 

 

Vir podatkov: Katalog kalkulacij JSKS oziroma priloga 5 k tej uredbi: Pokritje.  
*Vrednost skupnega PRIHODKA je prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti 
 
Vrednost prihodka iz poslovanja za dopolnilno dejavnost pri že delujočih dopolnilnih 
dejavnosti prepišemo iz zadnje razpoložljive bilance poslovnega izida.  
 



Stran 5902 / Št. 40 / 21. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije

 

 
 

Vrednosti spremenljivih stroškov se nahajajo v prilogi javnih razpisov. Pokritje, splošne 
in stalne stroške pa oceni vlagatelj sam.   
 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja je podrobneje določen v naslednjih poglavjih te 
priloge.  
Če za posamezno vrsto proizvodov in storitev v Katalogu kalkulacij niso narejeni 
izračuni pokritij oziroma se v njem ne nahajajo podatki o spremenljivih, stalnih in 
splošnih stroških, mora vlagatelj za te proizvode in storitve izdelati lastno kalkulacijo in 
jo priložiti k vlogi na javni razpis. Pri izračunu pokritja je treba uporabiti metodologijo, ki 
je uporabljena v Katalogu kalkulacij. 
 
b. Izračun prihodka iz poslovanja na podlagi knjigovodstva FADN: 

 KATEGORIJA VREDNOST 
 SE131 Skupni prihodek (skupna vrednost 

proizvodnje) 
 

+ SE600 Bilanca tekočih subvencij in davkov  
- SE 290 Seme in sadike, pridelano na 

kmetiji 
 

- SE 315 Krma za pašno živino, pridelana na 
kmetiji 

 

- SE 325 Krma za prašiče in perutnino, 
pridelana na kmetiji 

 

= PRIHODEK IZ POSLOVANJA  
  
Vir podatkov: standardni rezultati FADN.  
 
c. Izračun prihodka iz poslovanja na podlagi SRS 
 
Če vlagatelj vodi računovodstvo skladno s SRS, podatek o vrednosti prihodka iz 
poslovanja najde v bilanci poslovnega izida pod oznako AOP 126. 
 
Skupni prihodek iz poslovanja oziroma kosmati donos iz poslovanja se izračuna po 
naslednji enačbi: 

AOP 126 Skupni prihodek iz poslovanja = 1 + 2 + 4 + 5 + 6 oziroma 1 – 3 + 4 + 5 + 6 
 

              KATEGORIJA VREDNOST 
1 AOP 110 čisti prihodki od prodaje  
2  *AOP 121 povečanje vrednosti zalog 

proizvodov in nedokončane proizvodnje 
 

3 AOP 122 zmanjšanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje 

 

4 AOP 123 usredstveni lastni proizvodi in 
lastne storitve 

 

5 AOP 124 subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije in drugi prihodki, ki so 
povezani s poslovnimi učinki ter drugi 
poslovni prihodki 

 

6 AOP 125 drugi poslovni prihodki   
 AOP 126 PRIHODEK IZ POSLOVANJA  

*Kadar se v računovodskem poročilu ugotovi povečanje vrednosti zalog in 
nedokončane proizvodnje, to vrednost prištejemo, če pa se ugotovi zmanjšanje 
vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje, pa to vrednost odštejemo.  
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Vir podatkov za vrednost skupnega prihodka iz poslovanja pri upravičencih, ki vodijo 
računovodstvo in oddajajo bilance na AJPES iz 1. točke ter enoto vloženega dela iz 
2. točke, je izkaz poslovnega izida iz evidence AJPES. Če vlagatelj ni zavezan k 
oddajanju bilanc na AJPES, so vir podatkov za ugotavljanje vrednost prihodka iz 
poslovanja na enoto vloženega dela računovodski izkazi (priloga 3: Podatki iz bilance 
stanja in priloga 4: Podatki iz izkaza poslovnega izida), ki jih mora priložiti k davčnemu 
obračunu. 
 
2. Enota vloženega dela  
 
Pomeni obseg dela, ki ga opravi oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s 
polnim delovnim časom v obdobju enega leta, oziroma eno polno delovno moč, ki 
znaša 1800 ur letno. 
 
a. Kmetija: Enota vloženega dela se določi v skladu s 3. točko drugega člena te 

uredbe. Vir podatkov: RKG, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije 

 
Koeficienti za izračun enote vloženega dela 
1. oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova 

opravljanja kmetijske dejavnosti (1 PDM);  
2. oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na kmetiji (1 PDM); 
3. oseba, ki je za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji. PDM se ji izračuna glede na 

število ur zaposlitve ( 0,5 PDM za 4 urni delovni čas, 0,25 PDM za 2 urni delovni čas 
ipd); 

4. član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, ki ureja trg dela, in je zdravstveno      
zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM); 

5. član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, ki ureja trg dela (0,5 PDM); 
6. član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji (0,5 PDM); 
7. član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM); 
8. član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka (0,3 PDM); 
9. član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM). 
 
b. FADN: SE 010 Skupni vložek dela (PDM)   
Vir podatkov: standardni rezultati FADN, upoštevajoč omejitve in zahteve, ki so 
opredeljene v 3. točki 2. člena te uredbe. 
 
c. Samostojni podjetniki posameznik, gospodarska družba in zadruga ter 

nepridobitna organizacija, ki je pravna oseba zasebnega prava:  
 
Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Vir 
podatkov: izkaz poslovnega izida iz evidence AJPES oziroma izkaz poslovnega izida, 
poslan davčnemu organu. 
 
II. Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja na kmetijskem gospodarstvu in 
višino naložbe brez DDV 
 
Ta kazalnik uporabljamo v merilih za izbor projektov za podukrep 4.1 Podpora za 
naložbe v kmetijska gospodarstva.  
 
Kazalnik se uporablja za zahtevne naložbe, pri čemer se ocenjuje vrednost razmerja 
(količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja iz podprte dejavnosti na kmetijskem 
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gospodarstvu v letu pred objavo javnega razpisa in višino naložbe brez DDV. Višje 
razmerje pomeni dolgoročno sposobnost upravičenca, da izvede naložbo.  
 
 

         letni prihodki iz poslovanja na KMG  
        -------------------------------------------------------------------------  = 
                         vrednost naložbe brez DDV 

 
Če je DDV upravičen strošek se upošteva vrednost naložbe z DDV. 
 
III. Razmerje med letnimi prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe  
 
Ta kazalnik uporabljamo v merilih za izbor projektov za podukrep 8.6 Podpora za 
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov, Operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo lesa.  
 
Kazalnik se uporablja za naložbe na kmetijah, agrarnih skupnostih in za pravne osebe, 
pri čemer se za fizične osebe ocenjuje vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe brez DDV, za pravne osebe pa se ocenjuje 
vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz celotnega poslovanja in višino 
naložbe brez DDV. 
 
a. za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in agrarne skupnosti 

v skladu z zakonom o agrarnih skupnostih: 
 
 
 
          
b. za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike: 
. 
 
 
 
IV. Gospodarnost poslovanja 
 
Ta kazalnik se uporablja v merilih za ocenjevanje in v letnih poročilih o doseganju 
ekonomskih ciljev za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov za vlagatelja, ki je samostojni podjetnik posameznik ali pa 
pravna oseba. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja in 
poslovnimi odhodki. Če je vlagatelj univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju 
lahko upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja. Število točk 
se dodeli glede na koeficient med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. 
 
Izračun gospodarnosti poslovanja na podlagi slovenskih računovodskih 
standardov 
 

 
 
 
 
 

 
 

         letni prihodki iz gozdarske dejavnosti na KMG
        -------------------------------------------------------------------------  = 
                         vrednost naložbe brez DDV 

                 (AOP 126) letni prihodki iz poslovanja
        -------------------------------------------------------------------------  = 
                         vrednost naložbe brez DDV 

                                             (AOP 126) poslovni prihodki  
Gospodarnost poslovanja = ----------------------------------------------------------
---- 
                                             (AOP 127) poslovni odhodki 
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V. Izkoriščenost proizvodnih kapacitet  
 
Upravičenec mora pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 
podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti 
vsaj  80-odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, ki jih je načrtoval v poslovnem 
načrtu. Ta obveznost ne velja za nosilca majhne kmetije Kršitev obveznosti se 
sankcionira v skladu s Katalogom kršitev in sankcij.  
 
Formula za izračun proizvodnih zmogljivosti za podukrep 4.1: 
A 
------- x 100  
B 
 
pri čemer pomeni: 
A - površina kmetijskih zemljišč v uporabi, število živali v reji ali število čebeljih panjev v 

koledarskem letu, 
B - površina kmetijskih zemljišč v uporabi, število živali v reji ali število čebeljih panjev, 

načrtovanih v poslovnem načrtu.  
 
Podatki za izračun proizvodne zmogljivosti so razvidni iz RKG oziroma zbirne vloge, ki 
je vložena v letu, ko je izpolnjena obveznost glede proizvodnih kapacitet. 
 
Pri podukrepu 4.2 pa mora upravičenec najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev na AKTRP poslati poročilo z naslednjo vsebino: 
 
Leto Naziv vhodne 

surovine 
Količina vhodnih 
surovin v 
koledarskem letu  
(A)* 

Načrtovana 
količina 
vhodnih 
surovin v 
poslovnem 
načrtu (B) 

A /B x 
100 

leto _________     
 
                         Količina vhodnih surovin v koledarskem letu                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 ≥ 80 
  Načrtovana količina vhodnih surovin v poslovnem načrtu  

 
* Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov se 
določi z javnim razpisom.   
 
VI. Neto sedanja vrednost (NSV) 
 
Neto sedanja vrednost (v nadaljnjem besedilu: NSV) se izračuna tako, da od razlike 
med diskontiranim denarnim tokom vseh prilivov in diskontiranim denarnim tokom vseh 
odlivov naložbe odštejemo diskontirane investicijske izdatke. S tem ko donose 
diskontiramo, vključimo časovno komponento in zato so zneski donosov in investicijskih 
izdatkov v različnih časovnih enotah primerljivi. Pri izračunu NSV se upošteva 5% 
diskontna stopnja. 
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Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da so donosi pri izbrani diskontni stopnji večji 
od investicijskih izdatkov, negativna sedanja vrednost pa pomeni, da vsota donosov ni 
dovolj velika, da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki. 
 
Vir podatkov za izračun so lahko Katalog kalkulacij JSKS oziroma podatki iz poslovanja 
dobljeni iz knjigovodstva FADN oziroma podatki iz računovodskih izkazov. 
NSV izračunamo po naslednji enačbi: 
 
 
 
 
 
Pri čemer pomeni: 
NSV = neto sedanja vrednost, 
D 1,2,…n = bodoči donos 
1/(1+i) = diskontni faktor, 
I = diskontna stopnja (zahtevan donos), 
Dk = vsi bodoči donosi v k-tem obdobju, k=1.2...n, 
k = ekonomska doba naložbe,  
I0 = vrednost naložbe. 
 
VII. Interna stopnja donosnosti (ISD) 
 
Interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) je stopnja, pri kateri je neto 
sedanja vrednost enaka 0. Vir podatkov za izračun ISD so lahko Katalog kalkulacij 
oziroma podatki iz poslovanja dobljeni iz knjigovodstva FADN oziroma podatki iz 
računovodskih izkazov. Pri izračunu ISD se upoštevajo samo načrtovani donosi 
investicije, na katere morebitno dodeljena sredstva nimajo nobenega učinka, zato se pri 
izračunu ISD dodeljena sredstva ne upoštevajo.  
 
ISD se izračuna po naslednji enačbi: 
 
 
 
 
Pri čemer pomeni: 
D 1,2….n=bodoči donos 
I*=interna stopnja donosa 
I0=vrednost naložbe 
 
Vrednost načrtovanih donosov investicij se ugotovi na podlagi poslovanja kmetije 
oziroma podjetja z investicijo ali brez investicije. Učinek investicije se izračuna na 
podlagi načrtovanja denarnih tokov investicije.  
 
VIII. Ekonomski učinek javnih sredstev 
 
Merilo ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med neto sedanjo vrednostjo 
projekta (pri 5% diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV se 
računa iz ekonomskega toka, v katerem ni virov financiranja in obveznosti do virov 
financiranja. Merilo je količnik med izračunano NSV projekta pri 5% diskontni stopnji in 
višino zaprošenih nepovratnih sredstev, pomnožen s številom 20. Maksimalno število 
točk prejme projekt, pri katerem je ocenjena neto sedanja vrednost vsaj polovica 
zaprošenih sredstev, kar po zgornji formuli izkazuje rezultat enak ali večji od 10.  

     
1 2

0 02
1

...
1 1 1 1

n
n k

n k
k

D D D DNSV I I
i i i i

 
            



   
1 2

02* * *
... 0

1 1 1
n

n
D D D I
i i i
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IX. Sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe 
 
Poslovni načrt za enostavne in zahtevne naložbe mora temeljiti na poslovanju 
celotnega kmetijskega gospodarstva oziroma predelovalnega obrata. Razvidno mora 
biti stanje brez naložbe in stanje po naložbi.  
 
Poslovni načrt mora biti izdelan na način, da ga lahko uporabljamo v povezavi z 
računovodskimi podatki oziroma podatki iz knjigovodstva FADN za spremljanje 
uresničevanja naložbenih ciljev iz naslova prijavnega obrazca, poslovnega načrta, meril 
za ocenjevanje vlog in obveznih letnih poročil o doseganju ciljev glede na zadevni 
razpis za obdobje najmanj petih celih koledarskih let po izplačilu sredstev. Način 
ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov se določi z 
javnim razpisom. Iz poslovnega načrta mora biti razviden tudi prispevek naložbe za 
širšo javnost (prispevek k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega 
odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo 
podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje).  
 
Če gre za kolektivne naložbe, se pri pripravi poslovnega načrta upoštevajo podatki vseh 
članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe. 
 
Osnovne sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe na 
kmetijah, kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, za skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena ter agrarne skupnosti na podlagi pogodbe kot 
sestavnega dela vloge za pridobitev sredstev v okviru podukrepa 4.1 podpora za 
naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepa 4.2 podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 so: 
1. povzetek; 
2. opis kmetije (osebna izkaznica):  

‒ opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev, 
‒ vizija, strategije,cilji in dolgoročni razvoj; 

3. analiza dejavnosti: 
‒ predstavitev dejavnosti, 
‒ sezonski dejavniki, 
‒ nabava in distribucija; 

4. analiza ciljnih trgov: 
5. konkurenca; 
6. trženje; 
7. podrobnejši opis naložbe:  

‒ predstavitev naložbe, 
‒ razlogi za odločitev o izvedbi naložbe, 
‒ kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma 

okoljske učinkovitosti); 
8. proizvodnja in tehnologija: 

‒ delovna sila: lastna in najeta delovna sila, 
‒ kmetijska zemljišča v uporabi, 
‒ zgradbe, 
‒ stalež živali; 

9. finančni vidik izvedbe naložbe 
‒ predstavitev predračunske vrednosti naložbe, 
‒ viri financiranja, 
‒ trenutno stanje zadolženosti; 
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10.  finančna analiza: 
‒ vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu 

prihodka oziroma pokritja, 
‒ izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela, 
‒ bilanca stanja po zaključeni naložbi, 
‒ bilanca uspeha, 
‒ finančni tok, 
‒ dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja 

donosnosti.  
 
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za 
gospodarske družbe, zadruge, zavode, samostojne podjetnike posameznike ter 
gospodarska interesna združenja v okviru podukrepa 4.1 podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva, podukrepa 4.2 podpora za naložbe v predelavo oziroma 
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov ter operacije naložbe v pred industrijsko 
predelavo lesa iz podukrepa 8.6 podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in trženja gozdnih proizvodov so: 
1. povzetek; 
2. opis podjetja (osebna izkaznica): 

‒ ime podjetja in pravna oblika, 
‒ vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj, 
‒ vodstvo podjetja, 
‒ lokacija podjetja, 
‒ razvojna faza podjetja, 
‒ izdelki in storitve podjetja, 
‒ druge informacije o podjetju; 

3. analiza dejavnosti: 
‒ ocena velikosti in trendi, 
‒ stopnja zrelosti, 
‒ občutljivost na gospodarske dejavnike, 
‒ sezonski dejavniki, 
‒ tehnološki dejavniki, 
‒ nabava in distribucija, 
‒ finančni dejavniki; 

4. analiza ciljnih trgov: 
‒ demografija / geografija, 
‒ psihografija, 
‒ nakupne navade, 
‒ občutljivost nakupov, 
‒ velikost in trendi na ciljnem trgu; 

5. konkurenca: 
‒ konkurenčni položaj, 
‒ struktura tržnih deležev, 
‒ vstopne ovire, 
‒ strateške priložnosti; 

6. trženje: 
‒ sporočilo podjetja, 
‒ prodajne aktivnosti, 
‒ tržno komuniciranje, 
‒ strateška partnerstva, 
‒ prodajno osebje in struktura, 
‒ prodajne predpostavke in napovedi, 
‒ utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti, 
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‒ multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje; 
7. proizvodnja in tehnologija: 

‒ predstavitev načrtovane naložbe, 
‒ kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma 

okoljske učinkovitosti), 
‒ proizvodne zmogljivosti živilskega oziroma lesno predelovalnega obrata, količine 

vhodnih surovin za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, pred in po 
naložbi, 

‒ proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva, vključno z kmetijskimi 
zemljišči v uporabi ter staležem živali, 

‒ povezanost s primarno proizvodnjo, 
‒ načrt proizvodnje, 
‒ oprema in tehnologija, 
‒ potrebe po delovni sili, 
‒ upravljanje z zalogami, 
‒ nabava in distribucija, 
‒ izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci, 
‒ raziskave in razvoj, 
‒ izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, 
‒ kontrola kakovosti, 
‒ varnost in zdravje pri delu, ekologija, 
‒ informacijski sistem kot podpora vodenju, 
‒ drugi dejavniki vezani na proizvodnjo; 

8. vodenje in organizacija: 
‒ ključni kadri, 
‒ vodstvo podjetja, 
‒ zunanji svetovalci in strokovnjaki, 
‒ potrebe po dodatnih kadrih, 
‒ organigram, 
‒ kultura podjetja / stil vodenja; 

9. finančna analiza: 
‒ predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih 

izračunov, 
‒ finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja in 

uporaba sredstev ter trenutno stanje zadolženosti), 
‒ terminski načrt, 
‒ neto sedanja vrednost projekta, 
‒ interna stopnja donosnosti, 
‒ izkazi uspehov (z investicijo, brez investicije in razlika med njima), 
‒ izkaz denarnih tokov, 
‒ bilanca stanja (z investicijo, brez investicije in razlika med njima), 
‒ analiza točke preloma.«. 
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Priloga 3:  
 
»Priloga 10: Obvezne vsebine elaborata »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti  
 
Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in predvideno stanje ob zaključku naložbe, pri 
čemer se upoštevajo predpisani standardi in normativi.  
 
Vrste naložb, za katere se izkazuje prispevek k povečanju okoljske učinkovitosti, so: 
 
1. Ureditev čistilnih naprav 
 
Razvidna mora biti količina odpadne vode pred naložbo (npr. oddana v javno čistilno napravo) in 
predvidena količina očiščene vode ob zaključku naložbe.  
 
2. Zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za 

tehnološke namene  
  
a) Če gre za naložbo v zmanjšanje izpustov, mora biti razvidno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

in izpustov (CO2) glede na stanje v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis, pri 
čemer se upošteva metodologija po predpisu, ki določa metode za določanje prihrankov energije.  

 
b) Če gre za naložbo v varčevanje z vodo ali naložbo v uporabo reciklirane vode za tehnološke 

namene, mora biti razvidna zmanjšana poraba vode na enoto proizvoda. Kot letna poraba vode se 
šteje količina vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira in ne vključuje padavinske, odpadne ali 
vnovič uporabljene vode. Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto 
pred letom vložitve vloge na javni razpis.  

 
3. Ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
 
Razvidna mora biti količina zbrane vode pred naložbo in predvidena količina zbrane vode ob zaključku 
naložbe. Izhodiščno stanje za ugotavljanje količine zbrane vode je koledarsko leto pred letom vložitve 
vloge na javni razpis. 
 
4. Reciklaža in uporaba odpadnih surovin 
 
Razvidna mora biti količina odpadnih surovin pred naložbo in predvidena količina odpadnih surovin ob 
zaključku naložbe. Izhodiščno stanje za ugotavljanje količine odpadnih surovin je koledarsko leto pred 
letom vložitve vloge na javni razpis. 
 
5. Zmanjševanje količine odpadkov 
 
Razvidna mora biti količina odpadkov pred naložbo in predvidena količina odpadkov ob zaključku 
naložbe. Kot izhodiščno stanje se upošteva količina oziroma prostornina oddanih odpadkov v 
koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis.«.  
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2064. Popravek Tarife za izvajanje storitev Javne 
agencije za civilno letalstvo Republike 
Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Tarife za izvajanje storitev Javne agencije  

za civilno letalstvo Republike Slovenije

V Tarifi za izvajanje storitev Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, 
št. 38/17, z dne 14. 7. 2017, se doda izpadla priloga, ki je pri-
loga tega popravka.

Št. 6/2017
Ljubljana, dne 17. julija 2017

Uredništvo
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    Priloga k  

Tarifi za izvajanje storitev  
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
     (tretji odstavek 40. člena Zakona o javnih agencijah) 

 
 

Posebna obrazložitev tarife 
 
 
Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
predvideva neposredno plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil 
in pristojnosti. 
 
Razlogi za sprejem te tarife so: 
1. financiranje agencije s prihodki iz pristojbin in povračila stroškov, ki jih v skladu s 

tarifo vplačajo prosilci in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija, da 
zbrana plačila pokrijejo stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb ZLet in 
sorazmerni delež stroškov delovanja podpornih služb agencije; 

2. nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju nalog v okviru njenih 
pristojnosti; 

3. predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej opredeljenimi cilji. 
 
Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti naslednje cilje: 
1. zagotavljanje pogojev za visok nivo letalske varnosti, 
2. zagotavljanje ustreznega nadzora, z zadostnim številom strokovno usposobljenih in 

kompetentnih ljudi, 
3. zagotavljanje pogojev za razvoj vseh letalskih subjektov v Sloveniji  – tako letalske 

industrije kot splošnega in športnega letalstva, 
4. implementacija nove zakonodaje in strokovno nadziranja izvajanje implementacije le-

te, 
5. osredotočenje k nadzorom, ki so usmerjeni k rezultatom (performance driven) in na 

oceni, ki temelji na izpostavljenosti tveganja (risk-based assessment), 
6. vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja kakovosti in varnosti, ki 

zagotavlja, da Agencija za civilno letalstvo svoje naloge izvaja uspešno, učinkovito, 
kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo, 

7. vzdrževanje in ohranjanje kompetentnosti vseh zaposlenih v Agenciji za civilno 
letalstvo, 

8. vzpostavitev in vzdrževanje državnega sistema letalske varnosti SSP, kakor tudi 
sistema upravljanja letalske varnosti SMS, ter preko le-teh vzpostavitev sistema 
izmenjave varnostnih informacij in meritve zmogljivosti varnosti (safety performance 
mesurement) ter vpeljava nekaznovalne politike (just culture). 
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2001. Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v 

kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 
(ZUOPPKP) 5787

2002. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) 5790

2003. Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu Re-
publike Slovenije (ZDRS-E) 5803

2004. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2D) 5803

2005. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravniški službi (ZZdrS-F) 5804

2006. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu 
Programskega sveta RTV Slovenija – imenova-
nemu na podlagi sedme alineje šestega odstavka 
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 5808

2007. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu 
Programskega sveta RTV Slovenija – imenova-
nemu na podlagi sedme alineje šestega odstavka 
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 5808

2008. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, pod-
predsednika, članov in namestnikov članov Pre-
iskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega 
pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske 
proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obve-
ščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljan-
ski banki d.d. 5808

2009. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imeno-
vanju predsednika, podpredsednika, članov in na-
mestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotav-
ljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj 5809

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2010. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji 5810
2011. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji 
(AU) 5810

2012. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfe-
deraciji 5810

2013. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo-
slanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji 5810

2014. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Koso-
vo 5810

2015. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo-
slanice Republike Slovenije na Madžarskem 5811

2016. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvod-
stvu Luksemburg 5811

2017. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
demokratični republiki Etiopiji 5811

2018. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Zele-
nortski otoki 5811

2019. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene vele-
poslanice Republike Slovenije v Zvezni republiki 
Nemčiji 5812

2020. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo-
slanice Republike Slovenije v Slovaški republiki 5812

2021. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije na Madžarskem 5812

VLADA
2054. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih 5890

2055. Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času 
v organih državne uprave 5890

2056. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih 
svetovalcev za delo v tujini 5890

2057. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja in programov bilateralne tehnične po-
moči 5891

2058. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
vsebini poročila o vplivih nameravanega posega 
na okolje in načinu njegove priprave 5892

2059. Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja 
dimnikarskih storitev 5894

2060. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje 
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in 
izpada dohodka v vinskem letu 2017/2018 5894

2061. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike 
Slovenije v Münchnu 5897

2062. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije Republike Slovenije za varnost prometa 5897

MINISTRSTVA
2022. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika 

o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje 
statusa črede, proste goveje virusne diareje 5812

USTAVNO SODIŠČE
2023. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 85. člena 

Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo 5813

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2024. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku 

kandidiranja na volitvah predsednika republike 5818

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2025. Akt o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni 
razred 5825

2026. Spremembe Letnega programa statističnih razi-
skovanj za 2017 (velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017) 5832

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2027. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovi-

ne Slovenije 5835
2028. Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti 

v Republiki Sloveniji 5836

OBČINE
CERKNO

2029. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cer-
kno 5837

DOBRNA
2030. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota CUDV 
Dobrna 5838

GROSUPLJE
2031. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta kamnolom Val-
naček 5839

IDRIJA
2032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ob-

činskem prostorskem načrtu Občine Idrija 5840
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2033. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini 
Idrija 5841

2034. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5852

KANAL
2035. Sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje OPPN-1-01 Sa-
nacija razpršene gradnje (SORG) Ajba – 1. faza 5852

KRANJ
2036. Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških 

izdelave dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripo-
močkov 5853

2037. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za preselitev kmetijskega go-
spodarstva Logar 5863

KRŠKO
2038. Obvezna razlaga prvega stavka prvega odstavka 

175. člena Odloka o Občinskem prostorskem na-
črtu občine Krško 5864

2039. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2018 5864

METLIKA
2040. Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika 5866
2041. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih progra-

mov v javnem vrtcu v Občini Metlika 5868
2042. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospo-

darskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika 5869

MIRNA PEČ
2043. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 5871

RADEČE
2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Radeče 5871

SEVNICA
2045. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave 

sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem na-
črtu industrijske cone Sevnica – območje IV 5872

2046. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje-
nega osnutka Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone 
Sevnica – območje IV 5873

SLOVENJ GRADEC
2047. Sklep o tretji javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu Sv2 – Celjska cesta vzhod 5873

SLOVENSKE KONJICE
2048. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stano-
vanjska soseska ob Mizarski cesti UN1/130 5874

ŠMARTNO PRI LITIJI
2049. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje OLN Šmartno jug-del 5874

TRŽIČ
2050. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje enote urejanja 
prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT) 5876

VIPAVA
2051. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in kon-

cesiji za gospodarski javni službi obdelave do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju Občine Vipava 5878

2052. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Vi-
pava 5884

ŽALEC
2053. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje OPPN Žalec ŽA-1/12 5885

POPRAVKI
2063. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva in podukrepa podpora za naložbe v goz-
darske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 5898

2064. Popravek Tarife za izvajanje storitev Javne agen-
cije za civilno letalstvo Republike Slovenije 5911

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 40/17 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1831
Druge objave 1865
Objave po Zakonu o medijih 1869
Objave sodišč 1870
Izvršbe 1870
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1870
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1871
Oklici pogrešanih 1873
Preklici 1875
Zavarovalne police preklicujejo 1875
Spričevala preklicujejo 1875
Drugo preklicujejo 1875
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