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VLADA
2948. Uredba o podelitvi rudarske pravice 

za izkoriščanje mineralne surovine tehnični 
kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem 
prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 
– GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 

mineralne surovine tehnični kamen –  
filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru  

Sotina 3 v občini Rogašovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za 
podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineral-
ne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem 
prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci.

2. člen
(koncesijska pogodba)

Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske 
pogodbe veljajo določbe te uredbe.

3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med 
izvajanjem rudarske pravice in ob opustitvi izvajanja rudarskih 
del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ce-
ste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, 
varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, in po drugih predpisih, ki urejajo rudarska dela.

(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka 
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:

– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da 
se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije,

– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje 
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v 
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,

– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja 
okolja s hrupom,

– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo 
ustrezne sodobne tehnologije,

– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izho-
dišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot 
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,

– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni 
ekološki nesreči kot posledici posega,

– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar 
odkrije nahajališče vode,

– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ure-
ditev,

– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih 
derivatov,

– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč 
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da 
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko 
stanje,

– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim,
– da se mineralna surovina deponira (začasno) na plato 

pridobivalnega prostora in se zavaruje pred odplavljanjem (ob 
neurju) v bližnji potok Ledavo,

– da se mineralna surovina ne deponira na brežino po-
toka.

4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)

Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravi-
ce za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja 
rudarstvo.

5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom 
in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, 
vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo 
okolja, ter drugimi predpisi.

6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih 

sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec 

za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in pla-
čevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, 
ki ureja rudarstvo.

(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje 
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja 
plačevanje rudarskih koncesnin.

(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, 
odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki 
ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev 
za sanacijo.
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7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to 
določa zakon, ki ureja rudarstvo.

8. člen
(odvzem rudarske pravice)

Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov 
in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.

II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR  
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA 

PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE

9. člen
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen –  
filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3  

v občini Rogašovci)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne 

surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v količini 960.000 
(devetsto šestdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.

(2) Pridobivalni prostor Sotina 3 je nov pridobivalni prostor 
površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne su-
rovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opu-
ščena pridobivalna prostora Sotina in Sotina – širitev, v katerih 
so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.

(3) Pridobivalni prostor Sotina 3 obsega zemljišča s 
parcelnimi številkami: 30, 73, 77, 79, 80, 1359, 1360, 1361, 
1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 
1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377 in 1378/2, vse 
k. o. 28 – Sotina, in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 29, 
72, 74, 76/2, 78, 1346/3, 1355, 1358 in 1495, vse k. o. 28 – 
Sotina, in sicer:

– del zemljišča s parcelno številko 1346/3, k. o. 28 – Soti-
na, ki je severno od premice, ki poteka skozi točko T1 (tromeja 
zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1345 in 1346/3) in 
točko 2;

– dela zemljišč s parcelnima številkama 1355 in 1358, obe 
k. o. 28 – Sotina, ki sta zahodno od poligona točk P3-4-5-P6, pri 
čemer je točka P3 presečišče premice, ki poteka skozi točki 3-4 
s parcelno mejo, ki poteka med parcelnima številkama 1353 in 
1355, točka P6 pa je presečišče premice, ki poteka skozi točki 
5-6, s parcelno mejo, ki poteka med parcelnima številkama 
1358 ter 1357, vse k. o. 28 – Sotina;

– del zemljišča s parcelno številko 78, k. o. 28 – Sotina, ki 
je zahodno od premice, ki poteka skozi točki 8-9;

– deli zemljišč s parcelnimi številkami 76/2, 74 
in 72, vse k. o. 28 – Sotina, ki so južno od poligona točk 
P10-11-12-13-14-15, pri čemer je točka P10 presečišče pre-
mice, ki poteka skozi točki 10-11, s parcelno mejo, ki poteka 
med parcelnima številkama 76/2 ter 81, obe k. o. 28 – Sotina;

– del zemljišča s parcelno številko 29, k. o. 28 – Sotina, ki 
je južno od daljice T2-T3 (T2 – tromeja med parcelnimi števil-
kami 30, 31 in 29, T3 – tromeja med parcelnimi številkami 29, 
13/2 in 12/2, vse k. o. 28 – Sotina);

– del zemljišča s parcelno številko 1495, k. o. 28 – Sotina, 
ki je hkrati južno od premice, ki poteka skozi točki 14-15, in 
zahodno od premice, ki poteka skozi točki 7-8.

(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene z naslednji-
mi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:

Točka Y X
2 578.616,77 187.942,40
3 578.754,01 188.070,57
4 578.762,65 188.078,93
5 578.763,81 188.126,85
6 578.766,24 188.227,12

7 578.767,27 188.269,29
8 578.767,35 188.272,82
9 578.768,50 188.320,20

10 578.699,43 188.376,79
11 578.657,43 188.378,01
12 578.622,94 188.379,02
13 578.520,46 188.384,15
14 578.512,06 188.376,64
15 578.510,00 188.374,81
T1 opisno (prva alineja prejšnjega odstavka)
T2 opisno (peta alineja prejšnjega odstavka)
T3 opisno (peta alineja prejšnjega odstavka)
P3 opisno (druga alineja prejšnjega odstavka)
P6 opisno (druga alineja prejšnjega odstavka)

P10 opisno (četrta alineja prejšnjega odstavka)
(5) Pridobivalni prostor Sotina 3 sega v najglobljem delu 

do k. + 245 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Sotina 3 obsega površino 

8,2937 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za obdobje do 

30. junija 2023, pri čemer se izkoriščanje mineralne surovine 
izvaja do 30. junija 2022.

(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez jav-
nega razpisa pravni osebi POMGRAD – CESTNO PODJETJE, 
družba za vzdrževanje in gradnjo cest d. d., Lipovci 256B, 
9231 Beltinci, matična številka: 5143250000. Rudarska pravica 
se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja na-
rave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora 
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:

– revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za 
izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu 
za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu 
z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba 
morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o 
skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti 
o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;

– pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudar-
skemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in do-
voljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne 
vrednote, kulturno dediščino in drugo;

– upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Repu-
blike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-872/2-O-17/MB 
z dne 1. septembra 2017, ki so objavljene na spletnih straneh 
ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del od-
ločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;

– pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v pred-
hodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na 
okolje;

– izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin 
v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;

– izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v 
enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.

(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v 
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesi-
je za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja 
rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje 
pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo 
dovoljenja za opustitev rudarskih del.

(11) Dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno 
mineralno surovino, so:

– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
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III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih  

rudarskih pravic)
Pravna oseba POMGRAD – CESTNO PODJETJE, druž-

ba za vzdrževanje in gradnjo cest d. d., Lipovci 256B, 9231 Bel-
tinci, matična številka: 5143250000, mora izvesti dokončno 
sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijskima 
pogodbama št. 354-14-44/01 z dne 10. decembra 2001 in 
št. 354-14-16/2002 z dne 6. januarja 2010 ter aneksom št. 1 z 
dne 25. januarja 2003, dodatkom št. 1 z dne 8. oktobra 2012 
in dodatkom št. 2 z dne 2. januarja 2014, razen če sklene novo 
koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.

11. člen
(prenehanje in začetek veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati 70. toč-
ka iz priloge Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom 
dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih su-
rovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02 in 26/18) in VII. točka 
7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma 
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih 
prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; 
Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih 
prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, 
Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Ob-
čina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Bel-
tinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja 
vas - Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini 
Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas-Poljane; Renče, 
MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina 
Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Ba-
kovska cesta »B«, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova 
Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 85/01, 
55/09 in 38/16).

(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00710-25/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2017-2430-0071

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2949. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obvezni občinski gospodarski javni službi 
zbiranja komunalnih odpadkov

Na podlagi petega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni 

občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov

1. člen
V Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbi-

ranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17) se četrti 
odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne 
odpadke tako pogosto, kot to določa občinski predpis, vendar 
vsaj enkrat mesečno.«.

2. člen
Za sedmim odstavkom 18. člena se doda nov osmi od-

stavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko 

izvajalec javne službe v zbirnem centru na območju občine, 
ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, zagotovi krajši čas pre-
vzemanja odpadkov, če imajo prebivalci občine, ki ima manj 
kot 3.000 prebivalcev, zagotovljeno prepuščanje odpadkov v 
zbirnem centru na območju druge občine.«.

3. člen
Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca 

tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o aktivnostih iz prvega 
odstavka tega člena, izvedenih v preteklem koledarskem letu.«.

4. člen
Za prvim odstavkom 27. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Izvajalec javne službe prilagodi izvajanje javne služ-

be določbi četrtega odstavka 11. člena te uredbe ob prvi zame-
njavi zabojnika oziroma najpozneje do 31. decembra 2025.«

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(3) Izvajalec javne službe izvedbo sortirne analize prvič 
zagotovi za leto 2019, in sicer v obdobju med 1. januarjem in 
31. marcem oziroma med 1. oktobrom in 31. decembrom.«.

5. člen
V prilogi 3 se v 9. točki črta beseda »pokritih«.
V točki 11.4. se besedilo »14 dnevno« nadomesti z bese-

do »sedemdnevno«, na koncu točke pa se doda nov stavek, 
ki se glasi:

»Če izvajalec javne službe upravlja več zbirnih centrov v 
eni občini, mora biti v vseh zbirnih centrih skupaj zagotovljen 
tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj sedemdnevno 
predhodno skladiščenje teh odpadkov.«.

6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 1 

sestavni del te uredbe.

7. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 

sestavni del te uredbe.

KONČNI DOLOČBI

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati tretji in če-
trti odstavek 17. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpa-
dno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-52/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2017-2550-0060

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1 
 

»Priloga 4 
SORTIRNA ANALIZA 

 
1. Naključni odvzem in priprava določenega števila vzorcev mešanega komunalnega 

odpadka 
 
1.1. Območje vzorčenja 

Območje vzorčenja je geografsko zaokroženo območje v posamezni občini oziroma 
mestni občini, za katero izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov zagotavlja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.   
Mešani komunalni odpadek posameznega vzorca mora izvirati iz geografsko 
zaokroženega območja, kjer prebiva manj kot 2.500 prebivalcev. Mešani komunalni 
odpadek v vzorcih posameznega koledarskega leta ne sme izvirati z istih geografsko 
zaokroženih območij.    

 
1.2. Število vzorcev (N) 

Število vzorcev mešanega komunalnega odpadka, ki ga povzročitelji komunalnih 
odpadkov prepuščajo v zabojnikih s prostornino do največ 1.100 litrov, ki jih je v 
posameznem koledarskem letu treba odvzeti na posameznem območju vzorčenja, je 
odvisno od števila prebivalcev na tem območju: 
– v občinah z manj kot 5.000 prebivalci je treba odvzeti en vzorec, 
– v občinah, v katerih je število prebivalcev med 5.000 in 20.000, je treba odvzeti 

dva vzorca,  
– v občinah z več kot 20.000 prebivalci je treba odvzeti vzorec na vsakih 10.000 

prebivalcev. Ne glede na število prebivalcev posameznega območja vzorčenja je 
največje letno število vzorcev 12. 

 
 
1.3. Čas vzorčenja 

Čas vzorčenja se izbere tako, da se v dveh zaporednih koledarskih letih izmenjuje 
odvzem v obdobjih: 
– v prvem letu je treba vzorčiti v obdobju med 1. januarjem in 31. marcem oziroma 

med 1. oktobrom in 31. decembrom, 
– v naslednjem letu je treba vzorčiti med 1. aprilom in 30. septembrom. 
 

1.4. Količina mešanega komunalnega odpadka v vzorcu 
Količina mešanega komunalnega odpadka v reprezentativnem vzorcu ne sme biti manjša 
od 300 kg. 
 

 
2. Analiza sestave mešanega komunalnega odpadka (sortiranje in tehtanje frakcij iz 

vzorca) 
 
2.1. Tehtanje vzorca 

Na mestu izvajanja sortirne analize se vozilo za prevzem mešanega komunalnega 
odpadka stehta skupaj z zbirnim vzorcem. Zbirni vzorec odpadka se preloži na 
nepropustno utrjeno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. Po izpraznitvi se 
vozilo znova stehta. Za podatek o masi vozila se lahko uporabijo tudi tehnične 
specifikacije vozila (homologacijski podatek), če se masa vozila skupaj z vzorcem 
ugotavlja brez voznika. Masa zbirnega vzorca je enaka razliki mase z vzorcem 
naloženega vozila in mase vozila. Točnost tehtanja mora biti najmanj ±50 kg. 
Če je vozilo opremljeno s sodobnim sistemom mobilnega tehtanja nadgradenj, se 
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dokumentirani podatki o količini odpadkov prenesejo iz sistema, pri čemer masi vozila in 
voznika nista pomembni.  
  

 
2.2. Odvzem reprezentativnega vzorca 

Vrečke z odpadki, ki so v zbirnem vzorcu, je treba odpreti in vsebino stresti na površino 
za sortiranje. Postopek se lahko opravi ročno ali s trgalcem vrečk.  
Zbirni vzorec odpadkov je treba s postopkom deljenja vzorca na čedalje manjše dele 
zmanjševati tako dolgo, dokler se ne pridobi reprezentativni vzorec. To se naredi tako, da 
se zbirni vzorec razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadki 
se stresejo na kup in se oblikujejo v stožec, nato pa se ta stožec s tako imenovano 
metodo mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem po sredini razdeli na štiri približno 
enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita, preostali dve pa se združita in zmešata. 
Znova se naredi stožec. Postopek se ponavlja tako dolgo, dokler preostali četrtini ne 
ustrezata količini mešanega komunalnega odpadka v reprezentativnem vzorcu.  

 
 

 
Slika 1:   Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem  

 
2.3. Priprava na sortirno analizo 
Za vsako od 23 frakcij odpadkov, ki se izloči iz vzorca mešanega komunalnega odpadka, se 
pripravijo ustrezna posoda, folija ali vreča. Vse posode, folije ali vreče se stehtajo in 
opremijo z napisi, iz katerih je nedvoumno razvidno, kateri frakciji so namenjene. Točnost 
tehtanja mora biti najmanj ±1 kg, razen za odpadne baterije in akumulatorje, za katere mora 
biti točnost tehtanja ±0,1 kg. Vzorec mešanega komunalnega odpadka je treba analizirati 
najpozneje v treh urah po tehtanju, da se preprečita sušenje ali vlaženje vzorca in njegova 
biološka razgradnja. 

 
2.4. Izvedba sortirne analize 
S perforiranim sitom z okroglimi odprtinami premera 20 mm (bobnasto, horizontalno itd.) se 
odpadki presejejo na dva velikostna razreda: delci s premerom > 20 mm in presevek skozi 
sito (ostanek; delci s premerom ≤ 20 mm). Če izvajalec sortirne analize nima perforiranega 
sita, je možna tudi uporaba sita iz pletene žične mreže z odprtino (oknom) primerljive 
velikosti. Mešanica odpadkov, omejena s spodnjo nazivno velikostjo, se razgrne v debelino 
plasti, ki omogoča nadaljnje ročno sortiranje. Iz reprezentativnega vzorca odpadkov se nato 
z ročnim sortiranjem izločijo posamezne glavne frakcije in podfrakcije mešanih komunalnih 
odpadkov (slika 2 in preglednica 1). 
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Slika 2: Mešani komunalni odpadki in potek sortirne analize  
 

Izločene frakcije iz mešanega komunalnega odpadka se zberejo v vnaprej pripravljenih 
posodah, na foliji ali v vrečah in se stehtajo skupaj s posodami, folijami ali vrečami. Masa 
posamezne frakcije se izračuna kot razlika med maso z odpadki polne in prazne posode, 
folije ali vreče. Točnost tehtanja mora biti ±1 kg, razen za odpadne baterije in akumulatorje, 
za katere mora biti točnost tehtanja ±0,1 kg. 
 

 
3. Ocena najverjetnejše sestave mešanih komunalnih odpadkov 

Sestava posameznega vzorca mešanih komunalnih odpadkov se navaja z maso posamezne 
frakcije mešanega komunalnega odpadka iz preglednice 1 te priloge vključno z maso ostanka 
po prebiranju (presevek skozi sito) odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih in maso 
celotnega vzorca mešanih komunalnih odpadkov.  
 
Izračun najbolj verjetne sestave mešanih komunalnih odpadkov se opravi ob upoštevanju 
izmerjenih mas posamezne frakcije v mešanem komunalnem odpadku in mase ostanka po 
prebiranju odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih, in sicer na podlagi naslednjega izračuna: 
 










 n

j
j

n

j
j

vzorecj

ji

i

M

M
m
m

D

1

1 ,

,

, 

pri čemer je: 
Di delež i-te frakcije v mešanem komunalnem odpadku (od 1 do 23), 
i zaporedna številka frakcije v mešanem komunalnem odpadku, 
j zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n), 
mi, j masa i-te frakcije v j-tem vzorcu, 
mj, vzorec masa j-tega vzorca, 
Mj celotna masa prevzetih mešanih komunalnih odpadkov na območju vzorčenja med 

(j – 1)-tim in (j)-tim vzorčenjem mešanih komunalnih odpadkov. 
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Priloga 2 

 
»Priloga 5  

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

 
 
 
Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, vrsti odpadka in viru nastajanja odpadkov  
 
1. Izvajalec javne  
   službe zbiranja:  

Naslov:  

Pošta:  Matična št.:  
 
2. Število prebivalcev v občini:   
Potrebno število vzorcev za občino:   
 
3. Številka odpadka: 2 0 0 3 0 1  
 
Naziv odpadka: Mešani komunalni odpadki 
Opis odpadka:  

 
 
4. Datum izvedbe sortirne analize:   

 
5. Območje vzorčenja:  
Občina: 
Opis kraja nastajanja odpadka: 
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Del B: Sestava mešanih komunalnih odpadkov (MKO) 
 
1. Rezultati vzorčenj 23 izločenih frakcij odpadkov 
 

Zaporedna številka vzorčenja (j):  

Območje vzorčenja:  
I Opis frakcije v mešanih komunalnih odpadkih (MKO) mij (kg) 

1 Papir in karton ter lepenka  

1.1 Papir in karton ter lepenka, ki ni embalaža  
(brez papirnatih serviet, brisač in robčkov) 1 

1.2 Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke 2 

1.3 Sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material papir 3 

 

2 Zelena biomasa in naravni les (odpadki z vrtov in parkov) 
2.1 Veje 4 

2.2 Ostala zelena biomasa (listje, trava ipd.) 5 

 

3 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij 

3.1 Organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva  
(plus papirnate serviete, brisače in robčki) 6 

3.2 Odpadki z živilskih trgov (s tržnic) 7 

 

4 Plastika 
4.1 Plastika (brez OEEO) 8

4.2 Plastična embalaža 9

4.3 Sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material plastika 10

 

5 Steklo 
5.1 Steklo 11

5.2 Steklena embalaža 12

 

6 Kovine 
6.1 Kovine (brez OEEO in baterij) 13

6.2 Kovinska embalaža 14

6.3 Sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material kovina 15

 

7 Odpadki iz lesa 
7.1 Odpadki iz lesa (brez vej) 16

7.2 Lesena embalaža 17

 

8 Oblačila, tekstilije 
8.1 Oblačila, tekstilije, obutev 18

8.2 Embalaža iz tekstila 19

 

9 Zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji 
9.1 Zavržena električna in elektronska oprema 20

9.2 Baterije in akumulatorji 21

 

10 Drugi odpadki* 22
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11 Ostanek po prebiranju** 
23

 

 Skupaj sortirano: 
 Skupaj vzorec: 
 Mj:  

*  Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9 (npr. plenice, keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki 
malih živali ipd.). 

** »Ostanek po prebiranju« predstavlja ostanek ročnega sejanja (presevek skozi sito; perforirano sito z okroglimi 
odprtinami premera 20 mm ali mreža-sito z ustrezno veliko odprtino (oknom)).
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2. Najverjetnejša sestava mešanih komunalnih odpadkov 
 

Di1 

Di2 

Di3 

Di4 

Di5 

Di6 

Di7 

Di8 

Di9 

Di10 

Di11 

Di12 

Di13 

Di14 

Di15 

Di16 

Di17 

Di18 

Di19 

Di20 

Di21 

Di22 

Di23 

Skupaj sortirano (kg) 

Celotna masa vzorca/masa reprezentativnega vzorca (kg) 

Celotna količina prevzetih odpadkov na območju vzorčenja (vsota Mi) (kg) 
 

«. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 12. 9. 2018 / Stran 9203 

2950. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o podrobnejši vsebini načrta upravljanja 
z morskim okoljem

Na podlagi tretjega odstavka 59.a člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o podrobnejši vsebini načrta upravljanja  
z morskim okoljem

1. člen
V Uredbi o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z mor-

skim okoljem (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/13) se v pr-
vem odstavku 1. člena za besedilom »str. 19)« dodata vejica 
in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 
2017/845 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se 
upoštevajo pri pripravi morskih strategij (UL L št. 125 z dne 
18. 5. 2017, str. 27),«.

2. člen
V 2. členu se v 6. točki besedilo »z dne 1. septembra 

2010 o merilih in metodoloških standardih na področju do-
brega okoljskega stanja morskih voda (UL L št. 232 z dne 
2. 9. 2010, str. 14)« nadomesti z besedilom »z dne 17. maja 
2017 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega 
okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standar-
diziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi 
Sklepa 2010/477/EU (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 43; v 
nadaljnjem besedilu: Sklep 2017/848/EU)«.

3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poročilo o začetni presoji poda oceno obstoječega 

stanja morskih voda na podlagi analize obstoječih podatkov o:
– strukturi, funkciji in procesih morskih ekosistemov, ki 

temeljijo na okvirnem seznamu ekosistemskih elementov, an-
tropogenih obremenitev in človekovih dejavnosti, pomembnih 
za morske vode, določenih v preglednici 1 iz priloge 3, ki je 
sestavni del te uredbe, in obsega vrsto, habitate in ekosisteme, 
vključno s prehranjevalnimi spleti;

– antropogenih obremenitvah na morsko okolje, ki teme-
ljijo na okvirnem seznamu ekosistemskih elementov, antropo-
genih obremenitev in človekovih dejavnosti, pomembnih za 
morske vode, določenih v 1. točki preglednice 2 iz priloge 3 te 
uredbe, in obsegajo biološke in fizične obremenitve ter obre-
menitve zaradi vnosa oziroma prisotnosti snovi, odpadkov in 
energije;

– uporabi in človekovih dejavnostih, ki se izvajajo v mor-
skem okolju in nanj vplivajo ter temeljijo na okvirnem seznamu 
ekosistemskih elementov, antropogenih obremenitev in člo-
vekovih dejavnosti, pomembnih za morske vode, določenih v 
2. točki preglednice 2 iz priloge 3 te uredbe, in obsegajo fizično 
preoblikovanje rek, obale ali morskega dna (upravljanje voda), 
ekstrakcijo neživih virov, proizvodnjo energije, ekstrakcijo živih 

virov, gojenje živih virov, promet, komunalo in industrijsko upo-
rabo, turizem in prosti čas, nacionalno-varnostne sisteme ter 
izobraževanje in raziskave;

– analizi gospodarskega pomena rabe morja z upošte-
vanjem pomembnih gospodarskih in socialnih dejavnikov ter 
stroškov poslabšanja stanja morskega okolja.«.

4. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri določitvi vrst značilnosti dobrega okoljskega sta-

nja morskih voda se upošteva tudi poročilo o začetni presoji iz 
prejšnjega člena, predvsem podatki o:

– strukturi, funkciji in procesih morskih ekosistemov iz 
prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena,

– antropogenih obremenitvah na morsko okolje iz druge 
alineje prvega odstavka prejšnjega člena in

– uporabi in človekovih dejavnostih iz tretje alineje prvega 
odstavka prejšnjega člena.«.

V četrtem odstavku se za besedilom »določi na« doda 
besedilo »državni ravni,«, pred piko na koncu stavka pa dodata 
vejica in besedilo »določenih s Sklepom 2017/848/EU«.

5. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri določitvi okoljskih ciljnih vrednosti se upoštevajo 

začetna presoja iz 8. člena te uredbe, izhodišča iz priloge 4, 
ki je sestavni del te uredbe, ter okvirni seznam antropogenih 
obremenitev, uporabe in človekovih dejavnosti, ki se izvajajo v 
morskem okolju ali nanj vplivajo, iz 1. in 2. točke preglednice 2 
iz priloge 3 te uredbe.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Okoljske ciljne vrednosti in kazalniki se ob upošteva-

nju meril kakovosti okoljskega stanja morskih voda, določenih 
s Sklepom 2017/848/EU, določijo na državni ravni ali na ravni 
regije ali podregije iz 4. člena te uredbe z upoštevanjem okolj-
skih ciljnih vrednosti in njihovih sprememb, ki so za te vode 
določene na mednarodni ravni in ravni EU. Zagotovi se, da so 
te vrednosti medsebojno združljive, pri čemer se upoštevajo 
tudi čezmejni vplivi in lastnosti čezmejnih morskih voda.«.

6. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-53/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2018-2550-0038

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga: 
»PRILOGA 3 
 
Okvirni seznam ekosistemskih elementov, antropogenih obremenitev in človekovih 
dejavnosti, pomembnih za morske vode 
 
Preglednica 1: Struktura, funkcije in procesi morskih ekosistemov 

Tema Ekosistemski elementi Možni parametri in 
značilnosti  
(opomba 1) 

Ustrezni 
deskriptorji 
kakovosti iz 

priloge 1 
(opombi 2 in 

3) 

Vrsta Skupine vrst (opomba 4) 
morskih ptic, sesalcev, 
plazilcev, rib in glavonožcev 
morske regije ali podregije 

Prostorska in časovna 
variabilnost na vrsto ali 
populacijo: 
– porazdelitev, 
številčnost oziroma 
biomasa, 
– velikost, starost in 
spolna struktura, 
– stopnje plodnosti, 
preživetja in smrtnosti 
oziroma poškodb, 
– vedenje, vključno z 
gibanjem in migracijami,
– habitat za vrsto 
(obseg, primernost). 
 
Vrstna sestava skupine 

1; 3 

Habitati Habitatni tipi vodnega stolpa 
(pelagičen) in morskega dna 
(bentoški) (opomba 5) ali 
drugi habitatni tipi, vključno z 
njihovimi povezanimi 
biološkimi združbami v 
celotni morski regiji ali 
podregiji 

Za habitatni tip: 
– porazdelitev in obseg 
habitata (ter volumen, 
če je ustrezno), 
– vrstna sestava, 
številčnost oziroma  
biomasa (prostorska in 
časovna variabilnost), 
– velikostna in starostna 
struktura vrst (če je 
ustrezno), 
– fizikalne, hidrološke in 
kemijske značilnosti. 
 
Dodatno za pelagične 
habitate: 
 
– pogostost cvetenja 
planktona in prostorski 
obseg. 

1; 6 

Ekosistemi, 
vključno s 
prehranjevalnimi 
spleti 

Ekosistemska struktura, 
funkcije in procesi, vključno 
s/z: 

Prostorska in časovna 
variabilnost: 

– temperature vode in 

1; 4 
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– fizikalnimi in hidrološkimi
značilnostmi, 

– kemijskimi značilnostmi, 

– biološkimi značilnostmi, 

– funkcijami in procesi. 
 

ledu, 

– hidrologije (valovanje 
in tokovi; naraščanje, 
mešanje, zadrževalni 
čas, dotok sladke 
vode; višina morja, 
morska gladina), 

– batimetrije, 

– motnosti 
(mulj/usedline), 
bistrosti, zvoka, 

– substrata morskega 
dna in morfologije, 

– slanosti, hranil (N, P), 
organskega ogljika, 
raztopljenih plinov 
(pCO2, O2) in vrednosti 
pH, 

– povezav med habitati 
in vrstami morskih ptic, 
sesalcev, plazilcev, rib 
in glavonožcev, 

– strukture pelagične in 
bentoške skupnosti, 

– produktivnosti. 

Opombe k preglednici 1:  

Opomba 1: Podan je okvirni seznam ustreznih parametrov in značilnosti za vrste, habitate in
ekosisteme, ki odraža parametre, na katere vplivajo obremenitve iz preglednice 2
te priloge in ki so pomembni za merila, določena v skladu z 9. členom te uredbe. 

Opomba 2: Številke v tem stolpcu se nanašajo na ustrezne oštevilčene točke v prilogi 1 te
uredbe. 

Opomba 3: V preglednici 1 so navedeni le deskriptorji kakovosti 1, 3, 4 in 6, ki temeljijo na
stanju in za katere so merila določena v skladu z 9. členom te uredbe. Vsi drugi
deskriptorji kakovosti iz priloge 1 te uredbe, ki temeljijo na obremenitvah, so
lahko ustrezni za vsako temo. 

Opomba 4: Te skupine vrst so dodatno opredeljene v delu II priloge Sklepa 2017/848. 

Opomba 5: Habitatni tipi so dodatno opredeljeni v delu II priloge Sklepa 2017/848. 
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Preglednica 2: Antropogene obremenitve, uporaba in človekove dejavnosti, ki se izvajajo 
v morskem okolju ali nanj vplivajo 

- 1. Antropogene obremenitve na morsko okolje  

 

Tema Obremenitev (opomba 1) Možni parametri Ustrezni 
deskriptorji 
kakovosti iz 

priloge 1 
(opombi 2 in 3) 

Biološka vnos ali razširjenost 
neavtohtonih vrst 

Intenzivnost ter prostorska 
in časovna variabilnost 
obremenitve v morskem 
okolju, in kjer je ustrezno, 
pri viru. 
Za presojo okoljskih 
vplivov obremenitve 
izberite ustrezne 
ekosistemske elemente in 
parametre iz preglednice 1
iz priloge 3. 

2 

vnos mikrobnih patogenov -   

vnos gensko spremenjenih vrst 
in premestitev avtohtonih vrst 

-   

izguba ali sprememba naravnih 
bioloških skupnosti zaradi 
gojenja živalskih ali rastlinskih 
vrst 

-   

vznemirjanje vrst (npr. kjer se 
razmnožujejo, počivajo in 
prehranjujejo) zaradi človekove 
prisotnosti 

-   

ekstrakcija ali smrtnost oziroma 
poškodbe prostoživečih vrst (s 
komercialnim in športnim 
ribolovom ter drugimi 
dejavnostmi) 

3 

Fizična fizične poškodbe morskega dna 
(začasno ali reverzibilno) 

6; 7 

fizična izguba (zaradi trajne 
spremembe substrata 
morskega dna ali morfologije in 
ekstrakcije substrata morskega 
dna) 

spremembe hidroloških pogojev

Snovi, 
odpadki in
energija 

vnos hranil – razpršeni viri, 
točkovni viri, izpusti v ozračje 

5 

vnos organskih snovi – 
razpršeni in točkovni viri 

vnos drugih snovi (npr. 
sintetične snovi, nesintetične 
snovi, radionuklidi) – razpršeni 
viri, točkovni viri, izpusti v 
ozračje, akutni dogodki 

8; 9 

vnos odpadkov (trdni odpadki, 
vključno z mikroodpadki) 

10 

vnos antropogenega zvoka 
(impulzen, neprekinjen) 

11 



Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 12. 9. 2018 / Stran 9207  

 

 

4

vnos drugih oblik energije 
(vključno z elektromagnetnimi 
polji, svetlobo in toploto) 

vnos vode – točkovni viri (npr. 
slanica) 

-   

2. Uporaba in človekove dejavnosti, ki se izvajajo v morskem okolju ali nanj vplivajo  

 
 

Tema Dejavnost 

Fizično preoblikovanje rek, 
obale ali morskega dna 
(upravljanje voda) 

pridobivanje zemljišč 

kanaliziranje in druge spremembe vodotokov 

varstvo obale in protipoplavna zaščita 

konstrukcije na morju (razen za nafto/plin/obnovljive vire) 

preoblikovanje morfologije morskega dna, vključno z 
izkopavanjem in odlaganjem materiala 

Ekstrakcija neživih virov ekstrakcija mineralov (kamni, kovinske rude, prod, pesek, 
školjčne lupine) 

ekstrakcija nafte in plina, vključno z infrastrukturo 

ekstrakcija soli 

ekstrakcija vode 

Proizvodnja energije proizvodnja energije iz obnovljivih virov (veter, valovi in 
plimovanje), vključno z infrastrukturo 

proizvodnja energije iz neobnovljivih virov 

prenos električne energije in komunikacije (kabli) 

Ekstrakcija živih virov ribolov in nabiranje lupinarjev (komercialni, športni) 

predelava rib in lupinarjev 

izkoriščanje morskih rastlin 

lov in nabiranje za druge namene 

Gojenje živih virov akvakultura – morska, vključno z infrastrukturo 

akvakultura – sladka voda 

kmetijstvo 

gozdarstvo 

Promet prometna infrastruktura 

promet – plovba 

promet – zrak 

promet – kopno 

Komunalna in industrijska 
uporaba 

komunalna uporaba 

industrijska uporaba 

ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje 

Turizem in prosti čas infrastruktura za turizem in prosti čas 
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turistične in prostočasne dejavnosti 

Nacionalno-varnostni 
sistem 

aktivnosti vojske, policije in civilne zaščite  

Izobraževanje in raziskave raziskovalne in izobraževalne dejavnosti 

Opombe k preglednici 2: 

Opomba 1: Presoja obremenitev mora obravnavati njihove ravni v morskem okolju, stopnje
vnosov (iz kopenskih ali atmosferskih virov) v morsko okolje. 

Opomba 2: Številke v tem stolpcu se nanašajo na ustrezne oštevilčene točke v prilogi 1 te
uredbe. 

Opomba 3: V 1. točki preglednice so navedeni samo deskriptorji kakovosti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 in 11, ki temeljijo na obremenitvah in za katere so merila določena v skladu z
9. členom te uredbe. Vsi drugi deskriptorji kakovosti iz priloge 1 te uredbe, ki
temeljijo na stanju, so lahko ustrezni za vsako temo. 

«. 
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2951. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Minneapolisu, v Združenih državah Amerike

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o zaprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Minneapolisu, v Združenih državah Amerike

I
Zapre se Konzulat Republike Slovenije v Minneapolisu, v 

Združenih državah Amerike.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-6/2018
Ljubljana, dne 1. avgusta 2018
EVA 2018-1811-0103

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca 
in načinu zajemanja prstnih odtisov

Na podlagi sedmega odstavka 98. člena ter za izvrševa-
nje 98. in 101. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 
– uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) izdaja ministrica 
za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o obrazcu potnega lista za tujca in načinu 

zajemanja prstnih odtisov

1. člen
V Pravilniku o obrazcu potnega lista za tujca in načinu 

zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12, 55/13 in 
79/16) se v 1. členu v drugi alineji besedilo »50/11 in 57/11 
– popr.« nadomesti z besedilom »1/18 – uradno prečiščeno 
besedilo in 9/18 – popr.«.

2. člen
Za tretjim odstavkom 5. člena se dodata nova četrti in peti 

odstavek, ki se glasita:
»(4) Oseba, ki ji je v Republiki Sloveniji priznan status 

begunca ali subsidiarne zaščite, vlogo za izdajo potnega lista 
za tujca za svojega družinskega člana, ki mu je v Republi-
ki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje za družinskega 
člana in nima veljavne potne listine, vloži pri ministrstvu, 
pristojnem za notranje zadeve, na obrazcu iz priloge 1 tega 
pravilnika.

(5) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca za potrebe 
preselitve vloži oseba v postopku preselitve pri uradni osebi 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na ozemlju tretje 
države, v kateri se oseba nahaja, na obrazcu iz priloge 1 tega 
pravilnika.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(6) Organ, ki je v skladu s prvim, četrtim in petim odstav-
kom tega člena pristojen za sprejem vloge za izdajo potnega 
lista za tujca, vlagatelju izda potrdilo o sprejemu vloge za izdajo 
potnega lista za tujca.«.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se za prvim stavkom doda nov 

drugi stavek, ki se glasi:
»Zajem prstnih odtisov in podpis vloge nista potrebna 

za izdajo potnega lista za tujca za osebe iz četrtega odstavka 
5. člena tega pravilnika.«.

4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-110/2018
Ljubljana, dne 7. avgusta 2018
EVA 2018-1711-0011

mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 

za notranje zadeve

Soglašam!
Karl Viktor Erjavec l.r.

Minister 
za zunanje zadeve
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2953. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja dela, 
družine in socialnih zadev v plačne razrede 
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvrševanje 
2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja dela, družine  
in socialnih zadev v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18 in 21/18) 
se v prilogi naslov tabele »Tip osebe javnega prava: center za 
socialno delo, Razpon plačnega razreda: 45–51« in tabela za 
njim nadomesti z besedilom:

»Tip osebe javnega prava: center za socialno delo – prav-
ni naslednik spojenih centrov za socialno delo, ki so določeni z 
Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža 
in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno 
delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, št. 76/17)

Razpon plačnega razreda: 50–55
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ŠIFRA DM IME DELOVNEGA MESTA PLAČNI 

RAZRED
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE B017345 Direktor CSD 54
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA B017345 Direktor CSD 53
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA B017345 Direktor CSD 54
CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA B017345 Direktor CSD 54
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA B017345 Direktor CSD 51
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA B017345 Direktor CSD 55
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR B017345 Direktor CSD 55
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD B017345 Direktor CSD 52
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – ZAHOD B017345 Direktor CSD 50
CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE B017345 Direktor CSD 53
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE B017345 Direktor CSD 53
CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA B017345 Direktor CSD 51
CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA B017345 Direktor CSD 53
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA B017345 Direktor CSD 53
CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE B017345 Direktor CSD 52
CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE B017345 Direktor CSD 50

«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 10. 
2018.

Št. 0072-10/2018
Ljubljana, dne 6. septembra 2018
EVA 2018-2611-0051

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
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2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ekstrakcijskih topilih

Na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o ekstrakcijskih topilih

1. člen
V Pravilniku o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 23/11) 

se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 
2010/59/EU z dne 26. avgusta 2010 o spremembi Direktive 
2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju 
zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L št. 225 
z dne 27. 8. 2010, str. 10).« spremeni tako, da se glasi: »zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/1855 z dne 19. ok-
tobra 2016 o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na 
področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil 
in njihovih sestavin (UL L št. 284 z dne 20. 10. 2016, str. 19).«.

2. člen
V 2. točki priloge 1 se v preglednici besedilo

»Dimetileter Priprava ekstrahiranih 
živalskih beljakovinskih 
izdelkov

0,009 mg/kg  
v ekstrahiranem  
beljakovinskem  
izdelku«

spremeni tako, da se glasi:

»Dimetil eter

Priprava razmaščenih 
živalskih beljakovinskih 
izdelkov, vključno  
z želatino (3)

0,009 mg/kg  
v razmaščenih 
živalskih 
beljakovinskih izdelkih, 
vključno z želatino

Priprava kolagena (4)  
in derivatov kolagena, 
razen želatine

3 mg/kg v kolagenu  
in derivatih kolagena, 
razen želatine«.

Za opombo (2) se dodata novi opombi (3) in (4), ki se glasita:
»(3) Želatina pomeni naravne in topne beljakovine, ki že-

latinirajo ali ne, pridobljene z delno hidrolizo kolagena, prido-
bljenega iz kosti, kož z dlako ali brez dlake, kit in tetiv živali v 
skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za 
živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), 
zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1981 z 
dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) 
št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede tempe-
raturnih pogojev med prevozom mesa (UL L 285 z dne 1. 11. 
2017, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES).

(4) Kolagen pomeni proizvod na osnovi beljakovin, pri-
dobljen iz živalskih kosti, kož z dlako ali brez dlake in kit ter 
proizveden v skladu z Uredbo 853/2004/ES.«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2018
Ljubljana, dne 24. avgusta 2018
EVA 2018-2330-0030

Mag. Dejan Židan l.r.
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2955. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o enostavnih tlačnih posodah

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega 
odstavka 7. in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena 
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enostavnih  

tlačnih posodah

1. člen
V Pravilniku o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, 

št. 39/16) se v drugem in tretjem odstavku 9. člena besedilo 
»petega in šestega odstavka« nadomesti z besedilom »šestega 
in sedmega odstavka«.

2. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »petega in še-

stega odstavka« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega 
odstavka«.

V tretjem odstavku se besedilo »petega in šestega od-
stavka 7. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka prej-
šnjega člena« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega 
odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma četrtega odstavka 
prejšnjega člena«.

3. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dokumentacija in dopisi v zvezi s postopki ugota-

vljanja skladnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena 
so sestavljeni v uradnem jeziku države članice, v kateri je 
sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki ga sprejema ta 
organ.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-171/2018-1
Ljubljana, dne 7. septembra 2018
EVA 2018-2130-0026

Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 

za gospodarski razvoj in tehnologijo

2956. Navodilo o razporejanju in pošiljanju 
obsojencev na prestajanje kazni zapora 
v zavode za prestajanje kazni zapora

Na podlagi 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 
in 11/18) minister za pravosodje izdaja
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N A V O D I L O
o razporejanju in pošiljanju obsojencev  

na prestajanje kazni zapora v zavode  
za prestajanje kazni zapora

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

To navodilo določa način, po katerem okrožno sodišče, 
pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega 
zapora v skladu z zakonom, ki ureja sodišča in Zakonom o 
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – 
ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18; v nadaljnjem besedilu: zakon), 
sodišče, pristojno za odreditev nadomestnega zapora v skladu 
z zakonom, ki ureja prekrške, ter sodišče, pristojno za odreditev 
zapora v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, 
pošiljajo osebe na prestajanje zapora.

2. člen
(druge obsojene osebe in prestajanje kazni zapora)
V skladu s tem navodilom se pošilja v zavode za prestaja-

nje kazni zapora tudi obdolžence, ki jim je sodišče odredilo, da 
se jih privede v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravno-
močnostjo sodbe (20. člen zakona), obdolžence, ki jim je sodi-
šče ugodilo, da se oddajo v zavod za prestajanje kazni zapora 
pred pravnomočnostjo sodbe (23. člen zakona) ter obsojence, 
ki jih tuja država zaradi izvršitve kazni izroči Republiki Sloveniji.

II. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA  
V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

3. člen
(splošni razpored)

Okrožno sodišče pošlje obsojence na prestajanje kazni 
zapora in mladoletniškega zapora v zavode za prestajanje 
kazni zapora po naslednjem razporedu:

1. v Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v 

Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od 
enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju 
pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni 
na kazen zapora, daljšo od petih let, ali jim ostanek kazni po 
vštetju pripora presega pet let zapora;

2. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v 

Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora;
– mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) z 

območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mladoletnice, ki so obsojene na mladoletni zapor, z ob-

močja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, (ki jo prestajajo 
v posebnem oddelku za mladoletnice);

3. v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni 
zapora Celje:

– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki 
Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni 
na kazen zapora nad eno do petih let ali jim ostanek kazni po 
vštetju pripora ne presega petih let zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do petih 
let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega 
petih let zapora.

4. člen
(posebni razpored)

Obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do enega 
leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne 
presega enega leta in šestih mesecev zapora, ter mlajše polno-
letne obsojence (do 23. leta starosti), ki so obsojeni na kazen 
zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora 
ne presega enega leta zapora, pošiljajo okrožna sodišča na 
prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:

1. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če 

so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek 
kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, razen 
obsojence do 26. leta starosti, ki se razporedijo na prestajanje 
zaporne kazni v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora 
in kazni zapora Celje;

– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško 
in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest 
mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest 
mesecev zapora, razen obsojence do 26. leta starosti, ki se 
razporedijo na prestajanje zaporne kazni v Zavod za prestaja-
nje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje;

a) v oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo 
mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali 
jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev 
zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z 
območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni 
na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po 
vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;

2. v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in 

Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobo-

ta, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim 
ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so 
obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni 
po vštetju pripora ne presega enega leta zapora;

a) v oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Maribor:

– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, 
če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim 
ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev 
zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z 
območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na 
kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po všte-
tju pripora ne presega šestih mesecev zapora;

3. v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper in obso-

jence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na 
kazen nad enim letom zapora ali jim ostanek kazni po vštetju 
pripora presega eno leto zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z 
območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen 
zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora 
ne presega enega leta zapora oziroma z območja sodnega 
okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora nad šest 
mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest 
mesecev zapora;

– obsojenci s sodnega okrožja Nova Gorica, če so obso-
jeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni 
po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;

a) v oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Koper:

– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica 
in sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora 
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do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne 
presega šest mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja sodnega okrožja Nova Gorica in sodnega okrožja Kranj, 
če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim osta-
nek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.

5. člen
(posebna pravila glede Zavoda za prestajanje kazni  

zapora Ljubljana)
(1) Obsojenec, ki že prestaja kazen zapora in pripornik, 

v primeru izreka nove kazni ali po pravnomočnosti sodbe v 
zvezi s katero je bil odrejen pripor, nadaljujeta s prestajanjem 
kazni v zavodu, v katerem se nahajata, če bi na podlagi tega 
navodila bila sicer razporejena v Zavod za prestajanje kazni 
zapora Ljubljana.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se obsojenec in pripor-
nik, ki prestajata kazen zapora ali pripor v Zavodu za presta-
janje kazni zapora Ljubljana, razporedita na prestajanje kazni 
zapora v skladu s tem navodilom.

III. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA  
V ODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE  

KAZNI ZAPORA

6. člen
(odprti oddelki)

Sodišče lahko glede na okoliščine primera pošlje obsojen-
ca, ki je obsojen na kazen zapora do petih let, na prestajanje 
kazni zapora po naslednjem razporedu:

1. v odprti oddelek Rogoza Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Maribor:

– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj, 
Slovenj Gradec in Celje;

–  obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobo-
ta, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev zapora 
ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev 
zapora;

2. v odprti oddelek Puščava Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Dob pri Mirni:

– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo 
mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali 
jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev 
zapora;

3. v odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter mladole-

tnice, ki so obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh 
sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;

4. v odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniške-
ga zapora in kazni zapora Celje:

– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki 
Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor;

5. v odprti oddelek Ig Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so 

obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni po 
vštetju pripora presega eno leto zapora;

6. v odprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za pre-
stajanje kazni zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo 
mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev 
ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih me-
secev zapora;

7. v odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Koper:

– obsojence z območja sodnega okrožja Koper;
8. v odprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za pre-

stajanje kazni zapora Koper:

– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica;
– obsojenci z območja sodnega okrožja Kranj, če so ob-

sojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po 
vštetju pripora ne presega enega leta zapora.

IV. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA  
V POLODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE 

KAZNI ZAPORA

7. člen
(polodprti oddelki)

Sodišče lahko glede na okoliščine primera pošlje obsojen-
ca, ki je obsojen na kazen zapora do osmih let, na prestajanje 
kazni zapora po naslednjem razporedu:

1. v polodprti oddelek Slovenska vas Zavoda za prestaja-
nje kazni zapora Dob pri Mirni:

– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v 
Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad eno 
leto in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora 
presega eno leto in šest mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni 
na kazen zapora nad tri leta ali jim ostanek kazni po vštetju 
pripora presega tri leta zapora;

2. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Ig:

– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter mladole-
tnice, ki so obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh 
sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;

3. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletni-
škega zapora in kazni zapora Celje:

– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki 
Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z ob-
močja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni 
na kazen zapora do petih let ali jim ostanek kazni po vštetju 
pripora ne presega petih let zapora;

4. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Maribor:

– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Celje, 
Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapo-
ra do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po všte-
tju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Mur-
ska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev 
do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju 
pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest 
mesecev zapora;

5. v polodprti oddelek oddelka Murska Sobota Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Maribor:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Mur-
ska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev 
ali jim kazen po vštetju pripora ne presega šestih mesecev 
zapora;

6. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Ljubljana:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Lju-
bljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in dva 
meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega eno 
leto in dva meseca zapora;

– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kranj, 
Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora nad 
šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek 
kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot 
eno leto in šest mesecev zapora;

7. v polodprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Ljubljana:

– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Krško in 
Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mese-
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cev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih 
mesecev zapora;

8. v polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Koper:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Koper 
in sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora 
nad eno leto in dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju 
pripora presega eno leto in dva meseca zapora;

9. v polodprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Koper:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Nova 
Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih 
mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega 
enega leta in šestih mesecev zapora;

– polnoletni obsojenci z območja sodnega okrožja Kranj, 
če so obsojeni na kazen do šestih mesecev zapora ali jim 
ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev 
zapora.

V. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE NADOMESTNEGA 
ZAPORA, DOLOČENEGA V ZAKONU, KI UREJA 

PREKRŠKE IN ZAPORA ODREJENEGA V SKLADU  
Z ZAKONOM, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE

8. člen
(druge vrste zapora)

Pristojno sodišče osebo, ki ji je bil odrejen nadomestni 
zapor v skladu z zakonom, ki ureja prekrške ali zapor v skladu 
z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, pošlje na presta-
janje nadomestnega zapora oziroma zapora po naslednjem 
razporedu:

1. v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni 
zapora Celje:

– moške z območja Mestne občine Celje, občin Vojnik, 
Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, 
Solčava, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, 
Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Mestne občine Velenje, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, 
Braslovče, Polzela in Rečica ob Savinji;

2. v Oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Koper:

– moške z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Piv-
ka, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Mestne občine 
Koper, Izola, Piran, Ankaran, Renče - Vogrsko, Borovnica, 
Logatec, Vrhnika, Cerknica, Loška Dolina, Bloke, Ajdovščina, 
Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Mestne občine 
Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter - Vrtojba, Miren - 
Kostanjevica, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Mestna občina 
Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Železniki, Žiri, Šenčur in Tržič;

3. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– moške z območja Mestne občine Ljubljana, občin Dol 

pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike 
Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Domžale, Trzin, Luko-
vica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, 
Hrastnik, Kamnik, Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, 
Ribnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Log - Dragomer, 
Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi;

4. v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– ženske z območja vseh občin Republike Slovenije;
5. v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– moške z območja občin Dravograd, Lenart, Benedikt, 

Sveta Ana, Cerkvenjak, Mestne občine Maribor, Hoče - Slivni-
ca, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Rače - Fram, Starše, 
Ormož, Mestne občine Ptuj, Hajdina, Markovci, Destrnik, Tr-
novska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 

Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Pod-
velka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Mestne občine Slovenj 
Gradec, Mislinja, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, 
Pesnica, Kungota, Šentilj, Slovenska Bistrica, Makole, Poljča-
ne, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Oplotnica;

6. v Oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Ljubljana:

– moške z območja Mestne občine Novo mesto, občin 
Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, 
Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Mokronog – 
Trebelno, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Kostanjevica 
na Krki, Mirna in Trebnje;

7. v Oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Maribor:

– moške z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah, Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, 
Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Križevci, 
Razkrižje, Veržej, Mestne občine Murska Sobota, Beltinci, Can-
kova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, 
Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Apače, Cirkulane, Sve-
ta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij ob Ščavnici.

VI. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, 
IZREČENE TUJIM DRŽAVLJANOM

9. člen
(tuji državljani in osebe brez državljanstva)

Po razporedu, ki je določen s tem navodilom, pošilja 
pristojno okrožno sodišče na prestajanje kazni zapora tudi tuje 
državljane oziroma osebe, ki so brez državljanstva.

VII. POŠILJANJE IN RAZPOREJANJE ZAŠČITENIH OSEB 
V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

10. člen
(zaščitene osebe)

Sodišče osebo, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja 
zaščito prič razporedi v zavod, ki ima ustrezne pogoje za zago-
tovitev njegove varnosti in pri tem smiselno upošteva določbe 
3., 4., 5. in 6. člena tega navodila.

VIII. KONČNI DOLOČBI

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)

Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Na-
vodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje 
kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, 
št. 78/00, 44/03, 86/04, 127/06, 7/07, 112/07, 25/08, 121/08, 
66/09, 34/10, 10/11 in 88/13).

12. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-130/2018
Ljubljana, dne 5. septembra 2018
EVA 2018-2030-0022

mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 

za pravosodje
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2957. Odločba o prenehanju Ustanove Sklad dela 
Savinjske regije, ustanova za izvajanje aktivne 
politike zaposlovanja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja na podlagi prvega odstavka 32. člena v zve-
zi s tretjo alinejo 31. člena Zakona o ustanovah (Uradni list 
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), 
v upravni zadevi prenehanja ustanove Sklad dela Savinjske 
regije, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, s 
sedežem Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec, naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo Ustanova Sklad dela Savinjske regije, 
ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, Ulica Sa-
vinjske čete 4, 3310 Žalec, preneha.

2. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

Št. 11000-9/2018
Ljubljana, dne 23. avgusta 2018
EVA 2018-2611-0074

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2958. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za avgust 2018

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za avgust 2018

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2018 v pri-
merjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1 %.

Št. 9621-146/2018/5
Ljubljana, dne 6. septembra 2018
EVA 2018-1522-0025

Genovefa Ružić l.r.
v.d. generalne direktorice

Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2959. Koncesijski akt o javno-zasebnem 

partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Šolskega centra 
Kranj

Na podlagi 11., 36., 37. in 40. člena Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 

ZJZP) ter sklepa Vlade RS številka 36000-4/2018/2 z dne 
30. 8. 2018 je Svet zavoda na 10. korespondenčni seji dne 
5. 9. 2018 sprejel

K O N C E S I J S K I   A K T
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 

projekta energetskega pogodbeništva  
na objektih Šolskega centra Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projek-
ta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra 
Kranj, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določe-
nih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06).

(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti jav-
nih in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek 
izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja jav-
no-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj.

(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka 
sveta zavoda.

2. člen
(opredelitev izrazov)

(1) Izrazi, opredeljeni v tem aktu, pomenijo:
a) »(drug) javni partner« oziroma »koncedent« je Šolski 

center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj;
b) »uporabniki objektov« so osebe javnega prava, ki za 

izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni 
v 6. členu tega akta;

c) »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična 
ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva;

d) »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v 
skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega 
akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;

e) »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je po-
godbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in upo-
rabniki objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se 
preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske 
pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno 
s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s 
koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorje-
nim merilom za energetsko učinkovitost (na primer finančni 
prihranki, stopnja udobja itd).

(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo enako, kot 
je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06), v Energetskem zakonu (Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na 
njuni podlagi.

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

3. člen
(javni interes)

Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti 
(2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 
in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb ener-
getske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učin-
kovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 



Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 12. 9. 2018 / Stran 9219 

Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogre-
dnih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ener-
getski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinko-
vitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi 
s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne 
pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o enotni meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 
in na njeni podlagi izdelanega Investicijskega programa (Inve-
sticijski program za investicijo v energetsko sanacijo Srednje 
ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt D + D1 
(Dr. Bogomir Filipič, november 2017)), Pravilnika o vsebini 
upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi 
izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu 
javno-zasebnega partnerstva (Ocena upravičenosti javno za-
sebnega partnerstva za projekt energetske sanacije Srednje 
ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj (Dr. Bogomir Fili-
pič, november 2017, novelacija februar 2018)), se ugotavlja, da 
obstaja javni interes za energetsko prenovo objektov D in D1 
Šolskega centra Kranj, v obliki javno-zasebnega partnerstva, 
na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta.

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS 
TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA

4. člen
(vrsta javno-zasebnega partnerstva)

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijske-
ga javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo 
storitev.

5. člen
(predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega 
pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihran-
kov energije v objektih iz 6. člena tega akta.

(2) Predmet koncesije koncedent in koncesionar podrob-
neje opredelita v koncesijski pogodbi.

6. člen
(območje izvajanja)

(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v sledečih objek-
tih:
Objekt Zemljiškoknjižni 

podatki
Uporabniki objektov

Zgradba D Številka stavbe 34 
(dela stavbe 1 in 6), 
k.o. 2120 Primskovo

Srednja ekonomska, 
storitvena in gradbena 
šola Šolski center 
KranjZgradba D1 Parcela 228/1,  

k.o. 2120 Primskovo

(2) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane 
enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnih 
podatkov iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(čas trajanja)

(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se 
opredelita v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne 

zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesij-
ski pogodbi, vendar upoštevajoč določbo drugega odstavka 
71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za 
polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. 

Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomemb-
nih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je 
treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.

IV. FINANCIRANJE

8. člen
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)

(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se fi-
nancirajo iz:

a) sredstev koncesionarja,
b) sredstev koncedenta in
c) sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov 

ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetske-
ga pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja.

(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega 
razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva 
koncesionarja biti večinski vir financiranja.

9. člen
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)

(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavno-
sti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih pri-
hrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar 
preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene pri-
hranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. 
Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihran-
kov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu 
z določili koncesijske pogodbe.

(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki 
energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z do-
ločili koncesijske pogodbe.

(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti 
se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v 
koncesijski pogodbi.

V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE

10. člen
(obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane 
dejavnosti zagotoviti:

a) izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 
v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;

b) pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in 
obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;

c) izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane 
z obveznostmi iz prve točke (na primer vodenje evidenc, obve-
ščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja 
in koncesijska pogodba;

d) izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v kon-
cesijski pogodbi.

(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanem koncesije 
najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.

(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravlja-
ti nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje 
koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih 
določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06), ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.

11. člen
(obveznosti koncedenta)

Obveznosti koncedenta so zlasti:
a) zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje kon-

cesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski 
pogodbi;
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b) koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih 
pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti 
samostojno ali brez pomoči koncedenta;

c) v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in pogoji, določenimi v koncesijski 
pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo ak-
tivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je 
v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na 
primer služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju 
omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti,

d) v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati 
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

12. člen
(druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja)

Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja 
se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

13. člen
(obveznosti uporabnikov objektov)

Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a) upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in 

jima omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske 
pogodbe;

b) v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesij-
ski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do 
vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in 
naloge iz te uredbe in koncesijske pogodbe;

c) prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog 
koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju 
in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izva-
janje nalog;

d) obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesi-
onarja.

VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

14. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega 
razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a) navedbo pravne podlage, vključno s to uredbo;
b) predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za kon-

cesijo;
c) ime in sedež koncedenta;
d) predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e) začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f) postopek izbire koncesionarja;
g) pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h) kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo pre-

dložitev;
i) zahteve glede vsebine vlog;
j) pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o 

njihovem izpolnjevanju;
k) pogoje za predložitev skupne vloge;
l) merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m) naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n) rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega 

razpisa;
o) druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zako-

nodajo.
(3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonom-

sko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev. 
Za ta namen morajo biti v javni razpis vključeni najmanj pogoji, 
ki zagotavljajo, da:

a) je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet koncesije,

b) ima koncesionar ustrezne reference s področja pred-
meta koncesije,

c) ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sred-
stev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partner-
stva.

(4) Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja 
merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:

a) višina prihrankov,
b) obseg ponujenih ukrepov,
c) trajanje koncesijskega razmerja in
d) višina investicije.
(5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogo-

jev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni 
dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

15. člen
(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izved-
bo predmeta koncesije s sklepom imenuje direktor Šolskega 
centra Kranj.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri 
člane.

(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti 
najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in najmanj 
dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz prejšnjega 
odstavka, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka 
javnega razpisa.

16. člen
(postopek izbire)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po po-
stopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:

a. faza preverjanja usposobljenosti,
b. faza dialoga,
c. ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposo-

bljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem 
prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje 
iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. 
Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem 
razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem 
pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v 
katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in 
v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost 
za sodelovanje v fazi dialoga.

(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega 
odstavka direktor Šolskega centra Kranj izda sklep o priznanju 
usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga.

(4) Med prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana 
usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem 
besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen 
ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev 
za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se 
lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandi-
dati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve (rešitev), ki 
ustreza(-jo) ciljem in potrebam koncedenta.

(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in 
ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni doku-
mentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi 
končne ponudbe.

(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih 
ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in 
oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve 
iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem 
pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, 
v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje 
in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od 
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vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen 
je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim me-
rilom.

(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila 
strokovne komisije iz prejšnjega odstavka sprejme direktor 
Šolskega centra Kranj.

(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega 
odstavka tega člena posreduje svetu zavoda.

17. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem skle-
ne koncedent, pri čemer je za podpis pooblaščen direktor 
Šolskega centra Kranj.

(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 
sicer nima pravnega učinka.

(3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar po-
drobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem 
predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso ureje-
ne v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni 
mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje 
javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske po-
godbe.

VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ

18. člen
(prilagoditev razmerij)

(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi 
prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem.

(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij 
med koncesionarjem in koncedentom se uredijo v koncesijski 
pogodbi.

VIII. POROČANJE IN NADZOR

19. člen
(dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, 
predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne 
evidence in koncedentu predložiti poročila in drugo potrebno 
dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.

(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega od-
stavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v 
koncesijski pogodbi.

20. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti 
opravlja koncedent v skladu z Zakonom o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in koncesijsko pogodbo.

(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
a) s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b) z odkupom koncesije,
c) z odvzemom koncesije ali
d) s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko 
pogodbo.

X. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(uveljavitev)

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

Kranj, dne 5. septembra 2018

Jože Drenovec l.r.
Direktor ŠC Kranj

POPRAVKI

2960. Popravek Razpisa rednih volitev v svete 
krajevnih skupnosti Občine Radeče

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1) in 18. člena 
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 
110/09, 92/12) dajem

P O P R A V E K
Razpisa rednih volitev v svete krajevnih 

skupnosti Občine Radeče

V Razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Ob-
čine Radeče (Uradni list RS, št. 57/18) se tretja točka popravi 
tako, da se pravilno glasi: »Za izvedbo volitev skrbi občinska 
volilna komisija Občine Radeče.«

Št. 041-1/2018/22
Radeče, dne 7. septembra 2018

Župan 
Občine Radeče

Tomaž Režun l.r.
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