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DRŽAVNI ZBOR

3971. Odlok o spremembah Odloka o okviru 
za pripravo proračunov sektorja država 
za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-C)

Državni zbor je na podlagi 6. člena Zakona o fiskalnem 
pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) in tretjega odstavka 108. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) na seji 
21. decembra 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o okviru za pripravo 

proračunov sektorja država za obdobje  
od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-C)

1. člen
V Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država 

za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17 
in 57/18) se v 2. členu ciljni saldo sektorja država za leto 2019 
spremeni tako, da se odstotek »0,2« nadomesti z odstotkom 
»0,4«, najvišji obseg izdatkov sektorja država za leto 2019 pa 
se spremeni tako, da se znesek »19.512« nadomesti z zne-
skom »20.610«.

2. člen
V 3. členu se ciljni saldo za državni proračun za leto 2019 

spremeni tako, da se odstotek »–0,6« nadomesti z odstotkom 
»0,3«, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 
2019 pa se spremeni tako, da se znesek »9.697« nadomesti z 
zneskom »10.160«.

3. člen
V 4. členu se najvišji obseg izdatkov za občine za leto 

2019 spremeni tako, da se znesek »2.174« nadomesti z zne-
skom »2.235«.

4. člen
V 5. členu se najvišji obseg izdatkov za pokojninsko 

blagajno za leto 2019 spremeni tako, da se znesek »5.600« 
nadomesti z zneskom »5.530«.

5. člen
V 6. členu se najvišji obseg izdatkov za zdravstveno 

blagajno za leto 2019 spremeni tako, da se znesek »2.944« 
nadomesti z zneskom »3.055«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/18-34/10
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
EPA 316-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3972. Sklep o imenovanju ministra

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije ter 
112. in 234. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) 
je Državni zbor na seji 19. decembra 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju ministra

Imenuje se:
dr. Iztok Purič, za ministra brez resorja, pristojnega za 

razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Št. 020-12/18-23/6
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 280-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3973. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije 
poslanca

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije, 
14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
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dno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) se je Državni zbor 
na seji 19. decembra 2018 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o ponovnem opravljanju funkcije poslanca

Ugotovi se, da Marko Bandelli s prenehanjem opravljanja 
tekočih poslov ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, stra-
teške projekte in kohezijo, z današnjim dnem ponovno opravlja 
funkcijo poslanca.

Št. 020-12/18-23/7
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 280-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3974. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije 
poslanca

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslan-
cih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13 in 38/17) se je Državni zbor na seji 19. decembra 
2018 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o prenehanju opravljanja funkcije poslanca

Ugotovi se, da z današnjim dnem preneha opravljati funk-
cijo poslanca Andrej Šušmelj, ki je funkcijo poslanca opravljal 
namesto poslanca Marka Bandellija v času, ko je ta opravljal 
funkcijo ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške 
projekte in kohezijo.

Št. 020-12/18-23/8
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 280-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3975. Sklep o imenovanju guvernerja – člana Sveta 
Banke Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 152. člena Ustave Republi-
ke Slovenije, 35. člena in petega odstavka 37. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17) ter 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. decembra 
2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju guvernerja  

– člana Sveta Banke Slovenije

Za guvernerja – člana Sveta Banke Slovenije se za dobo 
šestih let imenuje:

mag. Boštjan VASLE.

Št. 450-03/18-31/6
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 300-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3976. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 
23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbo-
ra (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. decembra 
2018 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Miha ŠPILAR na sodniško mesto okrajnega sodnika na 

Okrajnem sodišču v Kopru.

Št. 700-05/18-11/8
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 306-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3977. Sklep o imenovanju predsednice 
in dveh članov Upravnega odbora Sklada 
za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o skladu 
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 68/08) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. decem-
bra 2018 sprejel
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S K L E P
o imenovanju predsednice in dveh članov 
Upravnega odbora Sklada za financiranje 

razgradnje Nuklearne elektrarne Krško  
in odlaganja radioaktivnih odpadkov  

iz Nuklearne elektrarne Krško

V Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nu-
klearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
iz Nuklearne elektrarne Krško se za dobo štirih let imenujejo:

za predsednico:
mag. Marjeta LIPEC

za člana:
Gregor KORENE
dr. Miha SKVARČ.

Št. 412-01/18-8/14
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 330-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3978. Sklep o imenovanju članice Slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Sklepa o ustanovitvi 
in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 
(Uradni list RS, št. 69/10 in 3/15) in 112. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. de-
cembra 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju članice Slovenske nacionalne 

komisije za UNESCO

V Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO se za čla-
nico za dobo štirih let imenuje:

Nina MAUROVIČ.

Št. 007-04/18-10/10
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 331-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3979. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta 
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Sloven-
skem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni 
zbor na seji 19. decembra 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju članice Nadzornega sveta 
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Za članico Nadzornega sveta Slovenskega državnega 
holdinga, d.d., se za dobo petih let imenuje:

Karmen DIETNER.

Št. 450-01/18-20/12
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 317-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

VLADA
3980. Uredba o izvajanju državne javne službe 

na osuševalnih in namakalnih sistemih

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena v zvezi s pr-
vim odstavkom 115.b člena, tretjega odstavka 114. člena in 
118. člena ter za izvajanje 127. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju državne javne službe na osuševalnih 

in namakalnih sistemih

1. člen
(vsebina)

Ta uredba podrobneje določa naloge državne javne služ-
be upravljanja in vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nalo-
ge upravljanja, vzdrževanja in delovanja državnih namakalnih 
sistemov (v nadaljnjem besedilu: državna javna služba), način 
izvajanja državne javne službe, financiranje, dolžnosti izvajalca 
državne javne službe, vsebino pogodbe, program upravljanja 
in programe vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih 
sistemov, območje in obdobje izvajanja državne javne službe 
ter način poročanja.

2. člen
(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za upravljanje in vzdrževanje 
osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evidenco osuševalnih in 
namakalnih sistemov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(2) Ta uredba se uporablja za upravljanje, vzdrževanje 
in delovanje državnih namakalnih sistemov, ki so vpisani v 
evidenco osuševalnih in namakalnih sistemov v skladu z za-
konom, ki ureja kmetijstvo.

(3) Ta uredba se ne uporablja za vodno infrastrukturo in 
vodna zemljišča, katerih vzdrževanje se opravlja po predpisih, 
ki urejajo gospodarske javne službe na področju urejanja voda.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– podizvajalec je oseba, ki za državno javno službo opra-

vlja določene naloge vzdrževanja oziroma upravljanja osuše-
valnih in državnih namakalnih sistemov;

– program upravljanja je program, ki zajema naloge upra-
vljanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov;
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– program vzdrževanja je program, ki zajema posamezna 
opravila, potrebna na posameznem osuševalnem in državnem 
namakalnem sistemu.

4. člen
(območje izvajanja državne javne službe)

Državna javna služba se izvaja na območju Republike 
Slovenije.

5. člen
(izvajalec državne javne službe)

(1) Izvajalec državne javne službe (v nadaljnjem bese-
dilu: izvajalec) se imenuje z odločbo ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za obdobje 
sedmih let.

(2) Izvajalec iz prejšnjega odstavka lahko za opravljanje 
nalog upravljanja s podizvajalcem, registriranim za opravljanje 
nalog upravljanja iz 6. člena te uredbe in izbranim po predpisih 
o javnem naročanju, sklene pogodbo o izvajanju določenih 
nalog upravljanja, vendar največ za 20 odstotkov predvidenih 
letnih ur iz naslova nalog upravljanja.

(3) Izvajalec iz prvega odstavka lahko za opravljanje 
rednega in investicijskega vzdrževanja s podizvajalcem, regi-
striranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 8. člena te uredbe 
in izbranim po predpisih o javnem naročanju, sklene pogodbo 
o izvajanju določenih nalog vzdrževanja.

6. člen
(naloge upravljanja)

(1) Naloge upravljanja osuševalnih in državnih namakal-
nih sistemov mora izvajalec opravljati tako, da je zagotovljeno 
načelo učinkovitosti in gospodarnosti delovanja osuševalnih in 
državnih namakalnih sistemov.

(2) Izvajalec upravlja tudi z zemljišči v lasti Republike 
Slovenije, na katerih so objekti in naprave, ki so potrebni za 
delovanje osuševalnih in državnih namakalnih sistemov, na 
katerih se izvaja državna javna služba. Ta zemljišča, skupaj z 
objekti in napravami preidejo v upravljavstvo izvajalca s skle-
pom Vlade Republike Slovenije, sprejetim v skladu z zakonom, 
ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

(3) Poleg nalog iz 127. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) mora izvajalec opravljati naslednje naloge:

1. pripravo letnega programa upravljanja osuševalnih in 
državnih namakalnih sistemov iz 7. člena te uredbe;

2. pripravo letnih programov vzdrževanja posameznih 
osuševalnih in državnih namakalnih sistemov iz 9. člena te 
uredbe;

3. nadzor nad delovanjem osuševalnih in državnih nama-
kalnih sistemov;

4. pripravo poročil iz 13. člena te uredbe;
5. notranjo upravno in vsebinsko kontrolo izvajanja držav-

ne javne službe;
6. spremljanje in analizo delovanja državne javne službe 

ter pripravo poročil o delu s spremljanjem kazalnikov;
7. sodelovanje z drugimi ministrstvi in izvajalci drugih jav-

nih služb, razvojno-strokovnih nalog ali raziskovalnega dela ter 
z organizacijami, katerih delo se nanaša na delovanje državne 
javne službe, in

8. druge naloge, opredeljene v letnem programu upravlja-
nja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov.

(4) Naloge upravljanja osuševalnih in državnih nama-
kalnih sistemov se opravljajo v skladu s programom izvajanja 
državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih 
za obdobje 2019–2025 iz Priloge 1, ki je sestavni del te ured-
be, ter v skladu z letnim programom upravljanja iz 7. člena 
te uredbe.

7. člen
(letni program upravljanja)

(1) Izvajalec na podlagi izhodišč ministrstva pripravi letni 
program upravljanja osuševalnih in državnih namakalnih siste-
mov, ki vsebuje zlasti:

1. pregled stanja;
2. pravne podlage;
3. namen, letne cilje in kazalnike za doseganje letnih 

ciljev;
4. vrsto in opis nalog upravljanja skupaj s predvidenim 

letnim obsegom ur dela;
5. finančni načrt upravljanja in
6. dinamiko izvajanja letnega programa upravljanja osu-

ševalnih in državnih namakalnih sistemov.
(2) Letni program upravljanja izvajalec pošlje ministrstvu 

v soglasje, in sicer najpozneje do 15. decembra tekočega leta 
za naslednje koledarsko leto.

(3) V letnem programu upravljanja morajo biti jasno ozna-
čene naloge, ki jih bo izvajal podizvajalec.

(4) Izvajalec opravlja naloge iz prvega odstavka tega čle-
na na podlagi potrjenega letnega programa upravljanja.

8. člen
(naloge vzdrževanja)

(1) Naloge vzdrževanja osuševalnih in državnih namakal-
nih sistemov mora izvajalec opravljati tako, da se zagotavlja ne-
moteno, učinkovito in gospodarno delovanje v skladu z njihovo 
namembnostjo. Naloge vzdrževanja osuševalnih in državnih 
namakalnih sistemov se opravljajo v okviru rednega delovanja 
in vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter 
investicijskega vzdrževanja.

(2) Naloge rednega vzdrževanja osuševalnih in državnih 
namakalnih sistemov se opredelijo v letnih programih vzdrževa-
nja iz 9. člena te uredbe, za vsak posamezen osuševalni sistem 
in državni namakalni sistem.

(3) Če se na posameznem osuševalnem ali državnem 
namakalnem sistemu z rednimi vzdrževalnimi deli ne more 
zagotoviti nemoteno delovanje sistema, se izvede potrebno 
investicijsko vzdrževanje. Dela, ki so potrebna v okviru in-
vesticijskega vzdrževanja, se opredelijo v letnem programu 
vzdrževanja iz 9. člena te uredbe.

(4) Naloge vzdrževanja osuševalnih in državnih nama-
kalnih sistemov se opravljajo v skladu s programom izvajanja 
državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih za 
obdobje 2019–2025 iz Priloge 1 te uredbe ter v skladu z letnimi 
programi vzdrževanja iz 9. člena te uredbe.

9. člen
(letni program vzdrževanja za posamezni osuševalni sistem 

in državni namakalni sistem)
(1) Letni program vzdrževanja za posamezni osuševalni 

sistem in državni namakalni sistem vsebuje:
1. osnovne podatke o sistemu;
2. opis dejanskega stanja sistema;
3. opredeljene letne cilje vzdrževanja s kazalniki;
4. vrsto in obseg predvidenih nalog vzdrževanja;
5. finančni načrt vzdrževanja z zagotovljenim virom fi-

nanciranja;
6. dinamiko izvajanja letnega programa vzdrževanja in
7. pri osuševalnih sistemih tudi grafično prilogo z označi-

tvijo lokacije in vrste predvidenih nalog vzdrževanja.
(2) Program vzdrževanja letno pripravi izvajalec. En iz-

vod letnega programa vzdrževanja za naslednje koledarsko 
leto izvajalec pošlje ministrstvu najpozneje do 1. novembra 
tekočega leta.

10. člen
(financiranje nalog upravljanja)

(1) Naloge upravljanja osuševalnih in državnih namakal-
nih sistemov iz 6. člena te uredbe se v skladu z zakonom, ki 



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 21. 12. 2018 / Stran 13041 

ureja kmetijstvo, financirajo iz proračuna Republike Slovenije v 
skladu z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem 
letu.

(2) V posameznem letu se lahko na predlog izvajalca 
zmanjša ali poveča obseg nalog upravljanja glede na dejansko 
višino razpoložljivih sredstev v tem letu.

(3) Izvajalec mora glede na zmanjšan ali povečan obseg 
nalog upravljanja iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju 
razpoložljivih sredstev pripraviti spremembe letnega programa 
upravljanja in jih poslati ministrstvu v soglasje.

(4) Izplačila za opravljene naloge upravljanja iz 6. člena te 
uredbe se izvajajo na podlagi zahtevkov. Zahtevku se priložita 
poročilo o opravljenih nalogah upravljanja in specifikacija stro-
škov. Po opravljenem notranjem preverjanju pošlje izvajalec 
ministrstvu skupni zahtevek, ministrstvo pa znesek v skladu s 
pogodbo o izvajanju državne javne službe nakaže na transak-
cijski račun izvajalca.

(5) Stroški, ki se nanašajo na upravno in tehnično delo 
ter delo uprave, vključno z materialnimi stroški, ki so potrebni 
za delovanje in izvajanje državne javne službe, morajo biti pri-
kazani na stroškovnem mestu državne javne službe in drugih 
stroškovnih mestih na podlagi ključa delitve stroškov v progra-
mu upravljanja iz 7. člena te uredbe.

(6) Če izvajalec opravi manj, kot je določeno v progra-
mu upravljanja iz 7. člena te uredbe, se sredstva iz proraču-
na sorazmerno zmanjšajo, izplačajo se le sredstva za plačilo 
izvedenih nalog. Dovoljeno odstopanje od izvedbe nalog iz 
6. člena te uredbe je največ 15 odstotkov skupne vrednosti 
nalog v letnem programu upravljanja osuševalnih in državnih 
namakalnih sistemov.

(7) Če izvajalec opravi več, kot je določeno v veljavnem 
programu upravljanja iz 7. člena te uredbe, se kritje stroškov za 
povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike 
Slovenije.

(8) Znesek povračila, ki ga za izvajanje nalog državne 
javne službe prejme izvajalec, ne sme presegati zneska, po-
trebnega za plačilo stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju 
obveznosti iz programa upravljanja iz 7. člena te uredbe.

(9) Izvajalec mora ob ugotovitvi nenamenske porabe pro-
računskih sredstev sredstva vrniti v proračun Republike Slove-
nije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

11. člen
(financiranje nalog vzdrževanja)

(1) Naloge vzdrževanja osuševalnih in državnih nama-
kalnih sistemov iz 8. člena te uredbe se financirajo v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

(2) Posamezna dela, ki so v korist rednega in investicij-
skega vzdrževanja osuševalnega in državnega namakalnega 
sistema, lahko v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, sofi-
nancira tudi lokalna skupnost ali druga pravna ali fizična oseba.

(3) V posameznem letu se lahko na predlog izvajalca 
zmanjša ali poveča obseg nalog vzdrževanja glede na dejan-
sko višino razpoložljivih sredstev v posameznem letu.

(4) Izvajalec mora glede na zmanjšan ali povečan obseg 
nalog vzdrževanja iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju 
razpoložljivih sredstev pripraviti spremembe oziroma dopolni-
tve programa vzdrževanja ter jih poslati ministrstvu.

(5) Izvajalec mora ob ugotovitvi nenamenske porabe pro-
računskih sredstev sredstva vrniti v proračun Republike Slove-
nije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(6) Izplačila za opravljene naloge vzdrževanja iz 8. člena 
te uredbe se izvajajo na podlagi zahtevka, ki vsebuje poročilo 
izvajalca o izvedenih delih z zapisnikom o nadzoru in prevzemu 
izvedenih del vzdrževanja z opredelitvijo vrste in količine del, ki 
ga podpišeta izvajalec in podizvajalec. Pri osuševalnih sistemih 
je treba obvezno priložiti tudi grafično prilogo z označeno loka-
cijo in vrsto izvedenih del.

(7) Ob nenadnem prenehanju delovanja osuševalnega 
ali državnega namakalnega sistema izvajalec z obrazloženim 

predlogom za preprečitev nastanka večje škode zaprosi mini-
strstvo za dodatna sredstva. Če namensko zbrana sredstva 
ne zadoščajo, se založijo iz integralne postavke proračuna 
Republike Slovenije. Lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč 
na območju osuševalnega in državnega namakalnega siste-
ma ta sredstva vrnejo nazaj v proračun Republike Slovenije 
sorazmerno s površino območja osuševalnega in državnega 
namakalnega sistema.

12. člen
(pogodbena razmerja)

(1) Medsebojna razmerja med izvajalcem in ministrstvom 
se podrobneje uredijo s pogodbo o izvajanju državne javne 
službe, ki jo podpišeta minister, pristojen za kmetijstvo, ter 
izvajalec.

(2) Pogodba se sklene za obdobje sprejetega proračuna 
Republike Slovenije v obsegu razpoložljivih proračunskih sred-
stev, namenjenih za izvajanje državne javne službe.

(3) Pogodba mora vsebovati zlasti:
1. natančno opredelitev nalog državne javne službe;
2. začetek veljavnosti in trajanje pogodbe;
3. finančno vrednost pogodbe in vir financiranja;
4. rok za izvajalca za oddajo zahtevkov;
5. rok za plačilo zahtevkov;
6. sankcije v primeru kršitve pogodbe in
7. način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe.

13. člen
(poročila o izvajanju programov)

(1) Izvajalec mora voditi ločeno evidenco o opravljenih 
delih iz programa upravljanja iz 7. člena te uredbe in programa 
vzdrževanja iz 9. člena te uredbe, ki mora vsebovati delovodnik 
podizvajalca o opravljenih delih.

(2) Izvajalec mora ministrstvu poslati letno poročilo o 
upravljanju in letno poročilo o vzdrževanju za vsak posamezen 
osuševalni sistem in državni namakalni sistem do konca febru-
arja tekočega leta za preteklo leto.

(3) Letno poročilo o upravljanju mora vsebovati natančen 
opis opravljenih nalog po programu upravljanja iz 7. člena te 
uredbe ter ugotovitve in predloge za nadaljnje delo pri delo-
vanju osuševalnih in državnih namakalnih sistemov. Letnemu 
poročilu je treba priložiti tudi letna poročila o upravljanju in 
vzdrževanju za vsak posamezen osuševalni sistem in državni 
namakalni sistem.

(4) Letno poročilo o upravljanju iz drugega odstavka tega 
člena mora vsebovati:

– obrazložitev porabe sredstev;
– povzetek stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz 

letnega programa upravljanja;
– zbirnik opravljenih posameznih nalog vzdrževanja osu-

ševalnih in državnih namakalnih sistemov;
– obrazložitev opravljenih nalog upravljanja in
– predloge za nadaljnje delo.
(5) Letno poročilo o upravljanju in vzdrževanju za posa-

mezni osuševalni sistem in državni namakalni sistem iz druge-
ga odstavka tega člena mora vsebovati:

– povzetek stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz 
letnega programa rednega vzdrževanja;

– opis stanja pred vzdrževanjem in po njem;
– prikaz predvidenih in izvedenih nalog vzdrževanja ter
– ugotovitve in predloge.

14. člen
(prehodna določba)

Ministrstvo pozove dosedanjega izvajalca, Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, k predložitvi vloge 
za imenovanje za izvajalca državne javne službe.
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15. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hi-
dromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/14 in 91/15), 
uporablja pa se do 31. decembra 2018.

16. člen
(začetek veljavnosti in začetek uporabe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2019.

Št. 00715-36/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0049

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Program državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih za 
obdobje 2019–2025 
 
Osuševalni in državni namakalni sistemi so bili zgrajeni po večini v 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja. Namenjeni so usposobitvi kmetijskih zemljišč za učinkovito kmetijsko pridelavo, s tem 
da načrtno vplivajo na režim vlage v tleh. Zakonsko opredeljuje osuševalne in državne 
namakalne sisteme Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/12 – ZKme-1D in 79/17; v nadaljnjem besedilu: ZKZ).  
 
S sprejetjem Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja 
hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba) 
so vsi osuševalni in namakalni sistemi prešli v upravljanje javne službe upravljanja in 
vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Javno službo opravlja Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) že od leta 2012. 
 
Državna javna služba na osuševalnih in namakalnih sistemih se opravlja na podlagi Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; 
v nadaljnjem besedilu: ZKme).  
 
Cilji državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih 
 
Bistveni strateški cilji državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih so: 
– učinkovito upravljanje osuševalnih in namakalnih sistemov; 
– zagotavljanje najmanj obstoječega stanja habitatnih tipov in populacij vrst; 
– sodelovanje z državnimi organi in organizacijami zaradi učinkovitejšega upravljanja; 
– izboljšanje ali ohranjanje delovanja osuševalnih in namakalnih sistemov. 
 
Financiranje državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih se zagotavlja iz 
Proračuna Republike Slovenije ali iz drugih virov ter z delnim ali celotnim plačilom uporabnikov 
storitev. Sredstva za vzdrževanje osuševalnih in državnih namakalnih sistemov do terciarnega 
omrežja na podlagi ZKZ zagotavljajo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč znotraj 
osuševalnih ali državnih namakalnih sistemov v sorazmerju s površino zemljišč. Zbiranje 
sredstev za redno delovanje in vzdrževanje se izvaja preko odmere Finančne uprave Republike 
Slovenije. Zbrana sredstva se porabijo izključno za namene vzdrževanja in rednega delovanja 
na določenem osuševalnem ali državnem namakalnem sistemu, v skladu s sprejetimi programi 
vzdrževanja. Sredstva za vzdrževanje, redno in investicijsko vzdrževanje, se lahko zagotavljajo 
tudi iz drugih virov. 
 
Naloge državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih 
 
Naloge državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih so opredeljene v 
127. členu ZKme. 
Upravljanje obsega naslednje naloge:  
– načrtovanje in izvajanje upravljanja in 
– priprava letnega programa upravljanja in letnega programa vzdrževanja.  
 
Obrazložitev: 
Skladno s programom javne službe se obseg nalog javne službe za posamezno leto določi z 
letnim programom upravljanja in programi vzdrževanja, ki jih sprejme izvajalec državne javne 
službe na osuševalnih in namakalnih sistemih. Letni program upravljanja izvajalec predlaga v 
potrditev ministrstvu in mora vsebovati: opredeljene cilje nalog upravljanja; aktivnosti ali naloge 
oziroma storitve upravljanja skupaj s predvidenim letnim obsegom dela; obseg in vire 
financiranja nalog upravljanja; dinamiko izvajanja letnega programa upravljanja. 
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Izvajalec pripravi program vzdrževanja za vsak osuševalni ali namakalni sistem posebej. 
Program vzdrževanja mora vsebovati: vrsto in obseg predvidenih vzdrževalnih del; opredeljene 
cilje opravljanja vzdrževanja; obseg in vire financiranja vzdrževanja; dinamiko izvajanja 
programa vzdrževanja. 
 
– priprava letnih analiz in poročil za ministrstvo 
 
Obrazložitev: 
Vsakoletno izvajalec za ministrstvo pripravi letna poročila in analize svojega dela ter letna 
poročila o stanju osuševalnih in državnih namakalnih sistemov, ki jih ima v upravljanju. Izvajalec 
mora letno poročilo o upravljanju in vzdrževanju poslati ministrstvu najpozneje do konca 
februarja tekočega leta za preteklo leto. Zraven tega navede tudi vse svoje predloge in 
opažanja. 
 
Za potrebe statističnih evidenc izvajalec poroča in izpolni obrazce za Statistični urad Republike 
Slovenije (SURS), ki vključujejo podatke o porabi vode na sistemu, vire vode in druge podatke.  
 
– nadzor nad delovanjem osuševalnih in državnih namakalnih sistemov ter strokovni 

nadzor pri izvedbi letnih vzdrževalnih del za te sisteme 
 
Obrazložitev: 
Izvajalec opravlja redne letne obhode v skladu s potrebami – npr. osuševalni sistemi v obdobju 
večjih deževij in državni namakalni sistemi v času namakanja. Izvajalec ministrstvo obvesti tudi 
o morebitnih nepredvidenih poškodbah oziroma pomembnih dogodkih na območju sistema in 
hkrati predlaga potrebne ukrepe za njihovo odpravo. O vseh ugotovitvah zapiše zapisnik 
oziroma uradni zaznamek. Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog državne javne službe na 
osuševalnih in namakalnih sistemih izvaja ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 
 
– druge naloge na področju upravljanja hidromelioracijskih sistemov 
 
Obrazložitev: 
Ministrstvo v skladu s svojimi potrebami lahko izjemoma naroči tudi dodatne naloge, ki se 
vključijo v letni program upravljanja in letni program vzdrževanja. Za ta dodatna dela se pred 
izvedbo izvajalec in ministrstvo uskladita o predvidenem časovnem obsegu in jih finančno 
ovrednotita.  
 
Naloge rednega vzdrževanja osuševalnih sistemov: 
1. košnja trave na brežinah jarkov;  
2. posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm); 
3. čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo; 
4. ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke; 
5. zamenjava poškodovanih izlivk; 
6. čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, 

odvoz v mikrodepresije na melioracijskem območju s planiranjem); 
7. podrahljanje ali krtičenje površin;  
8. druge naloge, (kot na primer popravilo obstoječih poljskih poti). 
 
Naloge rednega vzdrževanja državnih namakalnih sistemov: 
1. košnja trave; 
2. pregledi in redno vzdrževanje črpališč;  
3. pregledi in zagotavljanje rednega delovanja vozlišč, odvzemnih jaškov, blatnikov in 

zračnikov; 
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4. pregledi zasunov in hidrantov; 
5. sanacija pokrovov; 
6. vzdrževanje cevovodov – odprtih (mostovi); 
7. polnjenje in odzračevanje cevovodov; 
8. praznjenje namakalnih sistemov in konzerviranje črpališč; 
9. odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov; 
10. meritve katodne zaščite; 
11. vzdrževanje električne opreme črpališč; 
12. zimska zaščita črpalk in elektro omar; 
13. druge naloge (kot na primer popravilo obstoječih poljskih poti). 
 
Dinamika izvajanja 
 
Državna javna služba na osuševalnih in namakalnih sistemih se mora izvajati neprekinjeno v 
celotnem obdobju, v skladu s sedemletnim programom državne javne službe na osuševalnih in 
namakalnih sistemih in v skladu z letnim programom upravljanja ter letnimi programi 
vzdrževanja. 
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3981. Uredba o spremembah Uredbe 
o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje 
in ribištva

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) in drugega odstavka 
49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, 
št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o sofinanciranju 

zavarovalnih premij za zavarovanje primarne 
kmetijske proizvodnje in ribištva

1. člen
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavaro-

vanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, 
št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17) se besedilo 
5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki 
opravljajo zavarovalne posle v skladu z zakonom, ki ureja zava-
rovalništvo in so pridobili dovoljenje za opravljanje zavarovalnih 
poslov v zavarovalni vrsti zavarovanja požara in elementarnih 
nesreč oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v 
zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz zakona, ki ureja 
zavarovalništvo.«.

2. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 

50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pri-
padajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.«

3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se številka »20« nadomesti 

s številko »30«.

4. člen
V četrtem odstavku 15. člena se besedilo »s 154. členom 

ZZavar« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja zavaro-
valništvo,«.

5. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju za-

varovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvo-
dnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 
28/16, 81/16 in 66/17), se dokončajo v skladu z Uredbo o 
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne 
kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 
2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17), pri čemer se za 
začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri 
zavarovalnici.

6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2019.

Št. 00715-38/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0097

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3982. Uredba 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 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
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

1. člen
V Uredbi 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 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 
38/17, 40/17 – popr. in 19/18) se 1. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnov-
na 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, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvo-
ja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD 
NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom 
Komisije št. C(2018)6959 z dne 17. oktobra 2018 o odobritvi 
spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 z dne 
13. februarja 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). 
PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://
www.program-podezelja.si).

(2) Ta uredba za ukrep in podukrep iz prejšnjega odstavka 
določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, po-
goje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje 
za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne in 
skupne določbe:

1. za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ri-
bištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1719 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonom-
sko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za 
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rast in delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novem-
bra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na 
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih 
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje 
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo 
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževal-
nim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih preho-
dnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremem-
bi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Po-
pravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna 
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. fe-
bruarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil 
in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, 
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 640/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o progra-
mih za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013 (UL L št. 211 
z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in 
zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 
2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

2. v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-

cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU);

– Uredbo 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 upo-
rabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za 
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za 
pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za 
športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme 
regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene 
regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva 
izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU), in

–  Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kme-
tijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 
2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjenimi z Obvestilom Komisije 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. 139 z dne 20. 4. 2018, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Smer-
nice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).«.

2. člen
V 2. členu se črta 5. točka.
Dosedanje 6. do 20. točka postanejo 5. do 19. točka.
Dosedanja 21. točka, ki postane 20. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»20. ureditev objekta je novogradnja, rekonstrukcija, spre-

memba namembnosti, ki je povezana z rekonstrukcijo objekta, 
in odstranitev objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov;«.

Dosedanja 22. točka postane 21. točka.
Dosedanja 23. točka, ki postane 22. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»22. skupna priznana vrednost naložbe je celotna vre-

dnost naložbe brez davka na dodano vrednost, ki jo upraviče-
nec navede v vlogi na javni razpis;«.

Dosedanja 24. točka se črta.
Na koncu dosedanje 25. točke, ki postane 23. točka, se 

pika nadomesti s podpičjem in doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. degustacijski prostor je prostor, v katerem se izvaja 

predstavitev oziroma pokušnja kmetijskih proizvodov iz lastne 
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pridelave oziroma predelave, ki so predmet trženja iz 19. točke 
tega odstavka.«.

3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v napovednem stavku be-

sedilo »UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47« nadomesti z 
besedilom »UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47«.

4. člen
V dvanajstem odstavku 6. člena se na koncu 5. točke 

pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. označi vir sofinanciranja v skladu z Uredbo 

808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinan-
ciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020.«.

5. člen
V 10. členu se za 6. točko dodajo nove 7., 8. in 9. točka, 

ki se glasijo:
»7. če se naložba nanaša na ureditev enostavnega objek-

ta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora predlo-
žiti opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča, na katerem 
se bo izvajala naložba;

8. če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objek-
ta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora poleg 
dokazil iz prejšnje točke predložiti tudi dokumentacijo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov;

9. če se naložba nanaša na nakup pripadajoče opreme 
objekta, mora predložiti fotografije objekta in prostora, v ka-
terem bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v 
prostoru, v katerem bo oprema nameščena;«.

Dosedanja 7. točka, ki postane 10. točka, se spremeni 
tako, da se glasi:

»10. naložba v ureditev enostavnih ali nezahtevnih objek-
tov z večjo uporabo lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz 
druge alineje 5. točke tega člena, če je nadzemni del objekta 
zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elemen-
tov. Vlogi na javni razpis se priložita tloris in prerez objekta z 
navedbo konstrukcijskih elementov;«.

Dosedanje 8. do 14. točka postanejo 11. do 17. točka.
V dosedanji 15. točki, ki postane 18. točka, se povsod 

pred besedo »organizacije« doda besedilo »skupine ali«, be-
sedilo »13. točke« pa se nadomesti z besedilom »16. točke«.

V dosedanji 16. točki, ki postane 19. točka, se črta bese-
dilo »ali organizacije proizvajalcev«.

Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 20. in 21. točka.
V dosedanji 19. točki, ki postane 22. točka, se besedilo 

»17. točke« nadomesti z besedilom »20. točke«.
Dosedanji 20. in 21. točka postaneta 23. in 24. točka.

6. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki črta besedilo »ali 

naložbo, ki je vključena v izvedbo projekta znotraj EIP«.
V 3. točki se črta besedilo »ali člani operativne skupine 

EIP«.

7. člen
V prvem odstavku 15. člena se v 5. točki besedilo »32/15 

in 27/17« nadomesti z besedilom »32/15, 27/17 in 22/18«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se 

glasi:
»1. strošek postavitve mreže proti toči, ki ga upravičenec 

lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela 
v skladu s 97. členom te uredbe, lahko znaša do 20 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe v nakup in postavitev mreže proti 
toči iz 4., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe;«.

8. člen
V 16. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. strošek postavitve rastlinjakov, ki ga upravičenec lah-

ko uveljavlja kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela v 

skladu s 97. členom te uredbe, lahko znaša do 20 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe v postavitev rastlinjakov iz 7. toč-
ke prvega odstavka 7. člena te uredbe.«.

9. člen
V 19. členu se v 2. točki v drugi alineji besedilo »pravil-

nikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah« nadomesti 
z besedilom »predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in 
vsebino energetskega pregleda«.

10. člen
V 23. členu se v 2. točki besedilo »upravičene vrednosti 

naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov na-
ložbe iz 1. do 18. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe«.

11. člen
V 24. členu se 2. in 3. točka spremenita tako, da se 

glasita:
»2. projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ki se 

priloži prijavi začetka gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI), ter 
popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, ki 
ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, pove-
zane z graditvijo objektov, če se naložba nanaša na ureditev 
zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov;

3. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za nezahtevne objekte, če se naložba nanaša na ureditev 
nezahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov.«.

12. člen
V prvem odstavku 26. člena se v 1. točki za besedo »upo-

rabo« dodata vejica in besedilo »če gre za naložbe iz 1. točke 
tretjega odstavka tega člena«.

V 7. točki se besedilo »13. točko« nadomesti z besedilom 
»16. točko«, besedilo »14. točka« v različnih sklonih pa se pov-
sod nadomesti z besedilom »17. točka« v ustreznem sklonu.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Za namen podukrepa podpora za naložbe v kmetij-
ska gospodarstva se kot zaključek naložbe šteje:

1. vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v:
– ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma 

nakup in namestitev oziroma vgradnjo pripadajoče opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
– nakup in postavitev mrež proti toči, razen v sadovnjakih,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, 

ki niso objekti,
– postavitev pašnikov in obor ter pripadajoče opreme za 

nadzorovano pašo domačih živali oziroma rejo gojene divjadi,
– ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi,
– ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objek-

te gospodarske infrastrukture,
– izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospo-

darstvih, ureditev ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev ter 
nakup in postavitev namakalne opreme;

2. pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe 
v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov;

3. vpis trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov, vinogradov 
in hmeljišč, nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah ter 
mrež proti toči v sadovnjakih v RKG;

4. izdana homologacija za prikolice za prevoz čebeljih pa-
njev v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.

(4) Za namen podukrepa podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva se pri naložbah v ureditev več objektov kot del 
naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko ali tehnološko 
celoto, šteje ureditev posameznega objekta s pripadajočo opre-
mo.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.
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13. člen
V prvem odstavku 27. člena se v 2. točki besedilo »ta 

merila kot obveznost izpolnjevati še pet let« nadomesti z bese-
dilom »izpolnjevati zahteve iz teh meril še pet koledarskih let«.

V 10. in 11. točki se besedilo »31. marca« nadomesti z 
besedilom »15. aprila«.

14. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »stroškov« črta 

beseda »naložbe« in črta šesta alineja.
V drugem odstavku se za besedo »stroškov« črta beseda 

»naložbe«.
V tretjem odstavku se za besedo »stroškov« črta beseda 

»naložbe« in črta druga alineja.
V četrtem odstavku se povsod za besedo »stroškov« črta 

beseda »naložbe«.

15. člen
V tretjem odstavku 29. člena se pika nadomesti z vejico 

in doda besedilo »pri čemer mora biti mobilni predelovani obrat 
zaokrožena tehnološka celota, ki omogoča predelavo kmetij-
skih proizvodov.«.

V četrtem odstavku se v četrti alineji za besedo »opremo« 
doda besedilo »prevoznega sredstva«.

V petem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da se 
glasi:

»– ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo 
uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziro-
ma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.«.

V šestem odstavku se črta beseda »vseh«.

16. člen
V prvem odstavku 30. člena se na koncu 5. točke vejica 

nadomesti z besedo »ali«, na koncu 6. točke pa se vejica na-
domesti s piko.

7. in 8. točka se črtata.

17. člen
V 33. členu se v 1. in 2. točki za besedo »vrednosti« doda 

beseda »naložbe«.

18. člen
V 34. členu se za 5. točko dodajo nove 6., 7. in 8. točka, 

ki se glasijo:
»6. če se naložba nanaša na ureditev enostavnega objek-

ta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora predlo-
žiti opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča, na katerem 
se bo izvajala naložba;

7. če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objek-
ta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora poleg 
dokazil iz prejšnje točke predložiti tudi dokumentacijo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov;

8. če se naložba nanaša na nakup pripadajoče opreme 
objekta, mora predložiti fotografije objekta in prostora, v ka-
terem bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v 
prostoru, v katerem bo oprema nameščena;«.

Dosedanje 6. do 9. točka postanejo 9. do 12. točka.
Dosedanja 10. točka se črta.
Dosedanji 11. in 12. točka postaneta 13. in 14. točka.
Za dosedanjo 13. točko, ki postane 15. točka, se doda 

nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če gre za naložbe v ureditev enostavnih ali nezah-

tevnih objektov iz šeste alineje petega odstavka 29. člena 
te uredbe, mora predložiti tloris in prerez objekta z navedbo 
konstrukcijskih elementov objekta;«.

Dosedanja 14. točka postane 17. točka.

19. člen
V prvem odstavku 35. člena se v napovednem stavku 

beseda »naložb« nadomesti z besedo »naložbe«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz 

lastne pridelave, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec ali član zadruge, katerega kmetijski pro-

izvodi se tržijo, mora v letu, ki je določeno v javnem razpisu, 
vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukre-
pov kmetijske politike. Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega 
odstavka 30. člena te uredbe, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;

2. če gre za naložbo v ureditev prostorov za namen de-
gustacije, mora upravičenec tržiti kmetijske proizvode iz lastne 
pridelave oziroma predelave, pri čemer se prodaja kmetijskih 
proizvodov in degustacija kmetijskih proizvodov ne smeta iz-
vajati v istem prostoru.«.

V četrtem odstavku se besedilo »upravičene vrednosti« 
nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.

20. člen
V 36. členu se v 2. točki v drugi alineji besedilo »pravil-

nikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah« nadomesti 
z besedilom »predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in 
vsebino energetskega pregleda«.

21. člen
V 37. členu se 2. in 3. točka spremenita tako, da se 

glasita:
»2. PZI ter popis del in projektantski predračun v skladu 

s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in 
obrazce, povezane z graditvijo objektov, če se naložba nanaša 
na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov;

3. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za nezahtevne objekte, če se naložba nanaša na ureditev 
nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov.«.

22. člen
V prvem odstavku 38. člena se v 2. točki v napovednem 

stavku črta besedilo »ali agrarna skupnost,«, pod b) pa se črta 
besedilo »oziroma izobrazba predsednika agrarne skupnosti«.

23. člen
V prvem odstavku 39. člena se v prvi alineji za besedo 

»uporabo« dodata vejica in besedilo »če gre za naložbe iz 
1. točke tretjega odstavka tega člena«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega od-

stavka ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 
izpolnjevati zahteve iz meril iz druge alineje 1. točke pod d), 
2. točke pod č), druge alineje 2. točke pod e), druge alineje 
3. točke pod a), 3. točke pod č) in druge alineje 3. točke pod e) 
prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge 
na javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Za namen podukrepa podpora za naložbe v pre-
delavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se kot 
zaključek naložbe šteje:

1. vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v:
– ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma 

nakup in namestitev oziroma vgradnjo pripadajoče opreme,
– nakup in namestitev namenskih aparatov za prodajo,
– nakup mobilnih predelovalnih obratov,
– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov ter nakup 

pripadajoče opreme,
– nakup opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete 

kmetijskih proizvodov;
2. pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe 

v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov;
3. izdana homologacija za nadgradnje lastnih mobilnih 

prodajaln v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladno-
sti vozil, če gre za naložbe iz druge alineje četrtega odstavka 
29. člena te uredbe.
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(4) Za namen podukrepa podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se pri naložbah v 
ureditev več objektov kot del naložbe, ki predstavlja zaključeno 
vsebinsko ali tehnološko celoto, šteje ureditev posameznega 
objekta s pripadajočo opremo.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, 
se v drugi alineji besedilo »6. točke« nadomesti z besedilom 
»9. točke«.

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

24. člen
V prvem odstavku 40. člena se 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni raz-

pis pridobil točke iz naslova meril iz 1. točke pod a), 2. točke 
pod č), druge alineje 3. točke pod a) in 3. točke pod č) prvega 
odstavka 38. člena te uredbe, mora upravičenec izpolnjevati 
zahteve iz teh meril še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu 
sredstev, razen zahteve iz merila iz 1. točke pod a), ki mora 
biti izpolnjena najpozneje po preteku dveh koledarskih let po 
zadnjem izplačilu sredstev;«.

V 4. in 7. točki se besedilo »31. marca« nadomesti z 
besedilom »15. aprila«.

V 10. točki se besedilo »9. točke« nadomesti z besedilom 
»12. točke«.

25. člen
V prvem odstavku 41. člena se za besedo »stroškov« črta 

beseda »naložbe« in črta šesta alineja.
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku se povsod 

za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe«.
V devetem odstavku se beseda »devetega« nadomesti z 

besedo »osmega«.

26. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 1. in 2. točki beseda 

»naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.

27. člen
Za prvim odstavkom 48. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije izvedba agromelioracij na koma-

sacijskih območjih se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za izvedbo agro-

melioracijskih del, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v 
uporabo, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

– izdana odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijske-
ga sklada, če gre za naložbo v izvedbo komasacije.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

28. člen
V prvem odstavku 49. člena se besedilo »priznane vre-

dnosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stro-
škov«.

29. člen
Za prvim odstavkom 55. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije gradnja namakalnih sistemov, ki 

so namenjeni več uporabnikom, se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v uredi-

tev enostavnih in nezahtevnih objektov, ter nakup opreme, kar 
se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži 
zahtevku za izplačilo sredstev;

– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v 
ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

30. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »priznane vre-

dnosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.

31. člen
Za prvim odstavkom 63. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije tehnološke posodobitve na-

makalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, se kot 
zaključek naložbe šteje:

– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v uredi-
tev enostavnih in nezahtevnih objektov, ter nakup opreme, kar 
se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži 
zahtevku za izplačilo sredstev;

– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v 
ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

32. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »priznane vre-

dnosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stro-
škov«.

33. člen
V prvem odstavku 68. člena se v 3. točki besedilo »upra-

vičene vrednosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih 
stroškov naložbe iz 1. in 2. točke tega odstavka, pri čemer se 
ne upoštevajo stroški pripadajoče opreme«.

34. člen
Za prvim odstavkom 72. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije ureditev gozdne infrastrukture se 

kot zaključek naložbe šteje strokovni pregled gozdne ceste ali 
strokovni prevzem gozdne vlake v skladu s predpisom, ki ureja 
gozdne prometnice.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

35. člen
V prvem odstavku 74. člena se črta beseda »naložbe«.

36. člen
V drugem odstavku 79. člena se v prvi in drugi alineji za 

besedo »eurov« doda beseda »skupne«.

37. člen
Za prvim odstavkom 80. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije naložbe v nakup nove meha-

nizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa se kot zaključek 
naložbe šteje vključitev naložbe v uporabo, kar se izkazuje z 
izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži zahtevku za 
izplačilo sredstev.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

38. člen
V prvem odstavku 81. člena se 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. če gre za samostojne podjetnike posameznike in 

pravne osebe, se morajo podprte naložbe v okviru te ope-
racije uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z 
usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih za gospodarjenje 
z gozdovi.«.

V tretjem odstavku se besedilo »31. marca« nadomesti z 
besedilom »15. aprila«.

39. člen
V tretjem odstavku 83. člena se v drugi alineji številka 

»5.000« nadomesti s številko »2.000«, v tretji alineji se številka 
»15.000« nadomesti s številko »6.000«, številka »5.000« pa se 
nadomesti s številko »2.000«.

V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedo »do« doda 
beseda »vključno«.
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40. člen
Za četrtim odstavkom 86. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Upravičenec mora vlogi na javni razpis priložiti se-

znam opreme za predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan 
vložitve vloge na javni razpis, ter popis osnovnih sredstev 
upravičenca. Seznam opreme, ki mora biti skladen s popisom 
osnovnih sredstev upravičenca, se podrobneje določi v javnem 
razpisu.«.

41. člen
V prvem odstavku 87. člena se v 1. točki pod a) v drugi 

alineji besedilo »10. točko« nadomesti z besedilom »9. točko«.

42. člen
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega od-

stavka ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– izpolniti zahteve iz merila iz tretje alineje pod a) 1. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge 
na javni razpis pridobil točke na podlagi tega merila, in

– priložiti seznam obstoječe opreme za predelavo lesa, ki 
jo ima v uporabi na dan vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, 
ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam obstoječe 
opreme mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upra-
vičenca.«.

Za drugim odstavkom 88. člena se doda nov tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»(3) Za namen operacije naložbe v pred industrijsko pre-
delavo lesa se kot zaključek naložbe šteje vključitev naložbe v 
uporabo, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, 
ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

43. člen
89. člen se črta.

44. člen
V prvem odstavku 90. člena se za besedo »stroškov« črta 

beseda »naložbe«.

45. člen
V četrtem odstavku 91. člena se za besedilom »naložb,« 

doda besedilo »pri čemer so lahko predmet javnega razpisa 
tudi posamezne naložbe v okviru ene vrste naložbe,«.

46. člen
Za četrtim odstavkom 92. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se priloge iz 24., 

37. in petega odstavka 86. člena ter iz 18. točke prvega od-
stavka 100. člena ter projekt izvedenih del iz šestega odstavka 
102. člena te uredbe lahko predložijo na elektronskem nosilcu.«.

Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi 
odstavek.

Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(9) Če gre za operaciji ureditev gozdne infrastrukture 
iz četrte alineje 1. točke pod c) 4. člena te uredbe in naložbe 
v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo 
lesa iz prve alineje 2. točke 4. člena te uredbe, se ne glede na 
četrti odstavek tega člena vloga na javni razpis vloži samo v 
elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom tega člena, pri 
čemer se priloge prijavnega obrazca priložijo kot skenogram.«.

47. člen
Četrti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako šte-

vilo točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh 

teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril 
za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.«.

48. člen
V 96. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: 

DDV), razen če DDV ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo 
DDV;«.

49. člen
V prvem odstavku 97. člena se v prvi in drugi alineji be-

sedilo »upravičene vrednosti« nadomesti z besedilom »upra-
vičenih stroškov«.

50. člen
V prvem odstavku 100. člena se v 2. točki za kratico 

»RKG« dodata vejica in besedilo »če je nosilec kmetije,«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če je samostojni podjetnik posameznik, mora imeti 

dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Re-
publike Slovenije;«.

V dosedanji 4. točki, ki postane 5. točka, se za besedo 
»neporavnanih« doda beseda »zapadlih«.

Dosedanje 5. do 8. točka postanejo 6. do 9. točka.
Dosedanja 9. točka se črta.
V 12. točki se beseda »nepremičnina« nadomesti z bese-

dilom »naložba v nepremičnino«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v 

ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge 
opreme, ki se uporablja tudi za druge namene, se:

– od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni pri-
znajo le stroški v sorazmernem deležu glede na bruto tlorisno 
površino ali bruto prostornino objekta, ki je predmet podpore,

– od vseh stroškov nakupa pripadajoče opreme kot upra-
vičeni priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na zmo-
gljivost opreme, bruto tlorisno površino ali bruto prostornino 
objekta, v katerem je oprema nameščena,

– od vseh stroškov nakupa druge opreme kot upravičeni 
priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost in 
uporabo opreme v skladu z namenom podpore (npr. površina 
objekta, kapaciteta stroja ipd.);«.

18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih 

objektov, mora predložiti veljavno pravnomočno gradbeno do-
voljenje, brez projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja, in PZI v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, ter popis del in projektantski predračun v 
skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumen-
tacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov. Če gre za 
naložbo v ureditev nezahtevnih objektov, mora vlagatelj predlo-
žiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni 
objekt;«.

V 20. točki se za besedo naložbe črtata vejica in besedilo 
»kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja«.

21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi 

objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora predložiti veljavno prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, brez projektne dokumentacije 
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ali uporabno 
dovoljenje. Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi 
objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
nezahtevni objekt, mora predložiti veljavno pravnomočno grad-
beno dovoljenje za nezahtevni objekt;«.

Na koncu 24. točke se pika nadomesti s podpičjem in 
doda nova 25. točka, ki se glasi:

»25. če gre za naložbo v ureditev enostavnih objektov, ki 
so varovani na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, 
ali se enostavni objekt postavlja na območje, ki je varovano na 
podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, mora vlogi na 
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javni razpis priložiti soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki 
ureja varstvo kulturne dediščine.«.

V tretjem odstavku se črtata vejica in besedilo »Uredbo 
1407/2013/EU«.

V četrtem odstavku se besedilo »23. točke« nadomesti z 
besedilom »25. točke«, besedilo »17. točke« pa se nadomesti 
z besedilom »18. točke«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, 

ki ureja posege v okolje, in se naložba ne nanaša na ureditev 
zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravičenec pridobiti 
okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben.«.

51. člen
V petem odstavku 102. člena se na koncu 7. točke pod-

pičje nadomesti z vejico in doda besedilo »ter dobavnice, tran-
sportne liste ali druga dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme 
in mehanizacije;«.

Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in 
doda nova 12. točka, ki se glasi:

»12. fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziro-
ma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehno-
loško celoto, ter fotografije, iz katerih je razvidna označitev vira 
sofinanciranja v skladu s sedemnajstim odstavkom tega člena.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru naložb v ureditev zahtevnih ali manj zah-

tevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek-

tov, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti 
pravnomočno uporabno dovoljenje ter projektno dokumenta-
cijo izvedenih del, na podlagi katere je bilo izdano uporabno 
dovoljenje.«.

Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 

808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinan-
ciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, izpolniti zahteve glede označevanja vira 
sofinanciranja.«.

52. člen
V prvem odstavku 105. člena se v prvi alineji črta besedilo 

»razen za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev 
iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,«.

V drugi alineji se črta besedilo »razen za naložbe majhnih 
kmetij iz 6. točke 34. člena te uredbe,«.

53. člen
Peti odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 

808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinan-
ciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, izpolnjevati obveznosti glede označevanja 
vira sofinanciranja.«.

54. člen
V prilogi 1 se preglednica spremeni tako, da se glasi:

»
Ukrep EKSRP SKUPAJ
M04 Naložbe v fizična sredstva 154.099.362,00 205.465.816,00
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 73.975.467,22 98.633.956,36
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov

55.320.946,28 73.761.261,70

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 183.369.362,00 244.492.482,67
«.

55. člen
V prilogi 2 se v poglavju A. v šestem odstavku napovedni 

stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s petim od-

stavkom 106. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih 
deležih:«.

V poglavju G. se črta drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odsta-

vek, se v napovednem stavku črta besedilo »druge alineje«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Poglavje H. se črta.

56. člen
V prilogi 4 se v I. poglavju na koncu drugega odstavka 

doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja na 

podlagi podatkov iz poslovanja, pridobljenih iz bilance poslovne-

ga izida, se poleg poslovnih prihodkov iz poslovanja (AOP 126) 
upošteva tudi vrednost odškodnin za naravne nesreče, ki jih 
vlagatelj prejme od zavarovalnic, in obresti od tekočih sredstev 
v banki, potrebnih za vodenje kmetijskega gospodarstva.«.

V. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»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 naj-
pozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev 
izpolniti vsaj 80-odstotkov proizvodnih zmogljivosti, 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
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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 4.1 upravičenec izkoriščenost proizvodnih 
kapacitet dokazuje z doseženimi proizvodnimi kazalniki, ki so 
navedeni v navodilih za izdelavo letnih poročil o doseganju 
ciljev (kmetijska zemljišča v uporabi, obseg živali v hlevski reji 
oziroma na paši, stanje po 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila pa AKTRP preveri v RKG oziroma zbirni vlogi).

Formula za izračun proizvodnih zmogljivosti za 
podukrep 4.2 (vhodne surovine za predelavo ali trženja kme-
tijskih proizvodov):

A
x 100

B
pri čemer pomeni:
A – dosežena količina vhodnih surovin po zadnjem iz-

plačilu,
B – načrtovana količina vhodnih surovin v poslovnem 

načrtu.«.

57. člen
V prilogi 7 se v 1. točki v napovednem stavku za besedo 

»iz« doda besedilo »26. in«.
V 2. točki se:
– v napovednem stavku za besedo »iz« doda besedilo 

»39. in«;
– na koncu točke b) podpičje nadomesti z vejico in doda 

nova tretja alineja, ki se glasi:
»– dosežena količina vhodnih surovin;«;
– na koncu točke d) dvopičje nadomesti s podpičjem in 

doda nova točka e), ki se glasi:
»e) skupna raba naložbe zadruge, skupine ali organiza-

cije proizvajalcev:
– podatki o članih zadruge, skupine ali organizacije pro-

izvajalcev, ki izvajajo skupno rabo naložbe: osebno ime člana 
oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne osebe, 
naslov oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega go-
spodarstva ter načrtovan obseg dela, izražen v urah, s katerim 
člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe,

– seznam skupne rabe naložbe, s katerega so razvidni 
raba naložbe po članih, obdobje uporabe, lokacija naložbe 
ipd.«.

V 3. točki se v napovednem stavku za besedo »iz« doda 
besedilo »55. in«.

V 4. točki se v napovednem stavku za besedo »iz« doda 
besedilo »63. in«.

V 5. točki se v napovednem stavku za besedo »iz« doda 
besedilo »80. in«.

58. člen
V prilogi 10 se povsod besedilo »ob zaključku naložbe« 

nadomesti z besedilom »v koledarskem letu pred letom vložitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

59. člen
(dokumentacija v prehodnem obdobju)

(1) Vlogi na javni razpis se do 1. januarja 2021 lahko 
priloži projekt za izvedbo, ki je izdelan v skladu s Pravilnikom o 
projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), 
če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 31. člena Pravilnika 
o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.).

(2) Če se je gradnja objekta začela pred začetkom upo-
rabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – 

popr.) in upravičenec v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni 
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) nima obveznosti prijave 
začetka gradnje objekta, se vlogi na javni razpis priloži projekt 
za izvedbo, ki je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni do-
kumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ).

60. člen
(začeti postopki)

Postopki, začeti na podlagi 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 Republi-
ke Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr. in 19/18), se končajo 
v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sred-
stva 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 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 
38/17, 40/17 – popr. in 19/18).

61. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-37/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0061

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3983. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini 
za uporabo cestnega predora Karavanke

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena Zakona 
o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo 

cestnega predora Karavanke

1. člen
V Uredbi o cestnini za uporabo cestnega predora Kara-

vanke (Uradni list RS, št. 14/18) se v drugem odstavku 3. člena 
številka »5,90« nadomesti s številko »6,07«.

2. člen
V prvem odstavku 5. člena se številka »26,39« nadomesti 

s številko »26,97«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2019.

Št. 00710-32/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2430-0095

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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3984. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 
odpadne embalaže

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega 
odstavka 113. 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 spremembi Uredbe o okoljski dajatvi  

za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 
odpadne embalaže

1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 
78/08, 19/10 in 68/17) se v prilogi 1 točka C spremeni tako, da 
se glasi:

»C. ENOTE OBREMENITVE ZA EMBALAŽO NAGROB-
NIH SVEČ

Vrsta embalaže Število
EO/kg

1 Sestavni deli elektronskih nagrobnih sveč,  
ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla  
ter baterije in elektronskega vezja: 
EO se obračuna od mase celotne nagrobne 
sveče

2

2 Sestavni deli nagrobnih sveč, ki svetlobo ustva-
rijo z gorenjem vložka (parafin, vosek, olje ipd.), 
izdelani iz kovin in plastike ali stekla: 
EO se obračuna od mase celotne nagrobne 
sveče

2

«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2019.

Št. 00719-76/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0114

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik

3985. Odlok o načrtu za kakovost zraka 
za aglomeracijo Maribor

Na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s šestim 
odstavkom 23. 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) in za izvrševa-
nje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega 
zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

O D L O K
o načrtu za kakovost zraka  

za aglomeracijo Maribor

1. člen
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme načrt za kakovost zraka za 
aglomeracijo Maribor, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja, predstavlja program ukrepov za izboljšanje kakovosti 
zraka.

(2) Načrt za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor je v 
prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: 
Načrt).

(3) Ta odlok ureja tudi:
– območje izvajanja ukrepov, ki je v skladu s predpisom, 

ki ureja določitev podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo 
zunanjega zraka, opredeljeno kot aglomeracija z oznako SIM 
in je na podlagi predpisa, ki ureja razvrstitev območij, aglome-
racij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, 
zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem 
besedilu: zrak) z delci PM10 uvrščeno v razred največje obre-
menjenosti;

– spodbude države in občin;
– kratkoročne ukrepe;
– spremljanje učinkov izvajanja in obdobje izvajanja ukre-

pov iz Načrta;
– nosilce izvajanja ukrepov iz Načrta.

2. člen
(določitev območja največje obremenjenosti)

Območje obremenjenosti z delci PM10 se določa za aglo-
meracijo Maribor, ki obsega območji Mestne občine Maribor in 
Občine Miklavž na Dravskem polju.

3. člen
(vsebina Načrta)

(1) Načrt vsebuje:
– opis območja čezmerne onesnaženosti;
– analizo stanja onesnaženosti;
– vire onesnaževanja in njihov vpliv na stanje kakovosti 

zraka;
– ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti;
– odgovorne organe za izvajanje ukrepov za izboljšanje 

kakovosti zraka, vključno z nalogami občin in države;
– obveznosti povzročiteljev obremenitve in izvajalcev jav-

nih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva 
okolja.

(2) Pri intenzivnosti izvajanja posameznih ukrepov se 
upošteva tudi njihov prispevek k zmanjševanju onesnaženosti 
z delci PM2,5 in drugimi onesnaževali zunanjega zraka.

4. člen
(spodbude države in občin)

(1) Investicijski projekti gospodinjstev za zamenjavo ko-
tlov na vse vrste goriv z novimi napravami za ogrevanje stavb 
in obnova posameznih delov ali celotnega zunanjega ovoja 
stavb, ki jih spodbujajo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), in zavezanci z nepovratnimi 
sredstvi na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem besedilu: sub-
vencija), se lahko spodbujajo z dodatnimi subvencijami države 
in občin.

(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na 
katero koli vrsto goriva z novimi kotli na lesno biomaso in 
za vgradnjo električnih toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz 
predpisa, ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije, in predpisa, ki ureja zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud 
niso upravičeni na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim 
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energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb 
določeno daljinsko ogrevanje, razen če so ti kotli namenjeni 
za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja 
določena uporaba zemeljskega plina, upravičenci do spodbud 
niso upravičeni do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste 
goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo električnih 
toplotnih črpalk.

(3) Občina Miklavž na Dravskem polju in Mestna občina 
Maribor za namen dodeljevanja subvencij zagotavljata Eko 
skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji 
območja iz 2. člena tega odloka na zemljiško parcelo natančno 
in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogre-
vanja določeno daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega 
plina, na zemljiško parcelo natančno.

(4) Zavezanci iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih, pridobijo podatke iz prej-
šnjega odstavka od Eko sklada.

(5) Eko sklad pri potrditvi programa za izboljšanje ener-
getske učinkovitosti iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih, upošteva določbe tega 
odloka.

5. člen
(kratkoročni ukrepi)

(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) v obdobju med 1. oktobrom in 31. marcem 
dnevno napoveduje onesnaženost z delci PM10 na območju 
iz 2. člena tega odloka na podlagi predvidenih meteoroloških 
razmer in izmerjenih ravni PM10.

(2) Agencija razglasi čezmerno onesnaženost z delci 
PM10na območju iz 2. člena tega odloka, če je napovedana ra-
ven delcev PM10 večja od 1,5-kratnika dnevne mejne vrednosti.

(3) V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci 
PM10 izda agencija priporočila fizičnim in pravnim osebam, da 
prispevajo k zmanjšanju emisij z delci PM10 tako, da:

– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih pro-
storov;

– uporabljajo goriva, ki sproščajo nižje emisije delcev, če 
imajo to možnost;

– intenzivno uporabljajo javni prevoz in druge oblike traj-
nostnega prevoza;

– zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
– ne izvajajo dejavnosti na prostem, ki povzročajo razpr-

šene emisije prahu (npr. gradbišča, pometanje cest in suhega 
listja);

– ne uporabljajo sekundarnega ogrevanja na biomaso.
(4) V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci 

PM10 upravljavci cest omejijo hitrost motornih vozil na avtoce-
stah in hitrih cestah.

(5) O razglasitvi čezmerne onesnaženosti z delci PM10 
agencija nemudoma obvesti Občino Miklavž na Dravskem polju 
in Mestno občino Maribor ter sredstva javnega obveščanja, o 
obveznostih iz prejšnjega odstavka pa tudi upravljavca cest.

6. člen
(finančno ovrednotenje ukrepov)

Finančno ovrednotenje ukrepov iz Načrta je za obdobje 
treh koledarskih let določeno v prilogi 2, ki je sestavni del tega 
odloka.

7. člen
(program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje 

učinkov ukrepov)
(1) Agencija v sodelovanju z občinama pripravi program 

za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čez-
mernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov, ga po potrebi 
dopolnjuje in izvaja.

(2) Program iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– evidence in scenarije izpustov onesnaževal,
– sistem za spremljanje kakovosti zraka in disperzijskih 

karakteristik atmosfere,
– disperzijsko modeliranje,
– receptorsko modeliranje.
(3) Pri ugotavljanju vpliva virov na onesnaženost zraka se 

ločeno določajo prispevki virov z območja največje obremenje-
nosti iz 2. člena tega odloka, regionalnih virov in čezmejnega 
onesnaževanja.

(4) Agencija pripravi letno poročilo o izvajanju programa 
iz prvega odstavka tega člena do 31. marca za preteklo leto.

8. člen
(usklajevanje in nosilci ukrepov)

(1) Izvajanje ukrepov iz tega odloka med različnimi nosilci 
ukrepov usklajuje ministrstvo, pristojno za okolje.

(2) Nosilci ukrepov na državni in občinski ravni so dolo-
čeni v Načrtu.

(3) Nosilci ukrepov na državni ravni so ministrstvo, pri-
stojno za okolje, ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo, 
pristojno za energijo, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, 
in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, ter izvajalci obveznih 
državnih gospodarskih javnih služb.

(4) Nosilci ukrepov na občinski ravni so pristojni organi 
občin in izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb.

(5) Med nosilce ukrepov iz tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se štejejo tudi osebe, ki izvajajo dejavnosti varstva 
okolja, in povzročitelji obremenitve (pravne in fizične osebe, 
ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, ter 
fizične osebe na območju Občine Miklavž na Dravskem polju 
in Mestne občine Maribor.

9. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)

Izvajanje ukrepov iz tega odloka traja najmanj, dokler ka-
kovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored ne doseže 
mejnih vrednosti za delce PM10 iz predpisa, ki ureja kakovost 
zunanjega zraka.

10. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor 
(Uradni list RS, št. 57/17).

11. člen
(začetek uporabe)

Četrti odstavek 5. člena tega odloka se začne uporabljati 
1. novembra 2019.

12.  člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-69/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0105

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Načrt za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor 

1. Opis območja čezmerne onesnaženosti 
 
Območje čezmerne onesnaženosti obsega mestno občino Maribor in občino Miklavž 
na Dravskem polju. Obe občini sta del aglomeracije Maribor. Na tem območju so glede 
na predpis, ki ureja kakovost zunanjega zraka, presežene mejne vrednosti za delce 
PM10, zato je območje uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Območje čezmerne 
onesnaženosti je na obeh bregovih reke Drave in obsega 159,5 km2. Na njem živi 
približno 118.000 prebivalcev. Središče območja je Maribor, ki je drugo največje 
slovensko mesto in največje urbano središče podravske regije. Na večjo onesnaženost 
z delci v hladni polovici leta vplivajo slabša prevetrenost in daljša obdobja brez 
padavin. Najbolj problematično je stanje pri inverziji v času kurilne sezone, ko se 
hladen zrak skupaj z onesnaževali zadržuje pri tleh. To se dogaja kljub temu, da to 
območje nima izrazite kotlinske lege. Maribor je pomembno prometno središče na 
presečišču dveh poti. Prva smer poteka po reki Dravi, druga pa iz Graške proti Celjski 
kotlini. Vzhodni del območja prečka avtocesta A1. Na onesnaženost zraka vplivajo tudi 
bližnja naselja. Območje čezmerne onesnaženosti z vrisanimi merilnimi mesti je 
prikazano na sliki 1. Meritve onesnaženosti zraka se v okviru državne merilne mreže 
za spremljanje kakovosti zunanjega zraka izvajajo na lokacijah Maribor Center in 
Maribor Vrbanski plato. Občina Miklavž na Dravskem polju pa z izvajalcem meritev, tj. 
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvaja meritve v Miklavžu na 
Dravskem polju. Merilno mesto Maribor Center je ob Titovi cesti, merilno mesto Maribor 
Vrbanski plato pa na severozahodnem delu mesta na območju črpališča pitne vode. 
Na lokaciji Maribor Center se spremljajo ravni SO2, O3, NOx, PM10, PM2,5, CO in 
benzena. V delcih PM10 se določajo vsebnosti težkih kovin in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov, v delcih PM2,5 pa vsebnosti anorganskih ionov ter elementnega in 
organskega ogljika. Na lokaciji Maribor Vrbanski plato se v okviru državne merilne 
mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka izvajajo meritve O3, delcev PM2,5 in 
vsebnosti anorganskih ionov ter elementnega in organskega ogljika v tej velikostni 
frakciji delcev. Merilno mesto Vrbanski plato upravlja Mestna občina Maribor. Na tej 
lokaciji Mestna občina Maribor izvaja še meritve delcev PM10 in NOx ter do leta 2015 
tudi meritve O3. Po tem letu Mestna občina Maribor spremlja ravni ozona na Pohorju. 
Do leta 2010 so se meritve kakovosti zraka izvajale na merilnem mestu Maribor Tabor. 
Prve meritve onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 so se v Miklavžu na 
Dravskem polju začele izvajati v letu 2011. Do vključno leta 2015 so bili podatki za 
posamezno leto na voljo za približno polovico leta, meritve pa so se izvajale tako v 
hladni kot v topli polovici leta. Od začetka leta 2016 se meritve na merilnem mestu 
Miklavž na Dravskem polju izvajajo neprekinjeno. Meritve delcev po naročilu Občine 
Miklavž na Dravskem polju izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 
 
Preglednica 1: Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnih mest in tip območja na 
območju aglomeracije SIM za merilni mesti v okviru državne merilne mreže za 
spremljanje kakovosti zunanjega zraka ter za merilno mesto Miklavž na Dravskem 
polju 
 
Merilno mesto GKKy GKKx Tip merilnega mesta Tip območja 
Maribor Center 550305 157414 prometno  mestno 
Maribor Vrbanski plato 548452 158497 ozadje mestno 
Miklavž na Dravskem 
polju 

554400 
151105 

prometno podeželsko 
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Slika 1: Območje čezmerne onesnaženosti ter lokaciji merilnih mest v okviru državne 
merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka in merilnega mesta Miklavž 
na Dravskem polju  
 
 
2. Raven onesnaženosti z delci PM10 
 
Za delce PM10 so predpisane letne in dnevne mejne vrednosti. Letna mejna vrednost 
znaša 40 µg/m3, dnevna mejna pa 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat v 
koledarskem letu. Na slikah 2 in 3 so prikazani rezultati meritev ravni onesnaženosti z 
delci PM10. Za merilni mesti v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti 
zunanjega zraka so rezultati prikazani za obdobje 2002–2017, za merilno mesto 
Miklavž na Dravskem polju pa za leti 2016 in 2017. Na sliki 2 so prikazane povprečne 
letne koncentracije delcev, na sliki 3 pa število preseganj dnevne mejne vrednosti v 
posameznem koledarskem letu. Letna mejna vrednost po letu 2007 na merilnih mestih 
v Mariboru ni bila presežena. Prav tako ta vrednost v letih 2016 in 2017 ni bila 
presežena v Miklavžu na Dravskem polju. Večji problem so preseganja dnevne mejne 
vrednosti, ki so omejena na hladno polovico leta. Najbolj problematični meseci so 
januar in februar ter november in december. V Mariboru je bilo na merilnih mestih 
Maribor Center in Maribor Tabor dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti v 
obdobju 2002–2008 preseženo vsako leto. Po letu 2006 je opazen izrazit trend 
zmanjševanja koncentracij delcev tako glede povprečnih letnih koncentracij kakor tudi 
števila dni s preseženo dnevno mejno vrednostjo. Razlog za zmanjšanje je predvsem v 
izgradnji mariborske obvoznice, ki je mesto razbremenila tranzitnega prometa. Po letu 
2010 so razlike med posameznimi leti predvsem posledica različnih meteoroloških 
pogojev v hladni polovici leta. Višje koncentracije delcev in s tem tudi večje število 
preseganj so povezani z daljšimi obdobji stabilnega vremena, ko prihaja do nastanka 
izrazitih temperaturnih inverzij. Po drugi strani pa so daljša padavinska obdobja, 
pogosti prehodi vremenskih front in višje temperature povezani z nižjimi nivoji delcev. 
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Tako so bila za leto 2011 značilna daljša obdobja stabilnega vremena, kar se je 
odrazilo predvsem v večjem številu preseganj dnevne mejne koncentracije, delno pa 
tudi v višji povprečni letni koncentraciji. Na merilnem mestu Maribor Vrbanski plato je 
bilo število preseganj dnevne mejne vrednosti ves čas izvajanja meritev manjše od 
dovoljenega. Povprečne letne koncentracije v Miklavžu na Dravskem polju so bile 
podobne tistim na merilnem mestu Mariboru Center. Število preseganj je bilo v času 
izvajanja meritev višje in je v letih 2016 in 2017 preseglo dovoljeno število. 
 
 

 
 
Slika 2: Povprečne letne vrednosti PM10 na merilnih mestih v aglomeraciji Maribor 
 
 

 
 
Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnih mestih v 
aglomeraciji Maribor  
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3. Viri onesnaževanja 
 
Izpusti celotnega prahu iz industrijskih virov v aglomeraciji Maribor v letu 2014 so 
prikazani v preglednici 2, primerjava z letom 2011 pa v preglednici 3. Vsa podjetja v 
preglednici so v mestni občini Maribor. Primerjava med letoma 2011 in 2014 kaže, da 
se je obseg izpustov industrijskih virov v tem obdobju povečal. Na območju Maribora je 
po osamosvojitvi Slovenije propadlo precej velikih podjetij. Na njihovem območju so 
danes poslovne cone s številnimi novimi podjetji. Lokacije posameznih večjih 
industrijskih virov in obremenjenost državnih cest glede na PLDP (povprečni letni 
dnevni promet) so prikazane na sliki 4. 
 
Preglednica 2: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov v aglomeraciji Maribor v 
letu 2014 (vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji) 
 
Vir Emisije celotnega prahu (kg/leto) 
CIMOS TAM Ai d. o. o. 6,030
Žito d. d. Ljubljana – PC Intes Melje Maribor 1,192
SWATYCOMET d. o. o. SPE Industrijska brusna orodja 741
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D. D. 554
PALFINGER d. o. o. 253
TEKOL d. d. 177
TOM II. 129
Colbex d. o. o. 127
Palfinger Marine d. o. o. 71
DURABUS d. o. o. 52
PRIMAT tovarna kovinske opreme d. d. 49
PRISTAN 30
ENERGETIKA MARIBOR, d. o. o. 30
Gorenje Surovina d. o. o. PE TGO 26
Trgofort, d. o. o. 26
TAO d. o. o. 15
Drugi viri * 6
Skupaj 9,507

 
*posamezni vir ne presega 10 kg na leto  

 
Preglednica 3: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov v aglomeraciji Maribor v 
letih 2011 in 2014  
 

Leto Emisije celotnega prahu (kg/leto) 
2011 5,993
2014 9,507
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Slika 4: Lokacije posameznih virov emisij celotnega prahu v aglomeraciji Maribor 
 
Na merilnem mestu Maribor Center je bilo v obdobju od 23. 4. 2015 do 19. 4. 2016 
izvedeno vzorčenje z namenom določitve virov z receptorskim modeliranjem. V 
preglednici 4 so prikazane ravni delcev PM10, vključno s prekoračitvami dnevne mejne 
vrednosti. Porazdelitev po virih v celotnem in zimskem obdobju, ki je bila pridobljena z 
modelom PMF (Positive Matrix Factorization), je prikazana v preglednici 5. Rezultati 
receptorskega modeliranja kažejo, da na ravni delcev na tem merilnem mestu vplivajo 
trije poglavitni viri. Ker se je vzorčenje izvajalo na prometni lokaciji, je pričakovano 
najpomembnejši vir povezan s prometom in resuspenzijo. Ta vir je posledica izpustov 
iz motorjev ter obrabe cestišča, zavor in pnevmatik. Na letni ravni k delcem prispeva 43 
%, v zimskem obdobju pa je bil prispevek nekoliko manjši in je znašal 38 %. Ravni 
sekundarnih anorganskih delcev, ki nastajajo z oksidacijo in pretvorbo plinastih 
izpustov (predvsem SO2, NOx in NH3), so večinoma regionalne in odražajo stanje na 
širšem območju, saj nanje bolj kot lokalni izpusti vpliva prenos zračnih mas. Delež tega 
vira pomeni 37 % tako v celoletnem kot tudi v zimskem obdobju. Izpusti zaradi 
izgorevanja biomase so višji v zimskem obdobju (delež tega vira v zimskem obdobju je 
25 %, na letni ravni pa 20 %). V zimskem obdobju so posebej obravnavani dnevi s 
preseženo dnevno mejno koncentracijo delcev PM10. Rezultati so prikazani v 
preglednici 6. V opazovanem obdobju od 1. 10. 2015 do 30. 3. 2016 je znašala 
povprečna dnevna koncentracija v dneh, ko je prišlo do preseganja, 62 µg/m3. V 
primerjavi z dnevi, ko dnevna mejna vrednost ni bila presežena, se je najbolj povečal 
delež zaradi izgorevanja biomase. Delež tega vira je bil v teh dneh skoraj 40 %, kar v 
povprečju pomeni 24 µg/m3. V dneh s preseženo dnevno koncentracijo se je precej 
povečal tudi delež sekundarnih anorganskih delcev. 
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Preglednica 4: Povprečne koncentracije delcev PM10 in število prekoračitev mejne 
dnevne vrednosti na merilnem mestu Maribor Center  

 Delci PM10 

 Cp [µg/m3] >MV 
zimsko obdobje (1. 10. 2015–31. 3. 2016) 33 30 
poletno obdobje (23. 4.–30. 9. 2015 in 1. 4.–19. 4. 2016) 21 2 
celotno obdobje (23. 4. 2015–19. 4. 2016) 27 32 
Cp …. povprečna koncentracija v danem obdobju  
MV …. število primerov s preseženo dnevno mejno vrednostjo 50 µg/m3 

 

Preglednica 5: Viri delcev PM10 s pripadajočimi kazalniki, dobljenimi s statističnim 
modelom PMF 

Prevladujoči kazalniki Časovni 
vzorec 

pojavljanja 

Vir delcev Delež vira 
celotno 
obdobje 

Delež vira 
zima 

levoglukozan, PAH, kalij, 
EC, OC,  

zima izgorevanje 
biomase 

20 % 25 % 

nitrat, sulfat, amonij celo leto sekundarni 
anorganski 
delci 

37 % 37 % 

EC, OC, magnezij, krom, 
barij baker, molibden, 
železo, cink, antimon, 
vanadij, aluminij, kalcij, 
stroncij, galij, mangan, 
natrij 

celo leto promet, 
resuspenzija 

43 % 38 % 

 
PAH: benzo(a)antracen, benzo(b,j,k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, 
dibenzo(a,h)antracen 
EC-elementarni ogljik, OC-organski ogljik 
 
 

Preglednica 6: Porazdelitev virov delcev PM10 glede na njihovo koncentracijo (nad in 
pod 50 µg/m3) v zimskem obdobju od 1. 10. 2015 do 30. 3. 2016  
 

Vir delcev CPM10 < 50 µg/m3 CPM10 > 50 µg/m3 
zgorevanje biomase 7 µg/m3 28 % 24 µg/m3 38 % 

sekundarni 
anorganski delci 10 µg/m3 35 % 28 µg/m3 45 % 

promet, resuspenzija 10 µg/m3 37 % 10 µg/m3 17 % 
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4. Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti in odgovorni organi za izvajanje ukrepov 
 
 
Cilj ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka je zmanjševanje emisij zaradi 
ogrevanja stavb (URE in OVE, manjša uporaba fosilnih goriv) in prometa. Del 
ukrepov, ki ne zahtevajo velikih finančnih virov, je usmerjenih v promocijo, 
komuniciranje, ozaveščanje in informiranje ciljnih javnosti ter predstavitev 
dobrih praks in so enakovredni tistim, ki zahtevajo znatna finančna sredstva.  
 
 
4.1 Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije  
 
Temeljni cilj pri načrtovanju ukrepov glede ogrevanja stavb je zmanjšanje 
potrebe po toplotni energiji. V naslednjem koraku so ukrepi usmerjeni v 
spodbujanje ogrevanja stavb z daljinskim ogrevanjem (prednostno z OVE), 
vključno z DOLB, ter ogrevanja s plinom na zgoščenih območjih poselitve. Na 
preostalem območju nezgoščene poselitve pa so ukrepi usmerjeni v spodbujanje 
zamenjave zastarelih malih kurilnih naprav z novimi ali toplotnimi črpalkami ter 
ozaveščanje in informiranje uporabnikov teh naprav o načinu upravljanja za čim 
manjše izpuste delcev. 
 
 
4.1.1 Daljinsko ogrevanje 
 

4.1.1.1 Uvajanje OVE v sistem daljinskega ogrevanja 
 
Pomemben cilj ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka na območju občine je 
oskrba sistemov daljinskega ogrevanja iz lesne biomase (z lesom slabše kakovosti in 
mehanskimi neonesnaženimi ostanki v proizvodnem procesu lesne industrije na 
območju Maribora in bližnje okolice). 
 
Za izpolnitev zavez Republike Slovenije pri povečanju deleža obnovljivih virov energije 
v končni rabi (25 % do leta 2020) je smiselno že obstoječe sisteme daljinskega 
ogrevanja priključevati na kotlovnice, ki uporabljajo les slabše kakovosti in ostanke 
lesne biomase lesne industrije. S tem bi prenehale obratovati lokalne kotlovnice 
daljinskega ogrevanja, ki uporabljajo fosilna goriva, in manjša kurišča na lesno 
biomaso, zaradi česar bi se zmanjšale emisije iz lokalnih kotlovnic s toplogrednimi plini 
in v primeru ustreznih tehnologij tudi emisije nasploh (predvsem izpuste delcev), kar bi 
bistveno prispevalo k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka. Cilj tega ukrepa je, da v 
sistemih lokalnega ogrevanja kolikor je mogoče obratujejo le nizko emisijski kotli na 
biomaso in plinski motorji, ki toploto proizvajajo v soproizvodnji z električno energijo, pri 
čemer pa je treba toploto koristno izrabljati ves čas proizvodnje. Tako bo predvidoma 
mogoče tudi bistveno zmanjšati ceno dobavljene toplote iz sistemov daljinskega 
ogrevanja in s tem povečati možnosti za večji obseg priključevanja objektov.  
 
V okviru tega ukrepa je predvidena izgradnja »ENERGETSKEGA OBJEKTA« na 
območju Studenc ob TVT Boris Kidrič, v okviru katerega se načrtuje postavitev 5 MW-
kotla na lesno biomaso, soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE) na 
zemeljski plin ter visokotemperaturne toplotne črpalke. Celotni objekt bo vključen v 
obstoječi sistem daljinskega ogrevanja občine, ki ga upravlja javno podjetje Energetika 
Maribor. 
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Takšna usmeritev je v skladu z načrti ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, ki skupaj z 
ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, načrtuje ukrepe za izrabo nenadno 
povečanih količin lesne biomase, ki nastane ob nenadnih ujmah in boleznih v 
gozdovih, tako da se ustrezno uporabi vsa začasna presežna lesna biomasa kot vir 
energije v kotlovnicah daljinskega ogrevanja.  
 
Hkrati ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izvaja ukrepe za spodbujanje 
podjetništva na področju lesarstva, vključno z dodatnimi spodbudami za majhna in 
srednja podjetja za visoko dodano vrednost lesnih produktov. 
 
Prav tako ministrstva, pristojna za okolje, gospodarstvo, gozdarstvo in energetiko v 
sodelovanju z gospodarstvom intenzivno sodelujejo za pametno uporabo lesa.  
 
V sistem daljinskega ogrevanja se vključi tudi delež toplote, proizvedene iz uplinjanja 
biomase v soproizvodnji toplotne in električne energije z visokim izkoristkom.  
 
Obratovanje toplotnih virov in distribucijskega omrežja je treba optimizirati s ciljem 
zmanjšanja toplotnih izgub in manjše porabe električne energije. Z znižanjem 
obratovalnih stroškov se bosta povečali konkurenčnost cen dobavljene energije in 
privlačnost odjema toplotne energije iz sistema daljinskega ogrevanja, ki manj 
onesnažuje zrak kakor večina naprav za individualno ogrevanje.  
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o. 
 
 
4.1.1.2 Širitev sistemov daljinskega ogrevanja in povečevanje odjema iz daljinskega 
ogrevanja 

Občina bo pripravila oziroma posodobila načrt daljinskega ogrevanja tako, da bo 
daljinsko ogrevanje prednostni vir ogrevanja na območjih z večjo gostoto odjema, kar 
bo opredelila v svojih aktih. V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) se v okviru 
smernic za občinske prostorske načrte določijo območja naselij glede na faktor 
pozidanosti, kjer je načrtovanje daljinskega ogrevanja in hlajenja obvezno. 
 
Širitev sistema daljinskega ogrevanja na območja obstoječih skupnih kotlovnic, 
večstanovanjskih in poslovnih objektov ter vsa območja z večjo gostoto poseljenosti se 
lahko spodbuja s subvencijami za izgradnjo vročevodnega omrežja. Sredstva za 
subvencijo lahko zagotavljata država in občina. 
 
Priključevanje objektov na sistem daljinskega ogrevanja se lahko spodbuja s 
subvencijami države in občine za nakup in postavitev toplotnih postaj.  
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o. 
 
 
4.1.1.3 Ugotavljanje možnosti in spodbujanje mikro sistemov za daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso (DOLB) v primestnih naseljih in vaseh  
 
V primestnih naseljih in okoliških vaseh, kjer je primerna zgoščenost poselitve in 
sistemi daljinskega ogrevanja še niso vzpostavljeni, je vzpostavljanje mikro sistemov 
za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) ukrep, ki zaradi nadomestitve 
obstoječih, večinoma zastarelih ogrevalnih naprav, prispeva k izboljševanju kakovosti 
zunanjega zraka. Občina določi območja, kjer je smiselna izgradnja mikro sistema 
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daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Občina aktivno sodeluje pri informiranju 
občanov in spodbujanju uveljavljanja obstoječih spodbud v ta namen.  
 
Cilj je, da do leta 2019 v občini začne obratovati vsaj en mikro sistem daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso.  
 
Nosilci ukrepa: Mestna občina Maribor, država, Energetika Maribor, d. o. o., druga 
podjetja. 
 
 
4.1.1.4 Spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z možnostjo priključitve na 
sistem daljinskega ogrevanja, kjer je to mogoče 
 
Zastarele male kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so eden izmed glavnih virov 
onesnaževanja zraka. Zaradi številnih prednosti učinkovitega sistema daljinskega 
ogrevanja v primerjavi z individualnimi kotlovnicami oziroma kurišči se spodbuja priklop 
na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja (v skladu z določbami EZ-1 in Pravilnikom o 
učinkoviti rabi energije v stavbah). V ta namen so mogoče finančne spodbude države, 
saj se s tem spodbuja priklop na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja, ki z njegovo 
nadaljnjo izgradnjo prispeva k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka, rabi OVE in 
manjšim emisijam CO2. Deležu spodbud države se lahko dodajo še sredstva občine. 
Cilj je postopna zamenjava neustreznih kurišč in postopno povečanje odjema toplote iz 
daljinskega ogrevanja. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o. 
 
 
4.1.1.5 Obnova kotlovnic in združevanje priključevanja na ogrevanje z njimi 
 
Na območjih z zgoščeno poselitvijo stanovanjskih, poslovnih in javnih objektov, kjer je 
treba zamenjati oziroma obnoviti kotlovnico, v bližini pa ni toplovodnega omrežja ali 
omrežja zemeljskega plina, se kotlovnice obnovijo tako, da se zmanjšajo emisije 
delcev obstoječega načina ogrevanja, hkrati pa se na tako obnovljeno kotlovnico 
priključijo bližnji zasebni, poslovni ali javni objekti. 
 
Ukrep se izvaja v skladu z lokalnim energetskim konceptom. 
 
Nosilec ukrepa: Mestna občina Maribor. 
 
 
4.1.2 Ogrevanje s plinom 
 
Občina je v svojih aktih določila, da za območja, kjer plinovodno omrežje že obstaja ali 
je predvideno v LEK, velja oskrba z zemeljskim plinom za prednostni način ogrevanja. 
 
 
4.1.2.1 Priključevanje objektov na plinovodno omrežje 
 
Plin je okolju prijazno in najbolj kakovostno fosilno gorivo. Ker ima občina večinoma 
vzpostavljeno plinovodno omrežje, bo občane spodbujala k priključevanju objektov 
nanj. Občina je v svojih aktih določila območja, na katerih se kot prednostno določi 
ogrevanje z zemeljskim plinom. Občina ob upoštevanju veljavnih koncesijskih pogodb 
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zagotavlja, da se plinovodno omrežje ne bo širilo na območja, za katera je z občinskimi 
akti določeno, da je daljinsko ogrevanje prednostni način ogrevanja. Plinsko omrežje 
se prav tako ne bo širilo na območja, kjer so možnosti za mikro sisteme za daljinsko 
ogrevanje in daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.  
 
Država lahko za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov zagotavlja dodatne spodbude 
na območjih, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim 
plinom. 
 
Država bo spodbujala zavezance v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov 
energije, da bodo na območju občine izvajali ustrezne investicije iz uredbe s ciljem 
povečanja števila gospodinjstev, ki se bodo priključila na plinovodno omrežje za 
namene ogrevanja. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
 
4.1.3 Ukrepi na področju naprav za ogrevanje gospodinjstev  
 
4.1.3.1 Dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi 
malimi kurilnimi napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije 
 
Zastarele kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so eden izmed glavnih virov 
onesnaževanja zraka z delci PM10. Da bi spodbudili pospešeno zamenjavo zastarelih 
kurilnih naprav s sodobnejšimi, varnejšimi in varčnejšimi (energetska učinkovitost novih 
kurilnih naprav je najmanj 90 %) in hkrati upoštevali cilje za povečanje deleža 
obnovljivih virov v energetski bilanci na državni ravni, se v okviru razpisov države za 
spodbujanje vgradnje sodobnih kurilnih naprav na biomaso, toplotnih črpalk in drugih 
načinov uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje določijo ugodni pogoji. Deležu 
spodbud, ki veljajo za območje celotne države, se lahko dodajo sredstva občine, ki 
subvencionira priključevanje in druge ukrepe na področju daljinskega ogrevanja ter 
priključevanje na plinovodni sistem in nabavo novih plinskih peči.  
 
Subvencije države za nakup kurilnih naprav na lesno biomaso in električnih toplotnih 
črpalk na območjih, ki so v skladu z občinskimi akti predvidena za daljinsko ogrevanje 
ali oskrbo z zemeljskim plinom kot prednostnima načina ogrevanja, ne bo mogoče 
dobiti.  
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.1.3.2 Svetovanje občanom, ki ga izvajajo izvajalci dimnikarskih storitev, glede boljše 
uporabe kurilnih naprav in merjenje vlažnosti lesne biomase  
 
Izvajalci dimnikarskih storitev najmanj dvakrat letno obiščejo gospodinjstva, ki imajo 
male kurilne naprave na trdno gorivo, s čimer lahko bistveno vplivajo na porabo goriv 
oziroma njihov izkoristek ter izpuste delcev iz malih kurilnih naprav. 
 
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo ob vsakem obisku in opravljanju storitev sprotno 
ocenjevali: 

 stanje male kurilne naprave in ustreznost njene uporabe (vzdrževanje, 
pomanjkljivosti, dovod zraka ipd.), 

 stanje dimnika in odvodnih naprav ter njihovo čiščenje in vzdrževanje, 
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 stanje trdnih goriv (da so brez kemičnih primesi in premazov; vlažnost drv) in 
primernost njihovega skladiščenja. 

 
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo uporabnike dimnikarskih storitev informirali o 
energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovali glede izbire, vzdrževanja in 
uporabe malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimovodnih naprav, zračnikov in 
pomožnih naprav. 
 
Izvajalci dimnikarskih storitev kot sestavni del svoje dejavnosti svetujejo občanom 
glede uporabe malih kurilnih naprav, vključno s pregledom kakovosti in meritvami 
vlažnosti lesne biomase ter posebnim poudarkom na preprečevanju kurjenja vlažnih 
drv. Ob morebitnih manjših pomanjkljivostih na napravah in gorivu bodo občani prejeli 
priporočila in navodila, kako jih odpraviti, da bodo doseženi boljši izkoristek goriva, 
manjši izpusti plinov in večja varnost uporabe kurilnih naprav. Ministrstvo, pristojno za 
okolje, bo organiziralo dodatno izobraževanje vseh izvajalcev dimnikarskih storitev, 
zagotovilo zgibanke in finančno pokritje dodatnih stroškov. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, je v letu 2018 vsem izvajalcem dimnikarskih storitev 
zagotovilo merilnike vlažnosti drv. Izvajalci dimnikarskih storitev bodo ob vsakem 
opravljanju storitev gospodinjstvu ponudili meritev vlažnosti drv, v vsakem primeru pa 
jo morajo opraviti na zahtevo gospodinjstva. 
 
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo ob opravljenih storitvah, če bodo izmerili, da ima 
mala kurilna naprava majhen izkoristek in prevelike izpuste, gospodinjstvom svetovali 
zamenjavo naprave s sodobnejšo in jih seznanili z možnostjo dodatne finančne 
spodbude za zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav, ki jo zagotavlja država na 
območjih preseganj prek razpisov Eko sklada po tem odloku.  
 
Občinski upravi bosta zagotovili promocijo svetovanja izvajalcev dimnikarskih storitev v 
lokalnih sredstvih javnega obveščanja.  
 
Ocenjuje se, da je glede na zdajšnje stanje s pravilnim vzdrževanjem naprav in 
uporabo zračne suhe biomase tehnično mogoče zmanjšati izpuste delcev iz obstoječih 
malih kurilnih naprav v povprečju za 50 %, porabo goriva pa za 15 %. Cilj je, da v treh 
letih z izobraževanjem in ozaveščanjem občanov dosežemo 20-odstotno zmanjšanje 
emisij trdnih delcev iz malih kurilnih naprav na trdno gorivo ter hkrati zmanjšamo 
porabo trdnih goriv za 10 % samo s tem ukrepom.  
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, 
izvajalci dimnikarskih storitev.  
 
 
4.1.3.3 Izobraževanje in vzpostavitev posebnega odzivnega spletnega mesta za 
pametno uporabo lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
gospodarstvo, in GZS vzpostavi, vzdržuje in izboljšuje odzivno spletno mesto za 
pametno uporabo lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah. Občini 
vzpostavita povezavo na spletno stran tega ministrstva. 
 
Za uspešno uporabo informacij s spletnih mest se izvaja promocija spletnega mesta, 
informacije pa se lahko sporočajo gospodinjstvom tudi na druge načine. Občini pred 
vsako kurilno sezono na krajevno primeren način oglašujeta spletno mesto in v 
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sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, po svoji presoji na podlagi vsebin s 
spletnega mesta v gospodinjstva dostavljata ustrezna tiskana gradiva. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, pred začetkom kurilne sezone, v času posebnih obdobij 
povečane možnosti poslabšanja zraka (kresovi, ognjemeti, kurjenje v naravi) in 
povečanih možnosti slabše kakovosti zunanjega zraka na posameznih območjih 
informira o pomembnosti pravilne uporabe lesne biomase kot goriva in o drugih 
ukrepih, ki zmanjšujejo izpuste. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
 
4.1.3.4 Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih 
napravah 
 
Država izvaja poostren nadzor nad kurjenjem gorljivih odpadkov v malih kurilnih 
napravah. V ta namen bo povečala učinkovitost delovanja dimnikarske službe za 
izvajanje tega ukrepa in izboljšala sistem za izvedbo ukrepa. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v enem letu od sprejetja tega odloka pripravilo vse 
potrebne predpise in zagotovilo učinkovit sistem za nadzor ob sumu kurjenja gorljivih 
odpadkov v mali kurilni napravi. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v enem letu od sprejetja tega odloka povečalo 
odzivnost ob prijavah suma kurjenja gorljivih odpadkov v malih kurilnih napravah. 
 
Inšpektorat, pristojen za okolje, ob začetku kurilne sezone, enkrat v kurilni sezoni in 
enkrat izven kurilne sezone izvaja povečano število poostrenih nadzorov. Pri tem 
sodeluje tudi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, tako, da ob ugotovljenih kršitvah 
intenzivno in sprotno komunicira z javnostjo, da se take kršitve v celoti odpravijo. 
 
Nosilec ukrepa: država. 
 
 
4.1.3.5 Zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupne 
spletne platforme 
 
Država vzpostavi platformo za trg lesnih goriv v Sloveniji. Platformo vzpostavi in 
upravlja Gozdarski inštitut Slovenije. 
 
Gozdarski inštitut Slovenije bo vzpostavil tudi posebno spletno stran, kjer bodo vsi 
ponudniki lesne biomase ponujali svoje produkte. Na spletnih straneh bodo objavljene 
tudi dobre prakse o kakovosti goriv in informacije glede priprave in prodaje lesne 
biomase za ogrevanje (tehnologija, varnost, analize, napovedi, potrebe lesne industrije, 
stanje in zdravje gozdov, tržna poročila in napovedi ipd.) 
 
Nosilec ukrepa: država. 
 
 
4.1.3.6 Vzpostavitev in delovanje mobilnega predstavitvenega centra za kurjenje v 
malih kurilnih napravah 
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Država bo v letu 2019 vzpostavila mobilni demonstracijski center za kurjenje v malih 
kurilnih napravah (v nadaljevanju: MDCMKN) s ciljem celovitega prikaza pravilne 
priprave drv in pravilnega kurjenja v mali kurilni napravi. S prikazom v fizični in digitalni 
obliki bodo zdajšnji in prihodnji uporabniki malih kurilnih naprav pridobili potrebna 
znanja in informacije za gospodarno in okolju prijazno uporabo malih kurilnih naprav. 
 
Država bo v sodelovanju z občinama zagotavljala, da bo MDCMKN deloval na 
celotnem območju obeh občin s poudarkom na pravilni pripravi drv v zimsko-
pomladanskih mesecih in za pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah v mesecih pred 
začetkom kurilne sezone. 
 
V sodelovanju z občinami bo MDCMKN deloval tudi v drugih slovenskih občinah. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.1.3.7 Sanitarno čiščenje slovenskih gozdov in uporaba še uporabne lesne biomase 
za trdno gorivo v kotlovnicah daljinskega ogrevanja  
 
Eden od virov lesne biomase slabše kakovosti za kurivo so zaradi bolezni ali lokalnih 
ujm podrta drevesa v gozdovih, ki jih lastniki gozdov ne pospravijo pravočasno, nato pa 
se vseeno uporabijo kot kurivo slabše kakovosti (premalo sušeno in »okuženo« z 
glivami). Drevesa, ki trajno ostanejo v gozdu, so vir novih okužb (kostanj, jesen, 
lubadar na iglavcih ipd.). 
 
Država in občina bosta v sodelovanju z gozdarskim sektorjem, lastniki gozdov in 
javnimi podjetji s področja oskrbe s toplotno energijo načrtovali, organizirali in izvajali 
nekajletne aktivnosti, da se bo les, ki ima še potrebno kurilno vrednost, v celoti 
pospravil in skuril kot OVE v kotlovnicah daljinskega ogrevanja. 
 
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor. 
 
 
4.1.3.8 Uporaba zelenih sekancev za ogrevanje v skupinskih kurilnih napravah 
 
Za proizvodnjo toplote in/ali elektrike v večjih sistemih lahko kot energent uporabljamo 
zelene lesne sekance. To so sekanci, ki imajo večji delež listov in iglic ter drobne 
vejevine. Vsebnost vode je večja (w% > 50 %), večji je tudi delež fine frakcije. Kot 
surovina za izdelavo zelenih lesnih sekancev se uporabljajo predvsem sečni ostanki 
(vejevina, vrhači). Na ekonomičnost izdelave zelenih lesnih sekancev večinoma vpliva 
tehnologija sečnje in spravila. V Sloveniji ostaja velik del sečnih ostankov neizkoriščen, 
glavni vzroki pa so predvsem stroški zbiranja in izdelave ter nerazvit trg s takimi 
sekanci. V Sloveniji namreč ni večjega odjemalca zelenih sekancev, za razvoj 
domačega trga pa ni dovolj samo razvoj povpraševanja, potrebni sta tudi analiza 
tehnoloških rešitev in ocena dejanskih stroškov proizvodnje, torej ocena ekonomičnosti 
celotne verige (od gozda do končnega skladišča). Praviloma so zeleni sekanci 
najcenejša oblika lesnih goriv, ki je primerna le za uporabo v večjih energetskih 
sistemih.  
 
Za potrebe daljinskega ogrevanja Maribor se poskusno začnejo uporabljati zeleni 
sekanci v kurilni napravi na lesno biomaso v sistemu daljinskega ogrevanja. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Energetika Maribor, d. o. o. 
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4.1.3.9 Obvladovanje nenadnih velikih presežkov lesne biomase po ujmah in izbruhih 
bolezni v gozdovih  
 
Zaradi nenadnih ujm (žledolomi, viharji, plazovi) in občasne obolelosti gozdov (lubadar, 
kostanjev rak, šiškarica in druge) je pričakovati dokaj redno zagotavljanje lesa nizkega 
cenovnega razreda, primernega za predelavo v lesne polproizvode (iverka, papirna 
»kaša« itd.). En del te lesne mase pa ne bo več uporaben niti za takšno predelavo, 
ampak bo uporaben samo za lesno biomaso za kurjenje v kurilnih napravah. 
 
Cilj je, da se za lesnopredelovalno industrijo porabi večina tega lesa, preostali del lesa 
in mehanski ostanki od spravila lesa pa se uporabijo kot kurivo v kotlovnicah 
daljinskega ogrevanja. 
 
Država in občina bosta v sodelovanju z gozdarskim sektorjem, lastniki gozdov in 
javnimi podjetji s področja oskrbe s toplotno energijo načrtovali, organizirali in izvajali 
nekajletne aktivnosti »pospravljanja« poškodovanega lesa po ujmah in boleznih. 
 
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor. 
 
 
 
4.1.3.10 Trajno odvažanje lesne biomase kot ostanka obrezovanja sadnega in 
okrasnega drevja v sezoni  
 
Občini svoji komunalni službi ali drugemu ustreznemu poslovnemu subjektu določita 
obveznost, da vsako pomlad kot svojo redno dejavnost odvaža lesno biomaso ob 
obrezovanju sadnega in okrasnega drevja ter živih mej na območju občine. 
 
Izvajalec dejavnosti mora po predhodnem obvestilu občanov ali drugih subjektov o 
bližnjem nastanku večjih količin lesnih ostankov v treh dneh te ostanke odpeljati.  
 
Izvajalec komunalne službe o novem načinu izvajanja storitve obvesti občane na 
krajevno in časovno primeren način ob začetku leta, ko izda obvestilo o letnem načrtu 
odvozov. 
 
Občini o novi storitvi komunicirata z občani in promovirata opravilo. 
 
Dodatna storitev trajnega odvažanja lesne biomase kot ostanka obrezovanja sadnega 
in okrasnega drevja se začne izvajati v letu 2018. 
 
Občina Miklavž na Dravskem polju v spomladanskem času svojim občanom v času 
obratovanja Zbirnega centra za odpadke Miklavž omogoča brezplačni sprejem lesne 
biomase kot ostanka obrezovanja sadnega in okrasnega drevja. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, pripravi, promovira in razširja informacije o še drugih 
načinih uporabe lesnih ostankov od obrezovanja drevja (npr. kompostiranje, zastirka, 
gojenje gob ipd.). 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
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4.1.4 Horizontalni ukrepi  
 
4.1.4.1 Lokalna energetska zasnova 
 
Lokalni energetski koncept in ta odlok se izvajata usklajeno.  
  
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.1.4.2 Informiranje glede zmanjševanja toplotnih izgub stavb in spodbujanje takega 
zmanjševanja  
 
Z zmanjševanjem toplotnih izgub stavb se zmanjšuje potreba po toploti za ogrevanje, 
sorazmerno s tem pa se zmanjšujejo tudi emisije onesnaževal zaradi ogrevanja. 
Energetska prenova stavb je glavni dolgoročni ukrep za zmanjšanje onesnaženosti 
zraka.  
 
Energetska agencija za Podravje je nosilec ukrepov na lokalni ravni za občini.  
 
Energetska prenova stavb se lahko spodbuja s subvencijami države.  
 
Občini bosta zagotavljali prostore in delovno opremo za dejavnosti energetske 
svetovalne službe ENSVET. Delo energetske agencije za Podravje in ENSVET-a se bo 
okrepilo in nadgradilo z obveščanjem občanov o možnosti brezplačnih energetskih 
nasvetov, pridobivanju informacij o nepovratnih sredstvih in posojilih, ki jih Eko sklad v 
okviru svojih dejavnosti namenja za zmanjševanje toplotnih izgub stavb. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.1.4.3 Vzpostavitev organiziranega energetskega upravljanja objektov v občinski lasti 
 
V skladu s predpisom, ki ureja upravljanje energije v javnem sektorju, se vzpostavi 
kakovostno upravljanje energije v javnih stavbah v lasti države in občin. Izvajajo se 
redna letna izobraževanja javnih uslužbencev. Za vse stavbe v javni lasti se izvedejo 
energetski pregledi. 
 
Na podlagi analiz se za te objekte pripravi poseben načrt energetske prenove s 
prednostno izvedbo sanacije do konca leta 2019. 
 
Mestna občina Maribor je za potrebe kakovostnega upravljanja URE in OVE ter za 
boljši zrak energetski agenciji EnergaP poverila naloge energetskega upravnika. 
 
Naloge energetske agencije EnergaP na tem področju so: 
 izvajanje in koordiniranje Energetskega koncepta občine ter izpolnjevanje v njem 

določenih ciljev; 
 energetsko učinkovito upravljanje javnih stavb z izvajanjem energetskih pregledov 

in uvajanjem energetske izkaznice; 
 vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavbe, analiza in vrednotenje 

podatkov ter prepoznavanje pomanjkljivosti, načrtovanje in izvajanje ukrepov 
učinkovite rabe energije; 

 izvajanje informativnih izobraževanj za uporabnike javnih stavb (vodstvene delavce 
in delavce, odgovorne za področje rabe energije);  
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 izvajanje informativno-izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi 
obnovljivih virov energije za občinsko upravo, občane, podjetja in šole; 

 priprava poročil o izvajanju lokalnega energetskega koncepta za občinsko upravo 
in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ter predstavitev poročil občinskemu svetu; 

 priprava in izvedba projektov s področja URE in OVE, njihova promocija in 
ozaveščanje ljudi; 

 priprava informacij o novi zakonodaji in razpisih na področju trajnostne energije in 
pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev;  

 priprava dokumentov za izvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju 
energetske prenove; 

 svetovanje pri zelenih javnih naročilih; 
 priprava načrtov zmanjšanja porabe električne energije javne razsvetljave; 
 priprava akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj mesta Maribora (SEAP) v 

okviru konvencije županov in izvajanje aktivnosti iz načrta; 
 zagotavljanje trajnostnega energetskega razvoja občine. 
 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, 
EnergaP. 
 
 
4.1.4.4 Rezervacija območij za nizkoenergetsko gradnjo masivnih lesenih objektov, 
ogrevanih z OVE, zasnovanih in postavljenih z upoštevanjem vrednost in meril v okolju 
mesta prepoznavne identitetne oziroma tradicionalne arhitekture 
 
Občina bo pri izdelavi podrobnejših prostorskih aktov na nezgoščenih območjih 
poselitve, kjer nista kot prednostna načina ogrevanja določena daljinsko ogrevanje in 
ogrevanje s plinom, investitorje spodbujala za gradnjo masivnih lesenih objektov z 
nizko porabo energije za ogrevanje in hlajenje z obnovljivimi viri energije.  
 
Država lahko za takšno gradnjo zagotavlja posebne spodbude. 

Priporoča se, da se na takšnem rezerviranem območju gradijo prilagojeni stanovanjski 
ali drugi objekti v skladu z značilnimi oziroma prepoznavnimi objekti podravske kulturne 
krajine.  
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, država. 
 
 
4.1.4.5 Natančna evidenca malih kurilnih naprav 
 
Izvajalci dimnikarskih storitev sporočajo evidence kurilnih naprav in izmerjenih 
vrednosti emisij dimnih plinov (vrsta, tip, starost, moč kurilne naprave, rezultati meritev 
dimnih plinov, vrsta goriva, vlažnost drv itd.) v poseben spletni program (EviDim). 
Država izvede povezljivost evidenc o nepremičninah Geodetske uprave Republike 
Slovenije, kurilnih napravah in energetskih izkaznicah stavb. 
 
Država zagotovi, da so ti podatki neposredno dostopni tudi občinam. 
 
Nosilci ukrepa: država, izvajalci dimnikarskih storitev. 
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4.1.4.6 Sodelovanje sosednjih občin na področju ogrevanja  
 
Država in občini bodo v času izvajanja tega odloka sodelovale s sosednjimi občinami z 
namenom izboljšanja kakovosti zunanjega zraka s poudarkom na ukrepih ogrevanja 
objektov z lesno biomaso. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Ukrepi na področju prometa  
 
Ukrepi na področju prometa prednostno temeljijo na prehodu (in vračanju) k 
trajnostni mobilnosti in povečevanju učinkovitosti vseh vrst prometa. Pri uporabi 
motorjev z notranjim zgorevanjem se spodbuja zamenjava takšnih motorjev z 
motorji brez izpustov ali z minimalnimi izpusti delcev.  
 
 
4.2.1 Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta 
 
Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju izvajata celostno 
prometno strategijo mesta Maribor in občine Miklavž na Dravskem polju ter sprejmeta 
načrt trajnostne mobilnosti na območju obeh občin. Prednostni ukrepi so: 
− spodbujanje kolesarjenja z umestitvijo novih kolesarskih stez in prometa za pešce 

na vseh ravneh, 
− uvedba sistema javnega potniškega prometa (kakovostne storitve, prestopne 

točke, informiranje, zagotavljanje varnosti), 
− izboljšanje infrastrukture za invalide za večjo fizično dostopnost javnega 

potniškega prometa, 
− izboljšanje dostopnosti šol, vrtcev, bolnišnice,  
− odprava omejitev gibanja za gibalno omejene osebe na infrastrukturi, javnih 

površinah in pri vhodu v javne stavbe in poslovne prostore, 
− zagotovitev večje prometne varnosti za šolajočo mladino, 
− zmanjšanje nasprotovanj med različnimi oblikami prometa, 
− zmanjšanje negativnega vpliva prometa na zdravje, 
− povečanje izbire ciljev potovanj s sistemom javnega potniškega prometa, 
− zmanjšanje oziroma ustavitev rasti obsega cestnega prometa, 
− urejanje mirujočega prometa. Občina se zavzema za uporabo pobranih parkirnin 

za ukrepe spodbujanja javnega potniškega prometa in drugih ukrepov za 
zmanjševanje onesnaženosti zraka,  

− razbremenitev prometa v središču mesta z izgradnjo potrebnih obvoznic okrog 
mesta.  

 
Občina Miklavž na Dravskem polju še ni sprejela Celostne prometne strategije, njeno 
sprejetje načrtuje za leto 2019. Ne glede na to, da dokumenta še niso sprejeli, bo v tem 
času izvajala svojo prometno politiko v skladu s potrebami trajnostne mobilnosti. 

 
 

Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.  
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4.2.2 Nadgradnja javnega potniškega prometa 
 
Občini izboljšata učinkovitost javnega potniškega prometa z naslednjimi ukrepi in 
značilnostmi: 

− povečanje deleža uporabe JPP za pot na delo z JPP, 
− izboljšanje deleža abonentskih vozovnic glede na vozovnice za enkratno 

vožnjo, 
− izboljšanje ponudbe JPP v mestu, 
− povečanje pogostnosti voženj na vseh mestnih progah, na glavnih na vsaj 

deset minut, 
− prepolovitev pogostnosti voženj na progah z enourno pogostnostjo, 
− uvedba povezanih prog JPP (šolski prevozi ipd.), 
− vzpostavitev sistema P & R, 
− podaljšanje izvajanja prevozov JPP v okoliške kraje z največjimi dnevnimi 

migracijami (šolajoča mladina, delavci, dnevni nakupi v Mariboru), 
− ureditev avtobusnih postajališč ter prilagoditev za slepe in slabovidne, 
− izboljšanje informiranja potnikov (vozni redi, RTPI, mobilni spletni program, »od 

vrat do vrat« ipd.), 
− vzpostavitev javnega prevoza po sistemu prevozov na klic. 

 
Občina Miklavž na Dravskem polju izboljša učinkovitost JPP tudi s povečanjem 
pogostnosti voženj do naselij Dobrovce, Dravski Dvor in Skoke. 
 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.  
 
 
 
4.2.3 Zagotovitev parkiranja koles na avtobusnih in železniških postajališčih 
 
Občina zagotovi izgradnjo in ureditev parkirišč na železniški in avtobusni postaji za 
parkiranje in varno shranjevanje koles in uredi parkirišča za kolesa pred najbolj 
obiskanimi javnimi stavbami v mestu ter na drugih območjih parkiranja koles.  
 
Na najbolj obiskanih postajališčih mestnega prometa se uvedeta možnost varnega 
celodnevnega parkiranja koles in nadgradnje v varne kolesarnice po sistemu B & R. 
 
Nosilec ukrepa: Mestna občina Maribor.  
 
 
4.2.4 Nadgraditev obstoječih postaj/postajališč JPP za večjo prometno varnost in 
boljše standarde kakovosti storitev JPP 
 
Občini zagotovita izboljšanje povezav pločnikov do avtobusnih postajališč in ureditev 
varnih dostopov. Občini nadgradita avtobusne postaje, da bodo ustrezale sodobnim 
standardom in bodo dostopne tudi invalidom. Zagotovita tudi pokrito zavetišče na vseh 
postajališčih, povečata standarde vzdrževanja avtobusne postaje in postajališč. 
 
Kakovostno omrežje JPP se zagotovi z: 
− uvajanjem prednosti v prometu za vozila javnega potniškega prometa,  
− pregledom omrežja javnega potniškega prometa zaradi izboljšanja pokritosti 

celotnega mesta z dovolj pogostimi vožnjami, 
− izboljšanjem možnosti prestopov med mestnimi in primestnimi avtobusi ter vlaki. 
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Občini in podjetje za izvajanje mestnega in primestnega prometa zagotovijo na 
odzivnih spletnih straneh osvežene in odzivne podatke o voznih redih in točne podatke 
o prihodu na avtobusno postajališče. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.5 Trajnostna parkirna politika 
 
Pomemben člen razvoja JPP je uvedba sistema Park & Ride (P & R) za voznike 
motornih vozil in varnih kolesarnic iz sistema Bike & Ride (B & R) za kolesarje. Ob 
mestnih vpadnicah je za zmanjšanje vsakodnevnega motornega prometa in potovanj 
smiselno zgraditi parkirišča za vozila in jih povezati z obstoječo mrežo mestnih prog, 
ob tem pa ponuditi tudi intermodalno točko prestopanja med vozilom, kolesom in 
avtobusom z uvedbo in kombinacijo sistema Bike & Ride s Park & Ride, in sicer se 
uredijo parkirišča:  

 P & R in B & R ob Ljubljanski ulici; 
 P & R in B & R ob Koroški cesti;  
 P & R in B & R TEZNO;  
 P & R in B & R Mariborski otok;  
 P & R E'Leclerc.  

Za uspešno uvajanje sistema P & R se vzpostavi celovita parkirna politika zlasti v 
središču mesta, kjer se kar najbolj omejijo možnosti brezplačnega parkiranja za 
dnevne migrante, stanovalcem in gospodarskim subjektom pa se omogoča prednostno 
plačljivo parkiranje v območjih con, kjer je njihov cilj potovanja.  
 
Nosilec ukrepa: Mestna občina Maribor. 
 
 
4.2.6 Urejanje javnega potniškega prometa  
 
Ob obnovi voznega parka izvajalca JPP se pospešeno izvaja zamenjava vozil, ki 
ustrezajo najmanj emisijskemu razredu EURO VI. Ukrep se podpira s subvencijami 
države. Staro vozilo se umakne iz prometa. 
 
Izvede se uvedba enotne vozovnice, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za promet. 
Smiselno je, da se uvedba izvede na več ravneh, kjer je to mogoče, naj se vzpostavi 
območna vozovnica, kjer cena ni vezana na posamezno progo, ampak na območje. 
Potrebno je večje usklajevanje pri pripravi voznih redov posameznih izvajalcev. ŽP in 
JP morata izboljšati tako infrastrukturo kakor tudi frekvenco voženj. 
 
Za povečevanje deleža javnega potniškega prometa se prilagodi vozni red z možnostjo 
povečanja pogostnosti odhodov mestnih avtobusov z uvedbo informacij na elektronski 
tabli in se uskladijo vozni redi avtobusov s šolskim urnikom.  
 
Posebna pozornost se nameni povezavam naselij z železniškimi postajami za 
zadovoljitev potreb po mobilnosti dnevnih migrantov, pri čemer je treba zagotoviti večjo 
točnost in zanesljivost železniškega prometa. Vozni redi in povezave rednih in šolskih 
prog prevozov se dodatno uskladijo. 
 
Šolski avtobusi prevažajo tudi druge potnike. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, prevoznik, Slovenske železnice. 
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4.2.7 Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in trajnostne mobilnosti 
 
Subjekti javnega sektorja in gospodarstva na območju občin, ki do leta 2018 še niso 
izdelali mobilnostnih načrtov in imajo več kot 30 zaposlenih, za svoje potrebe izdelajo 
mobilnostne načrte, v katerih določijo ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti. 
 
Državni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva na območju občine 
morajo medsebojno uskladiti ukrepe iz svojih mobilnostnih načrtov. 
 
Državni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva izvajajo ukrepe iz 
mobilnostnih načrtov in jih po potrebi posodobijo. 
 
Nosilci ukrepa: država, občina, posamezni subjekti javnega sektorja in gospodarski 
sektor. 
 
 
 
4.2.8 Preusmeritev tovornega prometa na železnico  
 
Zaradi večjega števila tovornega prometa, ki ga uporabljajo predvsem večji industrijski 
obrati, se ocenjuje, da so emisije prahu iz tovornega cestnega prometa dokaj visoke, 
zato jih je treba bistveno zmanjšati. Preučijo se možnosti, da se večji del tovornega 
prometa preusmeri na železnico.  
 
Nosilci ukrepa: država, občina, izvajalci gospodarskih dejavnosti, ki imajo svoje obrate 
na območju občine, Slovenske železnice in Gospodarska zbornica Slovenije. 
 
 
 
4.2.9 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest  
 
Ceste se bodo čim več plužile, da se bo zmanjšala potreba po posipanju. Ceste se 
bodo posipale le s soljo (natrijevim kloridom) oziroma soljo z dodatki kalcijevih in 
magnezijev kloridov. Posipanje z drobljenimi kamnitimi agregati je dopustno samo v 
izjemnih primerih ob posebnih vremenskih razmerah. Ti izjemni primeri se opredelijo v 
načrtih zimske službe. Navedeno velja tudi za posipanje površin za pešce. Posip s 
kamnitimi agregati se še vedno dopusti na malo ali zelo malo obremenjenih cestah 
nižjega reda na makadamskih voziščih, kjer bi drugačen način zimskega vzdrževanja 
povzročal prevelike težave v prometu. Posip z drobljencem se bo izvajal vedno, ko bo 
nevarnost poledice zaradi kombinacije dežja in podhlajene podlage ter ob močnem 
sneženju. Brez uporabe drobljenca v takšnih razmerah ni mogoče zagotavljati 
prevoznosti predvsem na klancih. Ti odseki cest morajo biti opredeljeni v načrtih 
zimske službe.  
 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, 
izvajalci zimske službe. 
 
 
4.2.10 Komunalna vozila, delovna in taksi služba 
 
Komunalna podjetja v mestu uporabljajo novejša komunalna in delovna vozila. Vozni 
park komunalnih služb se vsaj do konca leta 2019 obnovi z vozili, ki ustrezajo najmanj 
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standardu EURO VI. Podjetja pripravijo akcijske načrte za uvajanje okolju prijaznih 
vozil v svoje vozne parke. 
 
Občina določi pogoje za taksi službo, ki jo spodbuja k zmanjšanju prašnih delcev. 
Taksi služba na območju občine do konca leta 2018 izvaja prevoze samo še z 
električnimi vozili in vozili, ki ustrezajo najmanj standardu EEV ali EURO_VI.  
 
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za zamenjavo komunalnih in delovnih vozil. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, izvajalci občinskih komunalnih javnih 
služb.  
 
 
 
 
 
4.2.11 Spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj 
 
Ne glede na to, da je končni cilj z vidika kakovosti zraka prehod k prevozu blaga na 
železnici in trajnostni mobilnosti potnikov, lahko v prehodnem obdobju prehod dizelskih 
motorjev osebnih avtomobilov k elektromotorjem pomembno prispeva k zmanjšanju 
izpustov delcev. 
 
Občini in država bodo usklajeno zagotavljale ukrepe za odpravljanje ovir za preboj in 
spodbujanje elektromobilnosti, zlasti: 

 bosta občini na svojih zemljiščih omogočili postavitev ustrezne pametne 
polnilne infrastrukture ob upravnih občinskih objektih, objektih upravnih 
enot, fakultet, študentskih domov, bolnišnic in zdravstvenih domov ter 
drugih objektih občinske in državne javne uprave, kjer imajo občani dnevne 
opravke. Občini bosta po ureditvi oziroma rezervaciji zemljišč povabili 
ustrezno usposobljeni subjekt, ki izvaja dejavnost storitve polnjenja, da 
postavi ustrezno pametno polnilno infrastrukturo, pri čemer bodo polnilnice 
stroške polnjenja in parkirnino pobirale s sodobnimi načini plačila, 

 bosta občini (oziroma upravniki parkirišč z več kakor 50 parkirnimi mesti) na 
javnih parkiriščih v mestu zagotovili, da bosta vsaj 2 % parkirnih mest 
opremljena z ustrezno pametno polnilno infrastrukturo. Občini bosta po 
ureditvi oziroma rezervaciji zemljišč povabili ustrezno usposobljeni subjekt, 
ki izvaja dejavnost storitve polnjenja, da na njem postavi ustrezno pametno 
polnilno infrastrukturo, pri čemer bodo polnilnice omogočale sodobne 
načine plačila, 

 bosta občini s predpisi uredili, da bodo morali prihodnji investitorji skupnih 
stanovanjskih stavb od leta 2018 naprej na parkiriščih lastnikov stanovanj, 
kjer je več kot 30 parkirnih mest, zagotoviti na to število parkirnih mest vsaj 
eno parkirno mesto, opremljeno z ustrezno pametno polnilno infrastrukturo, 

 bosta občini spodbujali trgovce in gostince, da opremijo parkirne površine z 
ustrezno pametno polnilno infrastrukturo, 

 bosta občini v času prehoda k elektromobilnosti še naprej zagotavljali 
brezplačno parkiranje električnih vozil na javnih parkirnih površinah in 
takšne površine še širili, 

 bosta občini spodbujali zamenjavo zastarelih komunalnih vozil z nizkimi 
emisijskimi razredi EURO s hibridnimi ali električnimi vozili, pri čemer bodo 
komunalna podjetja postopno zagotovila potrebno pametno polnilno 
infrastrukturo, 
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 bo država glede na finančne vire vsaj tri leta zagotavljala ustrezne 
spodbude za nakup osebnih in poslovnih vozil, avtobusov in komunalnih 
vozil, pri čemer bo delež spodbud za območja s slabo kakovostjo zraka višji, 

 bo država po možnosti zagotavljala dodatne spodbude za infrastrukturo za 
elektromobilnost. 

 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.12 Izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem  
 
Izboljša se cestna infrastruktura, namenjena pešcem in kolesarjem ob državnih cestah, 
da bi omogočili nemotorizirane oblike prevoza iz bližnjih zaselkov. Občini in država 
izdelajo načrt, da se vse kolesarske steze povežejo v enotno omrežje in da se zagotovi 
izvedba teh povezav najmanj do konca leta 2019. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.13 Omejevanje in umirjanje prometa 
 
Občini izvajata načrta omejevanja in umirjanja prometa z uvajanjem »cone 30« na 
mestnih ulicah, kjer je veliko žrtev prometa in so najbolj ranljivi otroci.  
 
Posebna pozornost bo pri omejevanju in umirjanju prometa poleg prometne varnosti še 
posebej namenjena urejanju problematičnih con za pešce in izpostavljenih območij za 
varen in učinkovit kolesarski promet. 
 
Prednostno se bo uredilo staro mestno središče z ureditvijo območij za pešce 
(območje Lenta, Koroška cesta, Vojašniški trg, Rotovški trg), območij umirjenega 
prometa, v okolici šolskih okolišev bodo uvedeni ukrepi za umirjanje prometa z uvedbo 
cone 30, skupaj z drugimi tehničnimi ukrepi za umirjanje prometa.  
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.14 Odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke pretočnosti prometa 
 
Dokler so osebni avtomobili najpogostejši način prevoza oseb, je eden od pomembnih 
ukrepov odprava zastojev in povečanje prepustnosti v prometu, pri čemer ima še 
posebno prednost zagotavljanje pretočnosti za JPP. 
 
Na območju občine bo izvedena ustrezna analiza prepustnosti prometa, kar bo 
podlaga za izvajanje zlasti naslednjih ukrepov:  

− odprava križanja »cesta – cesta – železnica« na Ljubljanski ulici v Mariboru in 
izgradnja nadvoza, 

− uvedba zelenega vala semaforjev na vseh mestnih vpadnicah (Ptujska in 
Tržaška cesta, Cesta proletarskih brigad, Dravograjska in Puhova cesta),  

− nadgradnja semaforjev s senzorji in uravnavanje prometa glede na zgoščenost 
prometa, 

− izključevanje semaforjev izven »dnevne potrebe« na križiščih, 
− uvedba zavijanja desno kljub rdeči luči na križiščih, 
− postavitev dodatnega razvrščevalnega pasu za zavijanje v križiščih, 
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− izgradnja krožišč na križiščih, 
− izgradnja dodatne cestne infrastrukture ob trgovskih centrih, 
− ukrepi za hitrejše vključevanje v promet, 
− ukrepi za zagotavljanje prednosti JPP na območju občine, 
− v času množičnih prireditev v občini se bodo izvajali ukrepi za optimalni potek 

prometa. Za lažje iskanje prostih parkirišč (da jih vozniki ne iščejo in pri tem ne 
povzročajo dodatne gneče) bo občina uvedla informatizacijo oziroma mobilni 
spletni program, ki bo voznikom sprotno (odzivno) kazal, koliko parkirnih mest 
in kje v občini je še na voljo. 
 

Nosilec ukrepa: Mestna občina Maribor. 
 

 
4.2.15 Spodbujanje uporabe okolju prijaznih osebnih avtomobilov 
 
Dokler so osebni avtomobili najpogostejši način prevoza oseb, sta med pomembnimi 
ukrepi tudi zamenjava avtomobilov z dizelskim motorjem z avtomobili z motorjem na 
stisnjeni zemeljski plin (CNG) in bioplin ter uporaba električnih vozil. 
 
Država, občini in dobavitelji navedenih energentov proučijo možnosti ter potrebne 
pospeševalne ukrepe, da bi se z vgradnjo oziroma prilagoditvijo motorjev vozil izpusti 
iz njih zmanjšali. 
 
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za nakup ali prilagoditev vozil. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.  
 
 
4.2.16 Omejevanje hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo 
kakovostjo zraka v času, ko agencija razglasi čezmerno onesnaženost 
 
Kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost, se na območju občine omeji hitrost 
na odsekih avtocest in hitrih cest. 
 
Agencija z uporabo modela COPERT ocenjuje, da so emisije delcev iz osebnega 
motornega prometa s povprečno sestavo vozil v Sloveniji pri hitrosti 110 km/h za 
četrtino manjši kot pri hitrosti 130 km/h. Pri zmanjšanju hitrosti s 130 km/h na 90 km/h 
pa je zmanjšanje emisij delcev kar 40 %. Znižanje hitrosti zmanjša tudi obremenitev s 
hrupom, manjše so poraba goriva in emisije toplogrednih plinov, obenem pa je varnost 
udeležencev prometa večja ob nezmanjšani pretočnosti cest. Zagotovita se nadzor in 
omejitev hitrosti.  
 
Država bo ob uvedbi ukrepa in še pred prvo naslednjo sezono preseganj intenzivno 
komunicirala z javnostjo o pripravi in izvajanju ukrepa. 
 
Ukrep se bo na območju preseganja začel izvajati najpozneje do konca leta 2019. 
 
Cilj izvajanja ukrepa je, da se skrajšajo obdobja in število večdnevnih zaporednih 
preseganj dnevnih mejnih vrednostmi in znižajo ravni delcev PM10 v zunanjem zraku. 
 
Nosilec ukrepa: država. 
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4 .2.17 Priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojene za kakovost zraka) 
 
Država s cilji zmanjšanja porabe goriva, varne vožnje in zmanjšanja izpustov delcev 
izdela priročnik varčne vožnje in ga objavi na spletni strani o kakovosti zraka. 
 
Država letno izvaja posamične aktivnosti varčne vožnje v različnih oblikah in o tem 
komunicira z različnimi deležniki. 
 
Občini se bosta na krajevno primeren način vključevali v komuniciranje ter uporabljali 
priročnik in druga gradiva, ki jih bo pripravila država. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju.  
 
 
4.2.18 Ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov in skupna uporaba avtomobilov  
 
S ciljem zmanjševanja števila avtomobilov bo država v sodelovanju z občinama 
spodbujala in promovirala ustanavljanje lokalnih klubov lastnikov avtomobilov za 
skupno rabo avtomobilov. Namen skupne uporabe avtomobilov je, da lastniki 
avtomobilov skupno načrtujejo deljeno uporabo avtomobilov in jih tudi skupaj 
vzdržujejo. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.19 Zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki 
nimajo ali ne želijo imeti osebnega avtomobila, ter prevoza z območij, kjer ni smiselno 
vzpostaviti JPP z rednim voznim redom (prevoz na »zahtevo«) 
 
Občini bosta od leta 2018 naprej v okviru mestnega JPP (ali druge zasebne pobude, 
npr. upokojencev za dodatni zaslužek) zagotavljali in subvencionirali delovanje 
mestnega javnega potniškega prometa, ki bo zagotavljal prožen in učinkovit prevoz na 
klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo imeti osebnega 
avtomobila, prav tako bo zagotovljen prevoz z območij, kjer ni smiselna vzpostavitev 
JPP z rednim voznim redom (prevoz na »zahtevo«). 
 
Občini bosta nov način prevoza intenzivno promovirali in komunicirali z občani, tudi s 
ciljem, da bi gospodinjstva zmanjšala uporabo lastnih osebnih avtomobilov. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.20 Spodbujanje trajnostnega prihoda v službo  
 
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za okolje, 
gospodarstvo, javno upravo in zdravje, ter občinama prouči še druge možnosti 
spodbujanja trajnostnega prihoda v službo, vključno z ugodnejšim vračilom potnih 
stroškov. 
 
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, po določitvi novega modela povrnitve potnih 
stroškov tega takoj uvede v uporabo, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pa ga v 
sodelovanju z GZS skuša uvesti tudi v gospodarstvo. 
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Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, 
GZS. 
 
 
4.2.21 Zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in 
medkrajevnem prometu  
 
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z izvajalci primestnega in 
medkrajevnega avtobusnega in železniškega prometa začne v letu 2018 uvajati in 
zagotavljati prevoz koles na avtobusih in v vlakih.  
 
Nosilec ukrepa: država. 
 
 
4.2.22 Ureditev kolesarskih stez in cestišč za uporabo koles ter odprava ključnih 
pomanjkljivosti za množično uporabo kolesa za dnevne opravke 
 
Občini bosta pregledali vse kolesarske poti, ki bi jih lahko dejansko uporabljalo več 
kolesarjev za dnevne opravke (pot v službo, prihod v šolo, obisk državnih oziroma 
občinskih in javnih mest, prostočasne aktivnosti, trgovine in lokali, parki ipd.) ter 
ugotovili ključne pomanjkljivosti, kot so: manjkajoči deli kolesarskih stez; ovire na 
stezah; nepravilno ali pomanjkljivo postavljena križanja kolesarskih stez s cestami, 
pločniki in avtobusnimi postajališči; neosvetljeni deli stez; pomanjkljive označbe; 
nevarna križanja; luknje na stezah in cestah; pomanjkljivo čiščenje pločnikov pozimi; 
pomanjkanje varnih stojal za kolesa; relativno nizka kolesarska kultura posameznikov; 
uporaba kolesarskih stez s kolesi na motorni pogon itd.). 
 
Na podlagi analize bosta občini takoj začeli odpravljati vse pomanjkljivosti, da bodo 
občani po treh letih lahko množično s kolesom opravljali večino dnevnih opravkov v 
mestu. 
 
Pregleda in uredi se kolesarska pot od Maribora do Miklavža na Dravskem polju ob 
Ptujski cesti, tako da bo zagotovljeno varno in učinkovito kolesarjenje po dnevnih 
opravkih na tej relaciji. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.23 Ureditev pločnikov, varni prehodi za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti za 
množično pešačenje kot načina opravljanja dnevnih opravkov 
 
Občini bosta pregledali večino poti, pločnikov in prehodov za pešce, ki bi jih lahko 
dejansko uporabljalo več pešcev za vsakodnevne opravke (pot v službo, prihod v šolo, 
obisk državnih, občinskih in javnih mest, prostočasne aktivnosti, trgovine in lokali, 
parki), ter ugotovili ključne pomanjkljivosti, kot so: manjkajoči deli pločnikov; ovire na 
pločnikih; nepravilno ali pomanjkljivo postavljeni prehodi za pešce; neosvetljeni deli 
cest; nevarna križanja; luknje na cestah in škropljenje pešcev ob dežju; pomanjkljivo 
čiščenje pločnikov pozimi itd.). 
 
Na podlagi analize bosta občini takoj začeli odpravljati vse pomanjkljivosti, da bodo 
občani in drugi pešci lahko po treh letih množično vsakodnevno opravljali večino 
vsakodnevnih opravkov v mestu peš. 
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V mestu se bodo vzpostavile cone za pešce (tudi skupaj z ukrepi omejevanja in 
umirjanja prometa) na naslednjih območjih: Lent, Vojašniški trg, Koroška cesta, 
Rotovški trg.  
 
Občini bosta skupaj z državo promovirali nove cone za pešce in komunicirali z občani, 
da bodo te nove cone dejansko takoj začeli vsakodnevno uporabljati in s tem zmanjšali 
vsakodnevno uporabo avtomobila. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.24 Sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez 
 
Občini bosta skupaj z drugimi deležniki (kolesarske mreže, športna združenja, 
organizacije s področja varovanja okolja in zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno 
ob »otvoritvi« kolesarskih stez, kolesarskih prireditvah (športnih in rekreacijskih) in 
vseh drugih priložnostih ter zlasti ob začetku kolesarske sezone promovirali 
kolesarjenje za prevoz v službo in ob vsakodnevnih opravkih. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi 
plačnik dela stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo 
ministrstva, pristojnega za okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji ter navedbo, 
da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira (in sofinancira) področje oziroma prireditev s 
ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti zraka. 
 
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.25 Sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP 
 
Občini bosta skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, 
organizacije s področja varovanja okolja in zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno 
ob »otvoritvi« novih avtobusnih prog, uvedbi novih avtobusov in vseh drugih 
priložnostih ter zlasti ob začetku šolskega in študijskega leta ter drugih priložnostih 
promovirali JPP za prevoz v službo in ob vsakodnevnih opravkih. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi 
plačnik dela stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo 
ministrstva, pristojnega za okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z 
navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira (in sofinancira) področje oziroma 
prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti zraka. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
 
4.2.26 Promocija – kampanje:  
 

a) hoja in pohodništvo 
 
Občini in država bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, 
organizacije s področja varovanja okolja in zdravja, turistična združenja, kulturna 
društva ipd.) spodbujale pohodništvo in druge priložnosti z množično udeležbo ter 
promovirale hojo in pohodništvo tudi kot vsakodnevno hojo v službo in po drugih 
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opravkih, vključno z uporabo JPP (hoja do postajališč in postaj), vse s ciljem, da bi 
kakovost zraka ostala ustrezna. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi 
plačnik dela stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo 
ministrstva, pristojnega za okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z 
navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira (in sofinancira) področje oziroma 
prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti zraka. 
 

b) hoja in tek – maraton 
 
Občini bosta skupaj z drugimi deležniki (športna, kulturna in pohodniška društva, 
organizatorji športnih prireditev in maratonov, delodajalci, organizacije s področja 
varovanja okolja in zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno ob pohodih, tekaških 
tekmah in prireditvah ter maratonih in drugih priložnostih spodbujali hojo in pohodništvo 
tudi kot vsakodnevno hojo v službo in po opravkih, vključno z uporabo JPP (hoja do 
postajališč in postaj) s ciljem, da bi kakovost zraka ostala ustrezna. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi 
plačnik dela stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo 
ministrstva, pristojnega za okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z 
navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira (in sofinancira) področje oziroma 
prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti zraka. 
 

c) hoja in planinarjenje 
 
Občini in država bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, 
organizacije s področja varovanja okolja, turistična združenja, planinska društva ipd.) 
spodbujale hojo in pohodništvo tudi kot vsakodnevno hojo v službo in po opravkih, 
vključno v kombinaciji z uporabo JPP (hoja do postajališč in postaj) s ciljem, da bi 
kakovost zraka ostala ustrezna. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi 
plačnik dela stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo 
ministrstva, pristojnega za okolje, z označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z 
navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje, podpira (in sofinancira) področje oziroma 
prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z vidika kakovosti zraka. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.27 Kolesu prijazna vrtec in šola 
 
Vrtci in osnovne šole so na področju prometa glede načina prihoda – prevoza otroka v 
šolo – med večjimi povzročitelji oziroma sprožilci slabe kakovosti zraka, zato je zelo 
pomembno, da se uporabijo vse možnosti za izboljšanje kakovosti zraka tudi na tem 
področju. 
 
Občini bosta v sodelovanju z vsemi vrtci na svojem območju proučili možnosti za 
drugačen način prihoda oziroma prevoza otrok v vrtec, da bo v vrtec čim manj otrok 
prišlo z osebnim avtomobilom. 
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Občini bosta v sodelovanju z vrtcem po eni strani odpravila na območju prevoza otrok 
vse ovire in na drugi strani vzpostavila vse potrebne pogoje, da se bo delež prihoda 
otrok v vrtec peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom zelo povečal. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.28 Peš v šolo 
 
Otroci iz vrtcev in osnovnih šol morajo več hoditi, kar pomeni zlasti manj voženj z avti 
njihovih staršev. 
 
Občini bosta v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami ter skupnostmi staršev določili 
ukrepe, ki bodo povečali hojo v vrtce in šole: 

− preveritev varnostnih okoliščin in izvedba ustreznih ukrepov, 
− preveritev prometnih varnostnih okoliščin in izvedba ustreznih ukrepov, 
− odstranitev vseh »logističnih« ovir in preprek na poti do šole,  
− vzpostavitev vseh potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za učinkovit in 

varen prihod otrok peš v šolo. 
 
Občini bosta v sodelovanju s starši in šolami ponovno preverili ustreznost zagotavljanja 
avtobusnih prevozov otrok v šolo in te prevoze po potrebi spremenili, da se nepotrebni 
v bližini šol ukinejo; da se na oddaljenih območjih, kjer ni avtobusnega prevoza v šolo, 
ta na novo uvede, predvsem pa, da se celotne generacije mladih skupaj s starši spet 
zavejo hoje kot najbolj naravnega načina gibanja človeka. 
 
Občini bosta pripravili podporna izobraževalna programa in interaktivna portala varnih 
pešpoti itd. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.2.29 Uvedba oziroma nadgradnja izposoje koles v občini 
 
Občina bo najpozneje v letu 2018 uvedla oziroma nadgradila sistem izposoje koles in v 
ta namen nabavila kolesa. Za izvajanje sistema izposoje koles bosta na območju 
občine zagotovljena potrebno število in velikost mest izposoje koles. 
 
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za uvedbo sistema izposoje koles v občini. 
 
Nosilki ukrepa: država, Mestna občina Maribor. 
 
 
4.2.30 Delovanje mobilnostnega centra Maribor 
 
V Mariboru je vzpostavljen in deluje mobilnostni center v okviru projekta TRAMOB. 
Mobilnostni center je kontaktna točka za občane in nudi podporno okolje za 
vzpostavitev vseh oblik trajnostne mobilnosti. V mobilnostnem centru Maribor se 
izvajajo naslednji ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti:  

− informiranje in ozaveščanje (vozni redi JPP, kolesarske poti, strokovna 
literatura, varstvo okolja in zdravja, promet, turizem, prostor), 

− storitve (izposoja koles in opreme, servis koles in prodaja rezervnih delov, 
prodaja vozovnic JPP, polnilnica električnih koles, samostoječe orodje za 
popravilo koles, dostopno 24 ur/dan), 
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− upravljanje sistema Bike & Ride (varovana kolesarnica na železniški postaji – 
kolesodvor), 

− organizacija dogodkov (predstavitve, okrogle mize, tečaji, poskusne vožnje), 
− sodelovanje pri strokovnih nalogah s področja trajnostne mobilnosti v 

sodelovanju z občino, Univerzo v Mariboru in drugimi deležniki (analize, 
spremljanje podatkov, strokovne podlage, prijave na razpise). 
 

Mobilnostni center bo svoje delovanje v prihodnje nadgradil s koordinacijo ukrepov 
trajnostne mobilnosti (v sodelovanju in dogovoru z občino, sosednjimi občinami in 
državo). 
 
Nosilci ukrepa: mariborska kolesarska mreža, Mestna občina Maribor, država.  
 
 
 
 
4.3 Ukrepi na drugih področjih  
 
 
4.3.1 Podporni in drugi ukrepi 
 
4.3.1.1 Povečanje učinkovitosti javne uprave za boljšo kakovost zraka 
 
Izrabijo se možnosti svetovnega spleta za delovanje javne uprave in celotnega javnega 
sektorja ter javnih služb. 
 
Javna uprava, celotni javni sektor in javne službe lahko za svoje delovanje bolje 
izkoristijo možnosti svetovnega spleta za manjše obremenjevanje okolja tudi na 
področju kakovosti zraka. 
 
Javna uprava, javni sektor in javne službe bodo izrabile vse možnosti, ki jih omogoča 
svetovni splet, da bodo zasebni in poslovni uporabniki lahko urejali svoje zadeve z 
navedenimi subjekti javnega sektorja na daljavo prek svetovnega spleta, ne da bi 
morali osebno obiskati poslovne prostore teh subjektov. 
 
V ta namen bodo navedeni poslovni subjekti v naslednjih treh letih še večji delež 
svojega poslovanja opravljali prek svetovnega spleta, s čimer se bodo osebni obiski 
zasebnih in poslovnih uporabnikov v njihovih prostorih zmanjšali za polovico. 
 
Nosilci ukrepa: država, občina in vsi subjekti javnega sektorja ter javnih služb v njuni 
pristojnosti. 
 
 
4.3.1.2 Ozelenitev mesta Maribor 
 
Na površine rastlin se adsorbirajo delci in na ta način pripomorejo k znižanju 
koncentracij PM10 v zraku. Rastline vsrkavajo tudi druga onesnaževala, kot so dušikovi 
oksidi in ozon, in tako pripomorejo k izboljšanju kakovosti zraka. Zelene površine 
prispevajo tudi k zmanjševanju mestnega toplotnega otoka, izboljšajo mikro klimo in so 
eden izmed ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Obstoječe zelene 
površine v mestu se skrbno varujejo, hkrati pa se pri načrtovanju novih zelenih površin 
upošteva njihov pomen za kakovost zraka tako pri obsegu novih zelenih površin kakor 
tudi pri izbiri vrst zasajenih rastlin. Posebna pozornost se namenja zasajevanju območij 
ob avtocesti.  
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Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, država.  
 
 
4.3.1.3 Delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo 
izboljševanje 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinama vzdržuje in nadgrajuje 
spletno mesto za kakovost zraka z naslednjimi vsebinami: 

‒ prikazovanje stanja onesnaženosti zraka na podlagi rednega spremljanja 
državne in občinske merilne mreže;  

 pomen kakovosti zraka; 
 pomen čistega zraka za zdravje; 
 letni podatki o preteklih emisijah in temeljne značilnosti teh emisij glede na čas 

(analize, trendi ipd.) in podatki o učinkih ukrepov; 
 viri emisij po skupinah (male kurilne naprave, promet, industrija in drugi viri); 
 ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, ki jih lahko v vsakodnevnem življenju 

izvajajo posamezniki in gospodinjstva; 
 kratkoročni ukrepi, ki so predvideni pri nekajdnevnem zaporednem in visokem 

preseganju mejnih vrednosti; 
 dostop do tega odloka;  
 povezave na druga spletna mesta s področja vsebin kakovosti zraka (EU, 

organizacije civilne družbe s področja kakovosti zraka, evropska mesta in 
regije); 

 povezave na spletna mesta občine v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka, 
kontaktni podatki. 

 
Za uspešno uporabo informacij s spletnega mesta se izvaja promocija spletnega 
mesta, informacije pa se sporočajo gospodinjstvom tudi na druge načine. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.3.1.4 Izvajanje stalne medsektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za 
načrtovanje ukrepov 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, izvaja stalno medsektorsko sociološko-ekonomsko 
analizo o socioloških, ekonomskih in drugih okoliščinah ter pogojih za ravnanje ljudi in 
gospodinjstev glede kakovosti zraka. Na podlagi rezultatov analize je treba letno čim 
bolj natančno načrtovati uporabo virov za izboljšanje kakovosti zraka in spremembe 
tega Načrta.  
 
Nosilec ukrepa: država. 
 
 
4.3.1.5 Izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za zdravje, in občine skupaj 
izvajajo izobraževanje in ozaveščanje javnosti s kampanjami o kakovosti zraka in o 
tem odloku takoj po uveljavitvi tega odloka. 
 
Kampanje so osredotočene vsakokrat na drug in konkreten vidik kakovosti zraka. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
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4.3.1.6 Zmanjševanje ognjemetov in uporabe pirotehnike na območju občine  
 
Ognjemeti in uporaba pirotehnike v času kurilne sezone zelo poslabšajo kakovost 
zraka.  
 
Občini se odpovedujeta ognjemetu v času kurilne sezone.  
 
Občini bosta proučili možnost, da se namesto ognjemetov ob posebnostih priložnostih 
izvajajo svetlobne laserske predstave. Občini skušata doseči, da navedeno zamenjavo 
namesto ognjemetov na območju občine upoštevajo vsi subjekti, ki bi radi izvajali 
ognjemete.  
 
Občini bosta na krajevno in časovno primeren način vse poslovne in druge subjekte ter 
občane v času priprav na ognjemete in uporabo pirotehnike ozaveščali o škodljivosti za 
kakovost zraka in zdravje ljudi ter o drugih škodljivih vplivih na okolje, vključno s 
težavami, ki jih ognjemeti povzročajo domačim in divjim živalim.  
 
V obdobju izvajanja ukrepa bo v sodelovanju z občinama enako ravnala tudi država. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
 
4.3.1.7 Vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte 
 
Občini zagotavljata vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v vse svoje akte tako, da 
načrtovanje in izvajanje aktov zajema tudi ukrepe za boljšo kakovost zunanjega zraka 
iz tega odloka in drugih predpisov, ki vplivajo na kakovost zraka. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.3.1.8 Spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na 
področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti 
 
Država bo skupaj z znanostjo in gospodarstvom spodbujala tehnološki razvoj za 
izboljšanje kakovosti zraka na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti v 
Sloveniji ter zagotavljala ustrezne spodbude (oziroma se bo pri ustreznih razpisih kot 
eden od prednostnih učinkov upoštevalo tudi izboljšanje kakovosti zraka), tako da bodo 
inovacije na teh področjih takoj uporabljene za izboljšanje kakovosti zraka v Sloveniji, 
uporabljene pa bodo tudi za preboj na svetovni trg. 
 
Nosilec ukrepa: država. 
 
 
4.3.1.9 Prostorsko načrtovanje v skladu s potrebo za izboljšanje kakovosti zraka 
 
Uporaba prostora in načrtovanje njegove uporabe bistveno vplivata tudi na kakovost 
zraka, tako z vidika učinkovitosti ogrevanja poslovnih in zasebnih stavb kakor tudi 
trajnostne mobilnosti. 
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Občini bosta pri prostorskem načrtovanju upoštevali potrebo za izboljšanje kakovosti 
zraka in bosta načrtovali predvsem zaokrožena in strnjena območja poselitve, ki bodo 
omogočala stroškovno učinkovito daljinsko ogrevanje ali uporabo plina in toplotnih 
črpalk. Območja bodo načrtovana tudi tako, da bodo omogočala učinkovito uporabo 
JPP, kolesarjenje in hojo oziroma zmanjšala vsakodnevno uporabo osebnega 
avtomobila. 
 
V pripravo občinskih prostorskih načrtov se aktivno vključita občinski službi za varstvo 
okolja. 
 
Nosilki ukrepa: Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.3.1.10 Izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti 
zraka in njihova javna dostopnost  
 
Z namenom izboljšanja kakovosti zraka se bodo pripravile ustrezne in konkretne 
videoprodukcije in digitalizirane (ter animirane) oblike vsebin po tematskih sklopih s 
področja kakovosti zraka. 
 
Vsebine bodo trajno dostopne na spletnih mestih ministrstva in organov v sestavi in 
poslane območjem preseganj ter vsem občinam v Sloveniji. 
 
Posamične vsebine bodo prek komuniciranja ministrstva z javnostjo ob posebnih 
priložnostih (začetek kurilne sezone, nenadni dogodki, ob sprejemu posamičnih 
predpisov s področja kakovosti zraka ipd.) večkrat predvajale televizijske postaje v 
Sloveniji. 
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
4.3.1.11 Določitev skrbnika izvajanja tega odloka v občini 
 
Občini in ministrstvo, pristojno za okolje, za usklajeno izvajanje ukrepov na različnih 
področjih, pomembnih za izvajanje tega odloka v posamezni občini, in za usklajeno 
izvajanje tega odloka določijo skrbnika (upravitelja) tega odloka v enem mesecu od 
uveljavitve tega odloka.  
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju. 
 
 
 
4.3.2 Ukrepi gospodarstva 
 
4.3.2.1 Izvajalci gospodarskih dejavnosti 
 
Izvajalci gospodarskih dejavnosti se zavedajo pomena kakovosti čistega zraka za 
okolje in zdravje ljudi, zato aktivno sodelujejo pri zmanjševanju trdih delcev, ki izvirajo 
iz obratovanja naprav, ki jih upravljajo. Priporoča se zlasti izvajanje ukrepov, ki so 
navedeni v nadaljevanju. 
 
Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti (pravne in fizične osebe), ki imajo 
svoje obrate na območju občine, ter gospodarska in obrtno podjetniška zbornica.  
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4.3.2.2 Uveljavitev sistema ravnanja z okoljem 
 
Izvajalci gospodarskih dejavnosti izvedejo usposabljanje za uveljavitev sistema 
ravnanja z okoljem v vseh podjetjih (po svojih finančnih in kadrovskih zmožnostih), ki 
vključujejo pripravo načrta za usposabljanje, organizacijske prilagoditve in investicije. 
 
 
4.3.2.3 Spodbujanje najboljših razpoložljivih tehnik (tehnologij BAT– Best Available 
Technology) 
 
 
Izvajalci gospodarskih dejavnosti v okviru BAT spodbujajo tehnologije, ki najmanj 
obremenjujejo zrak z delci PM10. 
 
 
4.3.2.4 Zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora 
 
Izvajalci gospodarskih dejavnosti zagotavljajo, da prevoz sipkega tovora v glavnem 
poteka v pokritih tovornjakih ali cisternah. 
 
Pri pretovoru trdnih snovi je treba paziti na:  

 popolno ali pretežno zaprtje prostorov, kjer se izvaja pretovor; 
 odsesavanje lijakov na presipnih mestih; 
 uporaba učinkovitih sistemov filtriranja in zbiranja delcev iz ubežnih emisij 

(filtri); 
 kontrolirano delovanje odsesovalnih naprav; 
 uporaba vetrobranov pri pretovoru na odprtem; 
 prepoved pretovora pri visokih hitrostih vetra (določiti mejo v m/s); 
 prilagajanje višine iztresa spreminjajoči se višini nasutja; 
 prašenje – megličenje z vodo na izstopnih odprtinah in v zbirnih lijakih; 
  tesnjenje mest, kjer lahko nastane ubežna emisija.  

 
Priporoča se, da izvajalci gospodarskih dejavnosti kolikor je mogoče in po svojih 
zmožnostih zagotavljajo kontrolirano izvajanje pretovora sipkega tovora v cisterne, s 
čimer se zmanjšajo enkratni izpusti sipkega tovora v okolico. Priporoča se tudi 
zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi (mletje, mešanje). 
 
 
4.3.2.5 Zaščita površin z različnimi odprtimi materiali 
 
Izvajalci gospodarskih dejavnosti zaščitijo in preprečujejo odnašanje prašnih delcev z 
vseh odprtih površin zemljišč. 
 
 
4.3.2.6 Skupne naloge občine in gospodarstva 
 
Občini bosta vse večje gospodarske subjekte povabili, da skupaj pregledajo možnosti 
skupnih aktivnosti za izboljšanje kakovosti zraka. 
 
Nosilca ukrepa: občina, gospodarstvo. 
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5. Kratkoročni ukrepi 
 
Kratkoročni ukrepi se izvajajo zaradi skrajšanja obdobij s preseženimi dnevnimi 
mejnimi vrednostmi PM10 v zunanjem zraku. Kratkoročni ukrepi vsebujejo priporočila 
občanom in institucijam, da v okviru svojih možnosti začasno zmanjšajo emisije delcev 
pri uporabi prometnih sredstev in kurilnih naprav za ogrevanje ter drugih naprav, ki 
oddajajo večje količine delcev.  
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinama pripravi zloženko s priporočili 
občanom za zmanjševanje emisij PM10 v času čezmerne onesnaženosti s PM10, 
vključno s priporočili o ravnanju v času čezmerne onesnaženosti za zmanjševanje 
vplivov na zdravje. Zloženka vsebuje tudi druge informacije o onesnaženosti zraka na 
območju občine. 
 
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravi pravne 
podlage za učinkovitejše izvajanje kratkoročnih ukrepov z namenom, da se podelijo 
pooblastila občini, ki ji omogočajo, da v času preseganj mejnih vrednosti lahko omeji 
promet, način ogrevanja gospodinjstev in sprejme še druge kratkoročne ukrepe (npr. 
prepove ognjemete na območju celotne občine).  
 
Nosilci ukrepa: država, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, 
povzročitelji obremenitve. 
 
 
6. Seznam publikacij, dokumentacije, del itd., ki dopolnjujejo podatke  
 
V skladu s točko 1.10 priloge 7 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS,  
št. 9/11, 8/15 in 66/18) so vsi razpoložljivi podatki ali njihovi viri, ki niso vsebovani v tem 
odloku, objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje: 
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/).  
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3986. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
deležev prevzemanja odpadne embalaže 
pri izvajalcih javne službe za leto 2018

Na podlagi petega odstavka 19. člena Uredbe o ravnanju 
z embalažo in odpadno 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., 35/17, 60/18 in 68/18) je Vlada Republike Slove-
nije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi deležev 

prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih 
javne službe za leto 2018

I
V Sklepu o določitvi deležev prevzemanja odpadne em-

balaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 44/18) se pod I 1. do 4. točka spremenijo tako, da se glasijo:

»1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – 
PAPIR:

– za družbo Dinos d. d., 24,40 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,  5,23 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o., 20,75 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 13,53 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 29,18 % in
– za družbo Slopak d. o. o.,  6,91 %;
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – 

STEKLO:
– za družbo Dinos d. d., 26,57 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,  4,07 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o.,  8,80 %,
– za družbo Interseroh d. o. o.,  5,49 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 44,47 % in
– za družbo Slopak d. o. o., 10,60 %;
3. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – 

PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža):
– za družbo Dinos d. d., 22,84 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,  4,09 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o., 20,05 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 11,28 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 25,50 % in
– za družbo Slopak d. o. o., 16,24 %;
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – 

LES:
– za družbo Dinos d. d., 30,25 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,  5,81 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o., 29,82 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 11,10 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 13,43 % in
– za družbo Slopak d. o. o.,  9,59 %.«.

KONČNA DOLOČBA

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-74/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0122

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3987. Pravilnik o pogojih za izvajanje 

radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o lekarni-
ški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) izdaja minister 
za zdravje v soglasju z ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske 

lekarniške dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede prosto-

rov, opreme in kadrov izpolnjevati lekarne za izvajanje radio-
farmacevtske lekarniške dejavnosti.

(2) Pravilnik določa tudi obseg, organiziranost in način za-
gotavljanja preskrbe z radiofarmacevtskimi izdelki ter zahteve 
glede označbe lekarne.

(3) Glede označbe lekarne in pogojev za izvajanje radio-
farmacevtske lekarniške dejavnosti, ki jih ne določa ta pravilnik, 
se uporablja pravilnik, ki določa pogoje za izvajanje lekarniške 
dejavnosti.

(4) Radiofarmacevtska lekarniška dejavnost se lahko iz-
vaja le skladno s predpisi na področju varstva pred ionizirajo-
čimi sevanji.

2. člen
(1) Radiofarmacevtska lekarniška dejavnost je lekarniška 

dejavnost, ki je namenjena preskrbi nuklearno-medicinske de-
javnosti z radiofarmacevtskimi izdelki.

(2) Preskrba z radiofarmacevtskimi izdelki obsega nabavo 
radiofarmacevtskih izdelkov ter pripravo in izdajo radiofarma-
kov.

(3) Radiofarmacevtska lekarniška dejavnost se izvaja v 
radiofarmacevtski lekarni.

(4) Radiofarmak, pripravljen v radiofarmacevtski lekarni, 
je magistralno zdravilo.

3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Dobra distribucijska praksa je sistem kakovosti, ki 

se nanaša na organizacijo, izvajanje in nadzor shranjevanja 
izdelkov po določenem redu pred nadaljnjo uporabo ali daja-
njem v promet in prevoz izdelkov od proizvajalca do končnega 
uporabnika v skladu z načeli in smernicami, ki jih za zdravila in 
za učinkovine sprejme in objavi Evropska komisija.

2. Dobra lekarniška praksa so pravila, ki določajo po-
tek strokovnega dela pri izvajalcih lekarniške dejavnosti za 
zagotavljanje kakovosti izvajanja lekarniške dejavnosti v skla-
du z ustreznimi standardi, ki jih sprejme Lekarniška zbornica 
Slovenije.

3. Dobra praksa pri pripravi zdravil pri izvajalcih zdra-
vstvene dejavnosti (PIC/S GPP) so priporočila združenja 
PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme), ki 
zagotavljajo dosledno izdelavo zdravil pri izvajalcih zdravstve-
ne dejavnosti.

4. Dobra radiofarmacevtska praksa (GRPP) so pripo-
ročila Evropskega združenja za nuklearno medicino, ki zagota-
vljajo dosledno pripravo in nadzor radiofarmacevtskih izdelkov 
po merilih za kakovost in ustreznost namenu uporabe, kot 
zahteva specifikacija izdelka oziroma dovoljenje za promet z 
radiofarmacevtskimi izdelki.

5. PET je pozitronska emisijska tomografija.
6. Radiodiagnostik je radiofarmak, namenjen uporabi v 

slikovni nuklearno medicinski diagnostiki.

7. Radiofarmacevtska lekarna je organizacijska enota 
bolnišnične lekarne ali bolnišnice, ki izvaja radiofarmacevtsko 
lekarniško dejavnost.

8. Radiofarmacevtski izdelki so radiofarmaki, radio-
nuklidni predhodniki, radionuklidni generatorji in kompleti za 
pripravo radiofarmakov. Vsi izrazi imajo enak pomen kot izra-
zi, uporabljeni v Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravilih).

9. Resolucija o zahtevah za zagotavljanje kakovosti 
in varnosti zdravil, pripravljenih v lekarnah za posebne 
potrebe pacientov (v nadaljnjem besedilu: Resolucija) so 
priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope glede sistema za-
gotavljanja kakovosti in varnosti zdravil, pripravljenih v javnih 
in bolnišničnih lekarnah, vključno z rekonstituiranimi zdravili 
na podlagi izdelane ocene tveganja.

10. Stopnje čistote zraka so A, B, C in D in se glede na 
zahteve v EU GMP Annex I: EudraLex – Volume 4 – Good Ma-
nufacturing Practice (GMP) guidelines, Annex I. ločijo glede 
na prisotnost števila delcev predpisanih velikosti v m3 zraka v 
mirovanju in med delovanjem.

4. člen
Radiofarmacevtska lekarna lahko izvaja radiofarma-

cevtsko lekarniško dejavnost, če izpolnjuje pogoje iz tega 
pravilnika, v obsegu in na način, določenem v 11. členu tega 
pravilnika.

II. SPLOŠNI POGOJI

5. člen
Prostori, oprema, kadri, dokumentacija in sistem zago-

tavljanja kakovosti v radiofarmacevtski lekarni so zasnovani, 
vodeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo pripravo kakovo-
stnih, varnih in učinkovitih radiofarmakov v skladu z načeli 
dobre radiofarmacevtske prakse, dobre lekarniške prakse, 
dobre prakse pri pripravi zdravil pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti (PIC/S GPP), ob upoštevanju dodatkov, ki urejajo 
pogoje za sterilno pripravo zdravil in radiofarmakov v skladu 
z izvedeno oceno tveganja, kot je opredeljeno v Resoluciji, z 
varstvom pri delu in oceno varstva pred sevanji.

6. člen
Prostori, v katerih se izvaja radiofarmacevtska lekarni-

ška dejavnost, ustrezajo predpisom, ki urejajo graditev objek-
tov, varstvo pri delu in varstvo pred sevanji.

7. člen
Prostori, v katerih se rokuje z ali se v njih shranjujejo 

radiofarmacevtski izdelki, so del nadzorovanega območja se-
vanja in so opremljeni z označbami ter z merilniki v skladu s 
predpisi s področja varstva pred sevanji.

8. člen
(1) Radiofarmacevtski izdelki se shranjujejo v skladu 

z navodili proizvajalca, veljavno farmakopejo in v skladu z 
načeli dobre lekarniške prakse, dobre distribucijske prakse in 
dobre radiofarmacevtske prakse.

(2) Nepooblaščenim osebam se onemogoči dostop do 
zalog radiofarmacevtskih izdelkov v radiofarmacevtski le-
karni.

(3) Za shranjevanje radioaktivnih virov sevanja, ki se ne 
uporabljajo več, je v skladu s predpisi s področja varstva pred 
sevanji na voljo poseben prostor.

9. člen
(1) Radiofarmacevtsko lekarno vodi magister farmacije, 

ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja lekarniško 
dejavnost.

(2) Radiofarmacevtska lekarna ima glede na obseg in 
vrsto dela, ki ga opravlja, zaposleno ustrezno število oseb z 

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en
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opredeljenimi strokovnimi odgovornostmi, ki so določene v 
dobri radiofarmacevtski praksi.

(3)  Radiofarmacevtska lekarna ima, glede na razred 
oziroma raven radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti iz 
11. člena tega pravilnika, določeno eno ali več odgovornih 
oseb. Odgovorna oseba je magister farmacije s specializacijo 
iz radiofarmacije, ki odgovarja za vse postopke dela, ki poteka-
jo v sklopu radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, vključno 
z vpeljavo in doslednim izvajanjem vseh postopkov sistema 
zagotavljanja kakovosti.

10. člen
(1) Farmacevtsko strokovno delo v radiofarmacevtski le-

karni opravljajo farmacevtski strokovni delavci z ustreznimi 
znanji s tega področja, glede na raven in vrsto dela, ki ga 
opravljajo in skladno s predpisi na področju varstva pred ioni-
zirajočimi sevanji.

(2) Pri izvajanju radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti 
lahko sodelujejo, poleg farmacevtskih strokovnih delavcev, ki 
jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost, pod nadzo-
rom odgovorne osebe tudi druge osebe z najmanj 4. ravnjo 
izobrazbe medicinske ali naravoslovne smeri, pridobljene po 
izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe ozi-
roma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščen v 4. raven slovenskega 
ogrodja kvalifikacij in z dodatnimi znanji glede na raven in 
vrsto dela, ki ga opravljajo (v nadaljnjem besedilu: strokovni 
delavci).

(3) Strokovni delavec nosi osebne dozimetre v skladu s 
predpisi s področja varstva pred sevanji.

(4) Strokovni delavec, ki čisti prostore za aseptično pripra-
vo, ima ustrezna znanja glede osnovnih načel preprečevanja 
mikrobiološke kontaminacije, do katere bi lahko prišlo med 
postopkom čiščenja.

III. POSEBNI POGOJI GLEDE NA RAZRED  
IN RAVEN IZVAJANJA RADIOFARMACEVTSKE 

LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI

11. člen
(1) Radiofarmacevtska lekarniška dejavnost se glede na 

način in obseg dela deli na naslednje razrede in ravni:
1. Razred 1 obsega prevzem in izdajo radiodiagnostikov 

z dovoljenjem za promet z zdravilom.
2. Razred 2 obsega prevzem radiofarmacevtskih izdelkov, 

pripravo in izdajo radiofarmakov za diagnostiko in zdravljenje, 
vključno s paliativnim, iz radiofarmacevtskih izdelkov z dovo-
ljenjem za promet z zdravilom, pripravljenih v skladu z navodili 
proizvajalca, ter radiooznačevanje avtolognih krvnih celic in 
se deli na:

– Raven 2A, ki obsega pripravo in izdajo radiofarmakov 
za diagnostiko in zdravljenje, vključno s paliativnim, iz radio-
farmacevtskih izdelkov z dovoljenjem za promet z zdravilom, 
pripravljenih v skladu z navodili proizvajalca;

– Raven 2B, ki obsega radiooznačevanje avtolognih krv-
nih celic z radiofarmaki z dovoljenjem za promet z zdravilom, v 
skladu z navodili proizvajalca, po zaprtem postopku.

3. Razred 3 obsega prevzem radiofarmacevtskih izdelkov, 
pripravo in izdajo radiofarmakov za diagnostiko in zdravljenje, 
vključno s paliativnim, ter vključno z radiofarmaki, ki so v pro-
metu v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o zdravilih, 
radiooznačevanje celic pa se deli na:

– Raven 3A, ki obsega pripravo iz komponent in radionu-
klidnih predhodnikov, kontrolo kakovosti in izdajo radiofarma-
kov za diagnostiko in zdravljenje;

– Raven 3B, ki obsega radiooznačevanje celic.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati radiofarmacevtska le-

karna za posamezne razrede in ravni, in strokovna dela, ki 
jih lahko izvaja, so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

IV. DOKUMENTACIJA

12. člen
Sistem dokumentacije je zasnovan tako, da zagotavlja 

sledljivost materialov, procesov, izdelkov, pogojev dela, ka-
dra in vseh postopkov zagotavljanja kakovosti. Za vse po-
stopke in strokovna dela, ki se izvajajo v radiofarmacevtski 
lekarni, so napisana, potrjena in redno revidirana navodila 
za delo, ki jih predpiše in potrdi odgovorna oseba.

13. člen
Radiofarmacevtska lekarna glede na raven in obseg 

dela, ki ga opravlja, vodi naslednjo dokumentacijo:
1. navodila za vse postopke, ki se izvajajo,
2. navodila za uporabo in vzdrževanje opreme,
3. evidenco pogojev shranjevanja radiofarmacevtskih 

izdelkov,
4. evidenco o vzdrževanju, kalibracijah in validacijah 

opreme in postopkov,
5. evidenco nabave, izdaje, reklamacij, odpoklicev ra-

diofarmacevtskih izdelkov in drugega materiala,
6. evidenco pogojev dela v prostorih za delo (tempe-

ratura, relativna vlaga, tlak, površinska kontaminacija in 
drugo),

7. evidenco čiščenja in vzdrževanja prostorov in opre-
me,

8. specifikacije in sprostitvene certifikate za dobavljene 
surovine,

9. sprostitvene certifikate za vse dobavljene PET ra-
diofarmake,

10. navodila in evidence za usposabljanje kadra za delo 
v radiofarmacevtski lekarni,

11. evidenco o sledljivosti priprave radiofarmakov, rea-
gentov in raztopin (razred 2 in 3),

12. evidenco izvajanja vseh postopkov kontrole kako-
vosti radiofarmacevtskih izdelkov (razred 2 in 3) in valida-
cijska poročila.

14. člen
Radiofarmacevtska lekarna mora imeti v pisni ali ele-

ktronski obliki:
– sodobno strokovno literaturo in vire za informiranje in 

svetovanje o zdravilih, o pripravi in zagotavljanju kakovosti 
zdravil in drugo literaturo,

– predpise s področja zdravstva, ki urejajo lekarniško 
dejavnost, zdravila in varstva pred sevanjem.

V. DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE RADIOFARMACEVTSKE 
LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI

15. člen
Ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo), v postopku pridobitve dovoljenja za izvajanje 
radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti ugotovi, ali radio-
farmacevtska lekarna izpolnjuje pogoje za izvajanje radiofar-
macevtske lekarniške dejavnosti iz tega pravilnika in v skla-
du s svojimi ugotovitvami določi, v kateri razred iz 11. člena 
tega pravilnika se radiofarmacevtska lekarna razvrsti.

16. člen
(1) Postopek pridobitve dovoljenja iz prejšnjega člena 

se začne z vlogo bolnišnice, ki jo ta vloži 30 dni pred začet-
kom izvajanja radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti na 
obrazcu, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. 
Vlogi mora biti priložena ocena tveganja iz tretjega odstavka 
83. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 85/16 in 77/17), ki jo odobri organ, pristojen za zdravila.

(2) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka ministrstvo 
izda odločbo.
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17. člen
Ne glede na prejšnji člen mora bolnišnica v 30 dneh pred 

začetkom izvajanja radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti 
oziroma takoj po opravljeni spremembi podati novo vlogo na 
obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika za verifikacijo radiofarma-
cevtske lekarne, če gre za:

– novo radiofarmacevtsko lekarno,
– preselitev radiofarmacevtske lekarne,
– prenovo radiofarmacevtske lekarne, ki ima za posledico 

spremembo pogojev, določenih s tem pravilnikom ali
– spremembo razvrstitve radiofarmacevtske lekarne v 

razrede iz 11. člena tega pravilnika glede na strokovna dela, 
ki jih opravlja.

18. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika ugotavlja tri-

članska komisija, ki jo imenuje ministrstvo. Najmanj dva člana 
komisije sta nosilca lekarniške dejavnosti, od katerih je eden 
specialist radiofarmacije, tretji član pa je strokovnjak s področja 
varstva pred sevanjem.

(2) Komisija pri pregledu vodi zapisnik iz Priloge 3, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(3) Komisija iz prejšnjega odstavka predlaga ministrstvu 
obseg radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, ki jo radiofar-
macevtska lekarna lahko izvaja, in način njenega izvajanja, v 
skladu z 11. členom tega pravilnika.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
Bolnišnice, ki z dnem uveljavitve tega pravilnika že izvaja-

jo radiofarmacevtsko dejavnost, v 90 dneh od uveljavitve tega 
pravilnika vložijo na ministrstvo vlogo za pridobitev dovoljenja 
za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti v skladu 
s tem pravilnikom.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-56/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2018
EVA 2017-2711-0041

Samo Fakin l.r.
Minister 

za zdravje

Soglašam!
Jure Leben l.r.

Minister 
za okolje in prostor
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Priloga 1: Razredi radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti 
 
RAZRED 1  
 
1. Kadri v radiofarmacevtski lekarni:  
Odgovorna oseba je magister farmacije s specializacijo iz radiofarmacije. Oseba, ki sodeluje 
pri prevzemu in izdaji radiofarmakov, izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika ter ima 
dodatna znanja iz vodenja dokumentacije in kontrole kakovosti.  
 
2. Strokovna dela, ki se v radiofarmacevtski lekarni izvajajo, so:  
Prevzem in izdaja radiofarmakov, zagotavljanje kakovosti, načrtovanje in vodenje 
dokumentacije, farmakovigilanca, obveščanje o radiofarmakih, nadzor in druga strokovna 
dela. 
 
3. Radiofarmacevtska lekarna ima najmanj naslednje prostore oziroma opremo:  
1. za prevzem in izdajo radiofarmakov, 
2. za shranjevanje radiofarmakov – materialko, 
3. za shranjevanje radiofarmakov, ki se ne uporabljajo več, v skladu s predpisi o varstvu pred 
sevanjem,  
4. za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnico,  
5. za opravljanje strokovno administrativnih nalog,  
6. sanitarije in garderobo za zaposlene.  
 
Prostor za prevzem in izdajo radiofarmakov je namenski. Delovna površina je zaščitena z 
ustreznim zaslonom za zaščito pred sevanjem in namenjena izključno delu z radiofarmaki. 
 
4. Obvezna oprema se določi glede na obseg in vrsto dejavnosti in zajema osebna zaščitna 
sredstva, zaščitno opremo za varno rokovanje, prenašanje, shranjevanje in odlaganje 
radiofarmakov, opremo za preprečevanje in zmanjševanje kontaminacije in dekontaminacijo 
v skladu s predpisi s področja  varstva pred sevanji. 
 
RAZRED 2 
 
1. Kadri v radiofarmacevtski lekarni:  
Odgovorna oseba je magister farmacije s specializacijo iz radiofarmacije. Oseba, ki sodeluje 
pri preskrbi z radiofarmacevtskimi izdelki, izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika, in ima 
dodatna znanja iz priprave radiofarmakov, vodenja dokumentacije, razdeljevanja, merjenja 
aktivnosti in označevanja individualnih odmerkov, aseptičnih postopkov, osnov radiokemije, 
jedrske fizike, varstva pred sevanjem in kontrole kakovosti. Označevanje avtolognih krvnih 
celic lahko izvaja strokovni delavec z dodatnimi znanji iz rokovanja in radiooznačevanja 
biološkega materiala pod nadzorom odgovorne osebe.  
 

 
2. Strokovna dela, ki se v radiofarmacevtski lekarni izvajajo, so:  
preskrba z radiofarmacevtskimi izdelki, priprava in izdaja radiofarmakov iz 
radiofarmacevtskih izdelkov z dovoljenjem za promet z zdravilom, zagotavljanje kakovosti, 
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kontrola kakovosti, nadzor nad kontrolo kakovosti, radiooznačevanje avtolognih celic z 
radiofarmacevtskimi izdelki z dovoljenjem za promet z zdravilom, načrtovanje in vodenje 
dokumentacije, validacija procesov, farmakovigilanca, obveščanje o radiofarmacevtskih 
izdelkih, nadzor in druga strokovna dela.  

 
3. Radiofarmacevtska lekarna ima najmanj naslednje prostore oziroma opremo:  
1. za prevzem radiofarmacevtskih izdelkov in drugih vhodnih materialov,  
2. za izdajo radiofarmakov,  
3. za shranjevanje radiofarmacevtskih izdelkov,  
4. za pripravo radiofarmakov,  
5. za radiooznačevanje avtolognih krvnih celic (Raven 2B) 
6. za shranjevanje odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov v skladu s predpisi o varstvu pred 
sevanjem,  
7. za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnico,  
8. za kontrolo kakovosti radiofarmakov,  
9. za opravljanje strokovno administrativnih nalog in svetovanje, 
10. sanitarije in garderobo za zaposlene.  

 
Postopki aseptične priprave radiofarmakov in radiooznačevanja avtolognih krvnih celic se 
izvajajo v skladu z dobro radiofarmacevtsko prakso. Komora za aseptično pripravo je 
zasnovana tako, da zagotavlja tudi ustrezno zaščito pred sevanjem. Radionuklidni generator 
je obdan z ustrezno zaščito, ki zaščiti operaterja in okolico pred sevanjem. Komora omogoča 
eluiranje radionuklidnega generatorja v prostoru s preskrbo zraka stopnje čistote A. Če se 
priprava in radiooznačevanje avtolognih krvnih celic izvaja v isti komori, je nujna vpeljava 
sistema zagotavljanja kakovosti z namenom preprečitve navzkrižne kontaminacije. 
Zagotovljeno je ločeno zbiranje bioloških radioaktivnih in neradioaktivnih odpadkov. 
 
4. Obvezna oprema je enaka kot za raven 1, dodatno zajema še komoro za aseptično 
pripravo radiofarmakov in opremo za shranjevanje radiofarmacevtskih izdelkov glede na 
njihovo zahtevnost in izvajanje kontrole kakovosti radiofarmakov v skladu z navodili 
proizvajalca in Evropske farmakopeje. V primeru izvajanja radiooznačevanja avtolognih 
krvnih celic je obvezna tudi oprema, potrebna za radiooznačevanje in kontrolo kakovosti v 
skladu z dobro radiofarmacevtsko prakso. Nujen je merilec kontaminacije površin in merilec 
kontaminacije osebja.  

 
5. Radiofarmacevtska lekarna mora za delo z radioaktivnim jodom 131I izpolnjevati zahteve 
zakonodaje iz varstva pred sevanjem (potreben delovni prostor z ustreznim odzračevalnim 
sistemom in ustrezno zaščito za delo z 131I.) 

 
 
 
RAZRED 3 
 

1. Kadri v radiofarmacevtski lekarni:  
Radiofarmaki, ki so v prometu v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o zdravilih, se 
pripravljajo v skladu s priporočili dobre radiofarmacevtske prakse in Evropsko farmakopejo. 
Radiooznačevanje celic lahko izvaja strokovni delavec z dodatnimi znanji iz rokovanja in 
radiooznačevanja biološkega materiala, pod nadzorom odgovorne osebe.  
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 2. Strokovna dela, ki se v radiofarmacevtski lekarni izvajajo, so: preskrba z 
radiofarmacevtskimi izdelki, razvoj in priprava radiofarmakov, ki so v prometu v skladu s 
tretjim odstavkom 20. člena Zakona o zdravilih, zagotavljanje kakovosti in sproščanje 
radiofarmakov, radiooznačevanje celic, načrtovanje in vodenje dokumentacije, validacija 
procesov, raziskovalna dejavnost, pedagoška dejavnost, farmakovigilanca, sodelovanje pri 
kliničnem preskušanju, nadzor in druga strokovna dela. Oseba, ki pripravlja radiofarmake,  ki 
so v prometu v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o zdravilih ali radiooznačuje 
celice, ne sme istočasno izvajati kontrole kakovosti in sproščanja tega radiofarmaka.  
 
3. Radiofarmacevtska lekarna ima za vsako raven dela, najmanj naslednje prostore, poleg 
prostorov, določenih za razred 2:  

– laboratorijsko območje,  
– prostore za aseptično pripravo radiofarmakov, ki so v prometu v skladu s tretjim 
odstavkom 20. člena Zakona o zdravilih, v skladu s priporočili dobre radiofarmacevtske 
prakse. 
 

4. Obvezna oprema je enaka kot za razred 2, dodatno je namenska oprema za pripravo 
radiofarmakov, ki so v prometu v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja 
zdravila zasnovana tako, da je preprečena navzkrižna kontaminacija. Laboratorijsko območje 
zagotavlja delovno površino za nemoteno delo in namestitev vse opreme. Dodatna 
zahtevana oprema zajema analitsko tehtnico, pH meter, čitalec radiokromatografskih ploščic 
z ustreznimi detektorji, tekočinski kromatograf visoke ločljivosti (HPLC) z radiodetektorjem, 
sistem za določanje bakterijskih endotoksinov, sistem za preverjanje integritete filtrov za 
mikrobiološko filtracijo, sistem za spremljanje ustreznosti pogojev aseptičnega dela 
(temperatura, razlika tlakov, relativna vlaga, delci, mikroorganizmi). 
 
5. Radiofarmacevtska lekarna mora za delo z radioaktivnim jodom 131I izpolnjevati zahteve 
zakonodaje iz varstva pred sevanjem (potreben delovni prostor z ustreznim odzračevalnim 
sistemom in ustrezno zaščito za delo z 131I.) 
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PRILOGA 2 
 
VLOGA ZA RADIOFARMACEVTSKE LEKARNE 
 
PODATKI O PREDLAGATELJU (ustrezno izpolnite) 
 
PREDLAGATELJ  
 
NASLOV 
 
ZASTOPNIK PREDLAGATELJA 
 
 
PODATKI O RADIOFARMACEVTSKI LEKARNI (ustrezno izpolnite) 
 
IME 
 
NASLOV 
 
ODGOVORNA OSEBA 
 
 
NAMEN VLOGE (ustrezno obkrožite) 
Namen vloge 
 

1. Prva verifikacija obstoječe radiofarmacevtske lekarne 
2. Nova radiofarmacevtska lekarna 
3. Preselitev radiofarmacevtske lekarne 
4. Sprememba razvrstitve radiofarmacevtske lekarne v razrede 

 
RAZRED IZVAJANJA RADIOFARMACEVTSKE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI (ustrezno 
obkrožite) 
Razred izvajanja radiofarmacevtske dejavnosti: 
 

1. Razred 1: 
2. Razred 2: 

– Raven 2A 
– Raven 2B 

3. Razred 3: 
– Raven 3A 
– Raven 3B 
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Predlagatelj oziroma zastopnik predlagatelja 
____________________________________________ pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavljam, da radiofarmacevtska lekarna 
__________________________________________________ izpolnjuje vse pogoje za 
izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, določene v Pravilniku o pogojih za 
izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 82/18), in izvaja zgoraj 
označen razred in raven izvajanja radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, zato prosim za 
izdajo odločbe o verifikaciji radiofarmacevtske lekarne. 
 

Datum in kraj:         Podpis: 
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PRILOGA 3  

ZAPISNIK O PREGLEDU RADIOFARMACEVTSKE LEKARNE 
 
Številka: ___________ 
 
Pregled se opravi na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 
77/17) in Pravilnika o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 82/18).  
 
Komisija, imenovana s sklepom ministra za zdravje, št. _________________ z dne, 
____________, v sestavi: 
 

1. _________________________________ predsednik/ca 
 

2. _________________________________ član/ica 
 

3. _________________________________ član/ica 

 
je opravila pregled v: 
 
BOLNIŠNICA 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

(ime in naslov bolnišnice) 
RADIOFARMACEVTSKA LEKARNA 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

(ime in naslov radiofarmacevtske lekarne) 
 
in ugotovila, da: 
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1. 
A. IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV 

1. UREDITEV PROSTORA 

– Ustreza predpisom, ki urejajo graditev objektov in varstvo pri delu  DA NE 
– Priloženi načrti lekarniških prostorov DA NE 
– Ustreza predpisom  ki urejajo varstvo pred sevanji  DA NE 

– Dostop do radiofarmacevtske lekarne omogočen samo pooblaščenim 
osebam DA NE 

– Lekarniški prostori so vzdrževani DA NE 
 
Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
B. KADRI 
Radiofarmacevtsko lekarno vodi magister farmacije, ki izpolnjuje pogoje, določene z 
veljavnim zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost: DA NE 

 
Drugi farmacevtski strokovni delavci: 

– Specialisti radiofarmacije, magistri znanosti, doktorji 
znanosti št. _____________________

– Magistri farmacije  št. _____________________
– Farmacevtski tehniki  št. _____________________

 
Drugi strokovni delavci: 
– __________________________________________________ št. _____________________ 
    

Število kadrov glede na razred in raven izvajanja dejavnosti ustreza DA NE 
   
Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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C.  
1. PROSTORI 

– Razporeditev lekarniških prostorov ustreza DA NE 
 
PROSTORI ZA RAZRED 1 RADIOFARMACEVTSKE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI: 
1. Za prevzem in izdajo radiofarmakov DA NE 
2. Za shranjevanje radiofarmakov – materialko DA NE 
3. Za shranjevanje radiofarmakov, ki se ne uporabljajo več  DA NE 
4. Za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnico DA NE 
5. Za opravljanje strokovno administrativnih nalog DA NE 
6. Sanitarije in garderobo za zaposlene DA NE 

 
PROSTORI ZA RAZRED 2 IN 3 RADIOFARMACEVTSKE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI: 
1. Za prevzem radiofarmacevtskih izdelkov in drugih vhodnih materialov DA NE 
2. Za izdajo radiofarmakov DA NE 
3. Za shranjevanje radiofarmacevtskih izdelkov DA NE 
4. Za pripravo radiofarmakov DA NE 
5. Za radiooznačevanje avtolognega materiala DA NE 
6. Za shranjevanje radiofarmacevtskih izdelkov, ki se ne uporabljajo več  DA NE 
7. Za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnico DA NE 
8. Za nadzor kakovosti radiofarmakov DA NE 
9. Za opravljanje strokovno administrativnih nalog in svetovanje DA NE 
10. Sanitarije in garderobo za zaposlene DA NE 
 
DODATNI PROSTORI ZA RAZRED 3  
1. Laboratorijsko območje DA NE 
2. Prostore za aseptično pripravo radiofarmakov, ki so v prometu v skladu s 

tretjim odstavkom 20. člena Zakona o zdravilih, in v skladu s priporočili dobre 
radiofarmacevtske prakse 

DA NE 

 
2. OPREMA 

– Opremljenost lekarniških prostorov glede na razred radiofarmacevtske 
lekarniške dejavnosti ustreza  DA NE 

 
OPREMA ZA RAZRED 1 RADIOFARMACEVTSKE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI: 

– Osebna zaščitna sredstva DA NE 
– Zaščitna oprema za rokovanje, prenašanje, shranjevanje in odlaganje 

radiofarmakov 
DA NE 

– Oprema za izključevanje kontaminacije in dekontaminacijo  DA NE 
– Osebni dozimetri  DA NE 

 
OPREMA ZA RAZRED 2 RADIOFARMACEVTSKE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI (POLEG 
OPREME ZA RAZRED 1): 

– Komora za aseptično pripravo radiofarmakov DA NE 
– Oprema za pripravo in shranjevanje radiofarmacevtskih izdelkov DA NE 
– Oprema za radiooznačevanje avtolognega materiala  DA NE 
– Oprema za kontrolo kakovosti  DA NE 

OPREMA ZA RAZRED 3 RADIOFARMACEVTSKE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI (POLEG 
OPREME ZA RAZRED 1 in 2): 
1. Analitska tehtnica DA NE 
2. pH meter DA NE 
3. Čitalec radiokromatografskih ploščic  DA NE 
4. Tekočinski kromatograf visoke ločljivosti (HPLC) z radiodetektorjem  DA NE 
5. Sistem za določanje bakterijskih endotoksinov  DA NE 
6. Sistem za spremljanje ustreznosti pogojev aseptičnega dela  DA NE 
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Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
Č. SHRANJEVANJE  
Shranjevanje ustrezno  DA NE 
 
Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
D.  
1. STROKOVNA LITERATURA  
Ustrezna  DA NE 
 
Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
2. PREDPISI S PODROČJA ZDRAVSTVA, KI UREJAJO (RADIOFARMACEVTSKO) 
LEKARNIŠKO DEJAVNOST, ZDRAVILA IN VARSTVO PRED SEVANJI  
Ustrezna  DA NE 
 
Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
E. DOKUMENTACIJA 
Radiofarmacevtska lekarna ima in vodi (glede na razred in obseg dela): 
1. Poslovnik procesa radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti DA NE 
2. Navodila za vse postopke DA NE 
3. Navodila za uporabo in vzdrževanje opreme DA NE 
4. Evidenco pogojev shranjevanja radiofarmacevtskih izdelkov  DA NE 
5. Evidenco o vzdrževanju, kalibracijah in validacijah opreme in postopkov   DA NE 
6. Evidenco nabave, izdaje, reklamacij, odpoklicev radiofarmacevtskih izdelkov 

in drugega materiala  
DA NE 

7. Evidenco pogojev dela v prostorih za delo  DA NE 
8.  Evidenco čiščenja in vzdrževanja prostorov in opreme   DA NE 
9. Specifikacije in sprostitvene certifikate za dobavljene surovine  DA NE 
10. Sprostitvene certifikate za vse dobavljene PET radiofarmake  DA NE 
11. Navodila in evidence za usposabljanje kadra za delo v radiofarmacevtski 

lekarni 
DA NE 

12. Evidenco o sledljivosti priprave radiofarmakov, reagentov in raztopin (razred 
2 in 3)  

DA NE 

13. Evidenco izvajanja vseh postopkov kontrole kakovosti radiofarmacevtskih 
izdelkov (razred 2 in 3)  

DA NE 

 
Dokumentacija je ustrezna ter se primerno vodi DA NE 
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Opažanja in pripombe: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
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2.   

NA PODLAGI UGOTOVITEV KOMISIJA PREDLAGA, DA SE V 
RADIOFARMACEVTSKI LEKARNI LAHKO OPRAVLJAJO NASLEDNJA 
STROKOVNA DELA (v skladu z veljavnim Zakonom o lekarniški dejavnosti in tem 
pravilnikom) 
1.  Nabava, prevzem in izdaja radiofarmakov DA NE 
2.  Nabava in prevzem radiofarmacevtskih izdelkov DA NE 
3.  Priprava in izdaja radiofarmakov za diagnostiko in zdravljenje iz 

radiofarmacevtskih izdelkov z dovoljenjem za promet z zdravilom  DA NE 

4.  Radiooznačevanje avtolognega materiala z radiofarmaki z dovoljenjem za 
promet z zdravilom, v skladu z navodili proizvajalca, po zaprtem postopku. DA NE 

5.  Priprava in izdaja radiofarmakov za diagnostiko in zdravljenje, vključno z 
radiofarmaki, ki so v prometu v skladu s tretjim odstavkom 20. člena 
Zakona o zdravilih  

DA NE 

6.  Radiooznačevanje avtolognega materiala  DA NE 
7.  Spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje DA NE 
8.  Pedagoško-izobraževalna dejavnost DA NE 
9.  Znanstveno-raziskovalna dejavnost DA NE 
10.  Preskrba z radiofarmaki za klinične študije in sodelovanje pri kliničnih 

študijah, vključno z vodenjem evidenc in nadzorom nad temi radiofarmaki 
DA NE 

11.  Sodelovanje v komisijah in delovnih skupinah za zdravila in medicinske 
pripomočke 

DA NE 

12.  Sodelovanje v zdravstvenem timu DA NE 
13.  Spremljanje in poročanje o neželenih škodljivih učinkih zdravil  DA NE 
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PRISOTNI PRI PREGLEDU 
 
Odgovorna oseba   
 ime in priimek podpis 
 
Prisotni pri pregledu   
 ime in priimek podpis 
 

  
ime in priimek podpis 

 
  
ime in priimek podpis 

 
Člani komisije 
   

1. predsednik/ca   
 ime in priimek podpis 

 
2. član/ica   
 ime in priimek podpis 

 
3. član/ica   
 ime in priimek podpis 
 
 
 

 
 

 
Pregled opravljen dne _______________________ v času od ____________ do 
_____________ ure. 
 
 
 
 
Zapisnik prejme MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ki ga dostavi: 1. PREDLAGATELJU in 2. 
ČLANOM KOMISIJE. 
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PREDLOG KOMISIJE GLEDE NA UGOTOVITVE 
 
Na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 82/18) komisija ugotavlja, da  
 
BOLNIŠNICA 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

(ime in naslov bolnišnice) 
RADIOFARMACEVTSKA LEKARNA 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

(ime in naslov radiofarmacevtske lekarne) 
 
 

1. izpolnjuje pogoje za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti in predlaga 
Ministrstvu za zdravje, da izda odločbo o verifikaciji za razred _______, raven 
______. 
 

2. izpolnjuje pogoje za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti pod pogojem, 
da se odpravijo manjše pomanjkljivosti. Do odprave pomanjkljivosti lahko izvaja 
dejavnosti za razred _______ in raven _____. Po odpravi pomanjkljivosti, s svojim 
podpisom na dopisu Ministrstva za zdravje jamči, da so bile po vrsti naštete 
pomanjkljivosti odpravljene in istočasno zaprosi za izdajo odločbe o verifikaciji za 
razred _______, raven ______. 
 

3. ne izpolnjuje pogojev za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti in 
predlaga, da se opravi ponoven verifikacijski pregled. 
 

 
 
Datum:    Predsednik/ca komisije 
 
____________   ____________________ 
           podpis 
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3988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list 
RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister 
za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe  

javnega prava

1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15, 84/16 in 75/17) se v Prilogi I Enotni kontni načrt, v okvi-
ru konta 4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih 
na domačem trgu, doda nov podkonto, ki se glasi:

»403411 Obresti od izvedenih finančnih instrumentov«.
V okviru konta 4135 Tekoča izplačila drugim izvajalcem 

javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se doda 
nov podkonto, ki se glasi:

»413504 Tekoča izplačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki, na podlagi zakonodaje 
EU in sporazumov o socialnem zavarovanju«.

V okviru konta 7000 Dohodnina, se podkonto 700006 Akon-
tacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, in 
podkonto 700007 Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne 
gozdarske dejavnosti, črtata. Doda se nov podkonto, ki se glasi:

»700023 Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka 
in pavšalne ocene dohodka na panj«.

V okviru konta 7032 Davki na dediščine in darila, se doda 
nov podkonto, ki se glasi:

»703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in da-
rila«.

V okviru konta 7032 Davki na dediščine in darila, se črta 
podkonto 703201 Zamudne obresti davkov občanov.

V okviru konta 7047 Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev, se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:

»704734 Pribitek k cestnini
704735 Zamudne obresti iz naslova pribitka k cestnini
704736 Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču
704737 Zamudne obresti od takse na pretovor v kopr-

skem tovornem pristanišču«.
V okviru konta 7141 Drugi nedavčni prihodki, se doda nov 

podkonto, ki se glasi:
»714122 Prihodki iz naslova prejetih provizij za dana 

poroštva RS«.
V okviru konta 7504 Prejeta vračila danih posojil od priva-

tnih podjetij, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»750402 Prejete obresti od danih posojil privatnim podje-

tjem iz naslova kupnin«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-752/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-1611-0084

dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 

za finance

3989. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika 
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov 
in odhodkov pravnih oseb javnega prava

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o raču-
novodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 
– ZUE) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju  

in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava

1. člen
V Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in od-

hodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 
34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 
97/12, 100/15 in 75/17) se za devetim odstavkom 7. člena doda 
nov deseti odstavek, ki se glasi:

»Opredmetena osnovna sredstva, dana v poslovni najem, 
se izkazujejo v poslovnih knjigah najemodajalca, pri najemniku 
pa se najemnine iz najema pripoznajo kot odhodki.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2019.

Št. 007-753/2018
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-1611-0085

dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister

za finance

3990. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim 
subjektom

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 11.a člena Zakona 
o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 
33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) izdaja minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, v soglasju z ministrom za javno 
upravo

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oddaji 

vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom

1. člen
V Pravilniku o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim 

subjektom (Uradni list RS, št. 40/18) se v 2. členu v tretji alineji 
beseda »in« nadomesti z vejico.

Na koncu četrte alineje se pika nadomesti z besedo »in«, 
za njo pa se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– prošenj za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali stro-
kovno zaposlitev na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in 
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercego-
vine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in 
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 14/12).«
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KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-234/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2130-0034

Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 

za gospodarski razvoj in tehnologijo

Soglašam!
Rudi Medved l.r.

Minister
za javno upravo

3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, 
zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih 
pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad 
osebami, prijavljenimi v evidencah

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstav-
ka 113., 129., 133., 159. in za izvajanje 156. člena Zakona 
o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 
21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 
55/17) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti

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

o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem 
načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju 

zaposlitve ter nadzoru nad osebami, 
prijavljenimi v evidencah

1. člen
V Pravilniku o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitve-

nem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter 
nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list 
RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15), se v 13. členu doda nov prvi 
odstavek, ki se glasi:

»(1) Zavod ob prijavi od brezposelne osebe pridobi po-
datke, ki se nanašajo na izobrazbo, usposobljenost, dodatna 
znanja, delovno dobo in delovne izkušnje ter druge podatke, 
potrebne za vodenje v evidenci, ki jih ne more pridobiti po 
uradni dolžnosti.«.

Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek.

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

»(3) Izobrazbo, pridobljeno v tujini, je mogoče eviden-
tirati le na podlagi odločbe, izdane v postopku vrednotenja 
in priznavanja izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja 
vrednotenje in priznavanje izobraževanja ali vzajemnega pri-
znavanja poklicnih kvalifikacij v skladu z zakonom, ki ureja 
priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih 
poklicev.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

2. člen
17. člen se črta.

3. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku beseda »četrtega« 

nadomesti z besedo »petega«.

4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku pred besedo »eviden-

ce« doda beseda »uradne« in se črta besedilo »Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije«.

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti 
odstavek, ki se glasijo:

»(3) Zavod izda obvestilo o ugotovljeni prvi kršitvi ob-
veznosti v primeru, ko oseba:

– odkloni vključitev v program APZ ali krši obveznosti, 
sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ,

– odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri raz-
govoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev zaposlitve 
ali

– ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je te obveznosti 
oproščena z zaposlitvenim načrtom.

(4) Če je oseba prejemnik denarnega nadomestila, se 
prva kršitev obveznosti v skladu s 65.a členom zakona ugo-
tovi v odločbi o znižanju denarnega nadomestila.

(5) Pred izdajo obvestila iz tretjega oziroma odločbe 
iz prejšnjega odstavka tega člena se osebi da možnost, da 
se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za 
ugotovitev prve kršitve obveznosti oziroma za odločbo v 
skladu s pravili zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«.

5. člen
25. člen se črta.

6. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavijo tujci 

iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji. 
Tujci morajo ta pogoj izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci 
iskalcev zaposlitve.«

7. člen
V drugem odstavku 31. člena se doda nova tretja ali-

neja, ki se glasi:
»– pridobitve statusa poslovodne osebe v osebni ali 

kapitalski družbi ali zavodu,«.
Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta četrta in 

peta alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, se pika 

nadomesti z vejico ter se za njo doda nova sedma alineja, 
ki se glasi:

»– dopolnjenega 65 let starosti.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki 

se glasi:
»(3) V primeru ugotovitve, da oseba na podlagi podat-

kov iz uradnih evidenc ne izpolnjuje več pogojev za vodenje 
v evidenci, razen v primeru pridobitve podatka o smrti ali če 
se oseba sama odjavi iz evidence, zavod osebo obvesti o 
prenehanju vodenja v evidenci oseb, ki so začasno neza-
posljive.«.

8. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaposlitveni načrt se pripravi:
– individualno na izbranem uradu za delo ali pri kon-

cesionarju,
– preko enotnega informacijskega prostora iskalca za-

poslitve in na način, predpisan v splošnem aktu zavoda,
– preko elektronskih storitev koncesionarjev ali drugih 

načinov izvajanja storitev pri koncesionarjih.«.

9. člen
V prvem odstavku 42. člena se na začetku tretje alineje 

črta beseda »ustrezno«.
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V četrti alineji se besedilo »udeležba na zaposlitvenih 
razgovorih na« nadomesti z besedilom »ustrezno odzivanje 
na vsako«.

10. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V zaposlitvenem načrtu se poleg vročanja po pošti na 

naslov prebivališča v skladu s 115. členom zakona dogovori 
dodaten način sprejema vabil, napotnic, obvestil in drugih 
dokumentov z namenom izdelave zaposlitvenega načrta, 
povabil na izvedbo storitev ali vključitev v ukrep APZ in način 
posredovanja zahtevanih odgovorov, predlogov in sporočil 
zavodu ali koncesionarju, in sicer na najmanj enega od 
naštetih načinov:

– po elektronski pošti,
– po telefonu in z SMS ali MMS sporočili,
– preko enotnega informacijskega prostora iskalca za-

poslitve ali
– preko koncesionarja.«.

11. člen
V tretjem odstavku 44. člena se besedilo »na zahtevo« 

nadomesti z besedilom »v tem roku«.

12. člen
V 45. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru dogovora o širšem migracijskem obmo-

čju v skladu s tretjim odstavkom 42. člena tega pravilnika 
se lahko obseg pokrivanja stroškov aktivnega iskanja za-
poslitve, ki pri tem nastanejo, razširi na države EU, EGP in 
Švicarske konfederacije.«.

13. člen
V drugem odstavku 47. člena se besedilo »Telefonski 

imenik Slovenije« nadomesti z besedilom »spletni iskalnik 
Najdi.si«.

V tretjem odstavku se znesek »0,12 eura« nadomesti z 
zneskom »0,15 eura«.

V četrtem odstavku se črta besedilo »s sklepom«.

14. člen
V prvem odstavku 50. člena se pred piko doda besedilo 

»za pretekli mesec«.

15. člen
V tretjem odstavku 52. člena se znesek »0,12 eura« 

nadomesti z zneskom »0,15 eura«, besedilo »Telefonski 
imenik Slovenije« pa z besedilom »spletni iskalnik Najdi.si«.

V četrtem odstavku se črta besedilo »s sklepom«.

16. člen
V četrtem odstavku 53. člena se znesek »treh eurov« 

nadomesti z zneskom »3,30 eurov«.

KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2019.

Št. 0072-26/2018
Ljubljana, dne 14. decembra 2018
EVA 2018-2611-0084

mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica  

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

3992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševa-
nje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list 
RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) izdaja ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti

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

Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne  
politike zaposlovanja

1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlo-

vanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15) se v tretjem 
odstavku 3. člena znesek »3,00 eure« nadomesti z zneskom 
»3,30 eurov«.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Telefonski ime-

nik Slovenije (TIS)« nadomesti z besedilom »spletni iskalnik 
Najdi.si«.

V tretjem odstavku se znesek »0,13 eura« nadomesti z 
zneskom »0,15 eura«.

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

»(4) Višina dodatka za prevoz se spremeni 1. februarja, če 
se je v preteklem koledarskem letu cena 95-oktanskega bencina 
spremenila za več kot 5 %, in sicer za enak odstotek. Spremembo 
višine dodatka za prevoz sprejme minister, pristojen za delo.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Pogodbe o vključitvi v aktivnosti APZ, ki so bile sklenjene 

na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zapo-
slovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15), se izvedejo 
po dosedanjih predpisih.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2019.

Št. 0072-25/2018
Ljubljana, dne 14. decembra 2018
EVA 2018-2611-0085

mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

3993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih, 
ki niso namenjeni prehrani ljudi

Na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstav-
ka 8. člena, prvega odstavka 25. člena in drugega odstavka 
27. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list 
RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – 
ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdaja
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o živalskih stranskih proizvodih,  
ki niso namenjeni prehrani ljudi

1. člen
V Pravilniku o živalskih stranskih proizvodih, ki niso 

namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 35/15), se v 
prvem odstavku 1. člena besedilo »Uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/9 z dne 6. januarja 2015 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil 
za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki 
niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 
97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvze-
ti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno 
direktivo (UL L št. 3 z dne 7. 1. 2015, str. 10)« nadomesti z 
besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2017/1262 z dne 12. julija 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z upo-
rabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah (UL L 
št. 182 z dne 13. 7. 2017, str. 34)«.

2. člen
V enajstem odstavku 4. člena se besedilo »točke (a)« 

nadomesti z besedilom »točke (b), (c)«.

3. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »iz 10.« nado-

mesti z besedilom »iz 11.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) OU Uprave izdana dovoljenja iz 9. do 13. člena ter 

19. in 20. člena tega pravilnika vpiše v CIS VET.«.

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

»10.a člen
(posebni pogoji za nosilce dejavnosti, ki dajejo na trg 

določene snovi kategorije 3 za krmljenje plazilcev in ujed, 
gojenih v ujetništvu)

(1) Nosilci dejavnosti, ki dajejo na trg snovi iz točke (k) 
pod (iii) in točke (m) 10. člena Uredbe 1069/2009/ES za name-
ne krmljenja plazilcev in ujed, gojenih v ujetništvu, morajo pred 
dajanjem teh snovi na trg zagotoviti, da ustrezajo standardu iz 
tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika.

(2) Nosilec dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora voditi 
evidenco o izvedenih preiskavah na Salmonello ter o datumu 
odpreme, količini in prejemnikih ŽSP.

(3) Nosilec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, ki 
ima sedež v drugi državi članici EU, mora pred dajanjem na trg 
ŽSP za namene krmljenja živali iz prvega odstavka tega člena 
v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje Uprave.«.

5. člen
V prvem odstavku 12. člena se beseda »prvega« nado-

mesti z besedo »drugega«.

6. člen
V 13. členu se v naslovu za besedilom »kategorije 1« 

doda besedilo »in 2«.
V drugem odstavku se za besedilom »kategorije 1« doda 

besedilo »in 2«.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-225/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0090

dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
Jure Leben l.r.

Minister 
za okolje in prostor

3994. Odredba o določitvi višine nadomestila 
na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje 
osuševalnih sistemov in delovanje 
ter vzdrževanje namakalnih sistemov 
v letu 2019

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena Zakona o kmetij-
skih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in petega 
odstavka 50. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16 in 79/17) 
izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje 
stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov 

in delovanje ter vzdrževanje namakalnih 
sistemov v letu 2019

1. člen
Ta odredba določa višino nadomestila na hektar za kritje 

stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter 
vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2019.

2. člen
Višina nadomestila na hektar za kritje stroškov iz prej-

šnjega člena je določena po posameznem osuševalnem in 
namakalnem sistemu v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-311/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2330-0106

dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in 
delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2019 
 

Upravna enota Šifra Ime sistema Višina obveznosti  
[EUR/ha] 

AJDOVŠČINA 1012 Melioracija na  Ajdovskem polju 30 
AJDOVŠČINA 1022 Melioracija Vipavsko polje 30 
AJDOVŠČINA 1032 Melioracija Lozice 30 

AJDOVŠČINA 1042 Melioracija Vipavski Križ - Male 
Žablje 30 

AJDOVŠČINA 1052 Melioracija Lokavec 30 
AJDOVŠČINA 1062 Melioracija Vrtovin 30 
AJDOVŠČINA 1072 Melioracija Selo - Batuje 30 
AJDOVŠČINA 1092 Melioracija Log - Zemono 30 
AJDOVŠČINA 1122 Melioracija Manče - Podnanos 0 
AJDOVŠČINA 1132 Melioracija Dolenje - Ustje 30 
AJDOVŠČINA 1142 Melioracija Brje - Žablje 30 
AJDOVŠČINA 1162 Melioracija Slap I 30 
AJDOVŠČINA 1172 Melioracija Slap II 30 

BREŽICE 2022 Melioracijsko območje Brežiško 
polje - Bukošek 15 

BREŽICE 2032 Melioracijsko območje ob 
Gabernici 18 

BREŽICE 2042 Melioracijsko območje Krško 
polje - Gazice 25 

BREŽICE 2051 Namakanje sadovnjakov na 
območju Brežic, Arnovo selo 25 

BREŽICE 2142 Melioracijsko območje ob 
Sromljici 25 

CELJE 3022 Melioracijsko območje Ostrožno 
- Lopata 24 

CELJE 3032 Melioracija Žepine I,II 22 

CELJE 3042 Melioracija na območju 
Ljubečne 23 

CELJE 3062 Melioracija na območju naselja 
Zadobrova 24 

CELJE 3072 Osušitev zemljišč Ivenci 25 

CELJE 3082 Melioracija na območju Zg. 
Trnovelj 25 

CELJE 3092 Melioracijsko območje Medlog - 
Babno 25 

DOMŽALE 6012 Melioracija Jable 19 
DOMŽALE 6042 Melioracija Čudna 15 
DOMŽALE 6052 Melioracija Rača 15 
DOMŽALE 6062 Melioracija Trzin 20 
DOMŽALE 6072 Melioracija Radomlja področje 4 22 
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DOMŽALE 6082 Melioracija Radomlja področje 3 22 
DOMŽALE 6102 Melioracija Radomlja področje 1 15 
DOMŽALE 6112 Melioracija Radomlja področje 2 21 
GORNJA RADGONA 8022 Melioracijsko območje Slaptinci 15 

GORNJA RADGONA 8032 Melioracija Apaške doline - 
območje Plitvice 15 

GORNJA RADGONA 8062 Melioracijsko območje 
Lomanoše 15 

GORNJA RADGONA 8082 Melioracijsko območje Žihlava - 
Biserjane 15 

GORNJA RADGONA 8092 Melioracijsko območje Plitvica 
II. 15 

GORNJA RADGONA 8102 HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. 
Ščavnica 15 

GORNJA RADGONA 8112 HMS Ščavnica - Grabonoš-Sp. 
Ivanjci 20 

GORNJA RADGONA 8122 Melioracijsko območje 
Boračeva - Črešnjevci 18 

GORNJA RADGONA 8132 HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica-
Lešane 15 

GORNJA RADGONA 8172 HMS Ščavnica, Biserjane - 
Grabonoš 15 

IZOLA 13011 Namakalni sistem Pivol 41 
IZOLA 13022 Hidromelioracija Rikorvo 20 

KAMNIK 15012 Melioracija površin med 
Mostami, Komendo in Križem 19 

KOPER 17021 Namakanje Sermin hrib 0 
KOPER 17052 Melioracija Sermin - Valmarin 31 
KOPER 17072 Melioracija doline Badaševice 31 
KOPER 17082 Hidromelioracija Tomaž 20 

KOPER 17092 Melioracija Ankaranske Bonifike 
- Purisima 10 

KOPER 17122 Melioracija doline Pradisiol 20 

KOPER 17132 Hidromelioracija Ankaranska 
Bonifika - osuševanje 31 

KOPER 17171 Namakanje Ankaranska 
Bonifika - Purisima 41 

KOPER 17201 Namakalni kompleks Zontarji 41 

KRŠKO 19012 Melioracijsko območje ob 
Lokvanjskem potoku 18 

KRŠKO 19042 Melioracijsko območje Kolarica 20 

KRŠKO 19052 Melioracijsko območje Krško 
polje I 20 

KRŠKO 19102 Melioracijsko področje Kalce - 
Naklo 10 

KRŠKO 19301 Velik namakalni sistem Kalce-
Naklo I. faza 25 
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KRŠKO 19541 Velik namakalni sistem Kalce-
Naklo Il. faza 25 

LENART 21042 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Zg. Senarska 15 

LENART 21052 HMS Pesnica - Melioracija na 
območju Globovnice I. 5 

LENART 21062 HMS Pesnica - MO Velka-žice 20 

LENART 21082 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Polena 10 

LENART 21092 HMS Pesnica - MO Gočova 15 

LENART 21122 HMS Pesnica - območje 
Drvanja - Trotkova 20 

LENART 21132 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Zamarkova-Voličina 22 

LENART 21152 HMS Pesnica - MO Spodnji 
Porčič 10 

LENART 21172 HMS Pesnica - Melioracija na 
območju Drvanje in Ročice 15 

LENART 21182 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Šetarovska gmajna 15 

LENART 21202 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Vinička vas 12 

LENART 21212 Melioracija Pesniške doline - 
območje Šetarova 15 

LENDAVA 22062 HMS Ledava Melioracija 
Turnišče II 21 

LENDAVA 22252 Melioracijsko območje Strehovci 
- Dobrovnik 24 

LJUBLJANA 24012 Melioracija ob  Gameljščici 28 
LJUBLJANA 24112 Melioracija Poljšak 0 
LJUBLJANA 24152 Melioracija Dobrunjščica 22 
LJUTOMER 29012 Melioracija Kozarica - Virje I 0 

LJUTOMER 29042 Melioracija ščavniške doline - 
območje Cezanjevci II 10 

LJUTOMER 29072 Melioracija Kozarica - Virje II 0 
LJUTOMER 29092 HMS Ščavnica MO ob Turji 10 

LJUTOMER 29102 Melioracija območja Bolehnečici 
- Berkovci 0 

LJUTOMER 29112 Melioracijsko področje Virje - 
Vučja vas 20 

LJUTOMER 29132 Melioracija ščavniške doline - 
območje Cezanjevci I 10 

MOZIRJE 35012 Melioracija Pobrežje 35 
MURSKA SOBOTA 36062 HMS Velika Krka 13 
MURSKA SOBOTA 36082 HMS Ledava nad jezerom 26 
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MURSKA SOBOTA 36092 
Površinska ureditev odvodnje 
območja Zenkovci-Beznovci-
Vadarci-Lemerje-Bodonci 

24 

MURSKA SOBOTA 36122 Melioracijsko območje 
Domajinci-Mlinišče 20 

MURSKA SOBOTA 36132 Melioracija zemljišča ob potoku 
Gruba pri Gorici 17 

MURSKA SOBOTA 36152 Melioracija Mala Krka - 
Domanjševci 13 

MURSKA SOBOTA 36162 Melioracijsko območje 
Tešanovci 8 

MURSKA SOBOTA 36192 HMS Ob Krki, območje Hodoš - 
Krplivnik 13 

MURSKA SOBOTA 36212 Melioracijsko območje Noršinci 
- Nemčavci 15 

MURSKA SOBOTA 36222 Melioracijsko območje 
Markišavci - Nemčavci 20 

MURSKA SOBOTA 36251 Namakalni sistem Ivanci 35 
MURSKA SOBOTA 36302 Levi breg Ledave 20 
MURSKA SOBOTA 36362 Melioracije Moravci 15 

MURSKA SOBOTA 36392 Hidromelioracije Gerlinci - 
Fikšinci 24 

MURSKA SOBOTA 36422 HMS Cankova - Korovci 25 

MURSKA SOBOTA 36452 
Melioracija med železniškim 
nasipom in potokom Velika Krka 
od Šalovc do meje z Madžarsko

26 

MURSKA SOBOTA 36462 Melioracijsko območje Filovci 15 
NOVA GORICA 37082 Melioracija Lijak 30 
NOVA GORICA 37091 Namakalni sistem polja Replje 65 
NOVA GORICA 37102 Melioracija Lijak 1 30 

NOVA GORICA 37111 Oroševalni in namakalni sistem 
Miren pri Gorici 65 

NOVA GORICA 37131 Namakalni sistem polja 
Šempeter 65 

NOVA GORICA 37141 Namakalni sistem polja ─ 
Črniče - Perovlek 40 

NOVA GORICA 37152 Melioracija Dornberško polje 30 
NOVA GORICA 37162 Melioracija ob Lijaku - Ajševica 30 

NOVA GORICA 37181 Namakalni sistem polja 
Prvačina I in II 65 

NOVA GORICA 37201 Stabilni oroševalni namakalni 
sistem Jugovega polja 65 

NOVA GORICA 37211 Namakalni sistem polja 
Orehovlje - Bilje 65 

NOVA GORICA 37242 Melioracije Šempaske gmajne 30 
NOVA GORICA 37252 Melioracija Črniče - Dolenje 30 
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NOVA GORICA 37261 Namakalni sistem Vrtojba polje 65 

NOVA GORICA 37281 Namakalni sistem polja 
Dornberk in polja Kobate 65 

NOVA GORICA 37301 Namakalni sistem polja 
Bukovica 65 

NOVA GORICA 37312 Melioracija polja Okroglica I 30 
NOVA GORICA 37332 Melioracija Prvačina I 30 
NOVA GORICA 37342 Melioracija Prvačina II 30 
NOVA GORICA 37352 Melioracija Šempasko polje 30 
NOVA GORICA 37362 Melioracija Podkraj 0 
NOVA GORICA 37372 Melioracija Lepenje 30 
NOVA GORICA 37382 Melioracija Okroglica II 30 
NOVA GORICA 37392 Melioracija Mrljaki 20 
NOVA GORICA 37402 Melioracija Orehovlje 0 

NOVA GORICA 37411 Namakalni sistem polja 
Okroglica I, II 65 

NOVA GORICA 37422 Melioracije polja pod Lokami 30 
NOVA GORICA 37432 Melioracija Bukovica 30 

NOVA GORICA 37471 Oroševalni sistem Križ – 
Cijanov 65 

NOVA GORICA 37501 Namakanje polja Podvogrsko 65 
NOVA GORICA 37511 NS Orehovlje - Britof 65 
NOVA GORICA 37522 Melioracija Replje 0 
NOVA GORICA 37531 Namakanje Šempaske gmajne 65 

NOVA GORICA 37541 Namakalni sistem Karavlja - 
Gramoznica 65 

NOVO MESTO 38042 Melioracijsko območje - 
Dobruška gmajna 20 

NOVO MESTO 38062 Melioracija  Mokrega polja 0 

NOVO MESTO 38072 Melioracijsko območje 
Draškovec 0 

ORMOŽ 39021 NS Ormož - Osluševci 30 
ORMOŽ 39052 Melioracijsko območje Lešnica 20 

ORMOŽ 39082 Melioracijsko področje  južno od 
ceste Ormož - Ptuj 10 

ORMOŽ 39092 Melioracija  Sejanske doline 18 

ORMOŽ 39132 Melioracija v Sejanski dolini - 
območje Savci 18 

ORMOŽ 39142 Melioracijsko območje 
Rucmanci - Savci 18 

ORMOŽ 39201 Namakalni sistem Ormož - 
Velika Nedelja 30 

ORMOŽ 39222 Melioracijsko območje 
Ključarovci 20 

ORMOŽ 39232 Melioracijsko območje Koračice 
- Pršetinci 15 
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PIRAN 40012 Hidromelioracija doline 
Dragonje 33 

PIRAN 40022 Melioracija Jernejske doline 31 
PIRAN 40032 Melioracija doline Drnice 33 

PIRAN 40081 Namakalni sistem v Sečoveljski 
dolini 43 

PTUJ 42022 Melioracija na zemljišču Gajevci 15 

PTUJ 42032 HMS Pesnica-Melioracijsko 
območje Žamenci 15 

PTUJ 42042 MO Janežovci pri Placarju 22 

PTUJ 42092 HMS Pesnica-Melioracijsko 
območje "Tibolci-Zamušani" 20 

PTUJ 42102 Melioracija Pesniške doline - 
Območje IX/a 15 

PTUJ 42132 Melioracija Pesniške doline - 
MO 12  - Strejaci 18 

PTUJ 42162 Melioracija Pesniške doline- 
območje XV. 10 

PTUJ 42172 HMS PESNICA - Mužjak 
(območje XVI) 10 

PTUJ 42192 Melioracija Lovrenc na 
Dravskem polju, Apače 3 22 

PTUJ 42232 HMS Polskava - Od Župečje 
vasi do Mihovcev 22 

PTUJ 42382 Melioracija Pesniške doline - 
območje Drbetinci 20 

PTUJ 42412 Melioracija Podlehnik, Meniško, 
Placar in Janežovci 15 

PTUJ 42432 HMS PESNICA - MO Levanjci ( 
območje 7a ) 10 

PTUJ 42462 HMS PESNICA - MO 9 - ob Krki 
( Mostje - Gabernik - Juršinci ) 20 

PTUJ 42472 HMS PESNICA - območje 
Žrebečjak ( XIX.) 10 

PTUJ 42482 HMS Pesnica - območje 
Svetinci (območje 6) 10 

PTUJ 42502 HMS Pesnica - Velovlak II. 
(območje 7) 22 

PTUJ 42522 HMS PESNICA - MO 3 - Ločič II 15 

PTUJ 42552 HMS Pesnica - območje Formin 
1 in 2 15 

PTUJ 42562 HMS PESNICA - Melioracijsko 
območje Dornava-Mezgovci 18 
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PTUJ 42572 
HMS PESNICA - Melioracijsko 
območje Podvinci-Pacinje, 
Desenci-Velovlek 

20 

PTUJ 42592 HMS Pesnica - območje 
Velovlak 10 

PTUJ 42621 Namakalni sistem Gajevci 0 

PTUJ 42631 Namakalni sistem Formin - 
Zamušani 30 

PTUJ 42662 HMS PESNICA - MO 10 - 
Mostje III 20 

SLOVENJ GRADEC 49012 
Melioracijsko območje 
Mislinjska dobrava - Dobrovski 
grad II. 

18 

SLOVENJ GRADEC 49032 Melioracijsko območje 
Mislinjska dobrava - Dovže 19 

SLOVENJ GRADEC 49042 
Melioracijsko območje 
Mislinjska dobrava - Dobrovski 
grad I. 

19 

SLOVENSKA BISTRICA 50062 Melioracija ob Ložnici pri 
Makolah 22 

SLOVENSKA BISTRICA 50092 HMS Polskava - Črete in Stari 
log 22 

SLOVENSKA BISTRICA 50132 Melioracija Ložnica - Sp. Pečke 20 
SLOVENSKA BISTRICA 50142 HMS Polskava - Zg. Polskava 20 

SLOVENSKA BISTRICA 50162 Melioracijsko območje Čadram - 
Pobrež 25 

SLOVENSKA BISTRICA 50172 HMS Polskava - Marof 22 
SLOVENSKA BISTRICA 50182 Melioracija Oplotnica - Dobrova 22 
SLOVENSKA BISTRICA 50192 Melioracija ob Ložnici in Bistrici 25 
SLOVENSKA BISTRICA 50202 Melioracija Cigonca 22 

SLOVENSKE KONJICE 51012 Melioracija ob Dravinji od 
Slovenskih Konjic do avtoceste 18 

SLOVENSKE KONJICE 51022 Dravinjska dolina-Melioracijsko 
območje Spodnja Pristava 18 

SLOVENSKE KONJICE 51032 Melioracijsko območje Tepanje 
- Sp. Grušovje 20 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54032 Melioracije Kunšperskega polja 22 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54042 Melioracije zemljišč v območju 
Podčetrtek - Olimje 22 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54072 Melioracija na Imenskem polju 22 
ŠMARJE PRI JELŠAH 54082 Melioracije Pristavškega polja 22 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54092 Melioracija polja Sedlarjevo - 
Buče 24 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54122 Osušitev doline Bodrišnice in 
Sevškega potoka 22 

TREBNJE 57022 Melioracija Rakovniško polje 20 

TREBNJE 57032 Melioracijsko območje 
Jeseniščica 16 

TREBNJE 57042 Melioracijsko območje Volčje 
Njive 0 



Stran 13134 / Št. 82 / 21. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije

VELENJE 59042 Osušitev zemljišč Šentilj 
(Arnače, Laze, Silova) 25 

ŽALEC 62012 Melioracije Šmatevž 25 
ŽALEC 62042 Melioracije ob Bolski 25 
ŽALEC 62062 Melioracije na območju Pirešice 23 

ŽALEC 62152 Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, 
Polzela, Slatina II 25 

ŽALEC 62162 
Osušitev zemljišč Stebovnik, 
Črnova, Galicija, Virte, Kaplja 
vas 

23 

ŽALEC 62192 Melioracija Gotovlje - Arja vas 22 

ŽALEC 62202 Melioracija kompleksa Grajska 
vas - Latkova vas 23 

ŽALEC 62212 Osuševalni sistem Arja vas - 
Drešinja vas 23 

ŽALEC 62222 Melioracije zemljišč Dragopolje 23 
ŽALEC 62312 Melioracija zemljišč Čmakovo 30 
MARIBOR 64051 Namakalni sistem Miklavž 35 

MARIBOR 64062 
Melioracija Pesniške doline na 
področju AK Maribor - območje 
Močna 

0 

MARIBOR 64112 HMS Polskava - Požeg - 
Ješenca 20 

MARIBOR 64142 Melioracija Rače - Ješenca 20 

MARIBOR 64162 HMS Pesnica, območje ob 
Jakobskem potoku (spodnji del) 12 

MARIBOR 64182 
HMS PESNICA - MO 
Dragučova-Vosek, Dragučova, 
Pernica 

0 

PESNICA 65032 HMS PESNICA - melioracijsko 
področje Dragučova 0 

PESNICA 65052 Melioracija Pesniške doline ob 
Jareninskem potoku 0 

PESNICA 65132 HMS Pesnica, območje ob 
Jakobskem potoku (zgornji del) 16 

PESNICA 65142 HMS Pesnica - Vajgen 10 

PESNICA 65152 HMS Pesnica, območje 
Ogriskovo 10 

PESNICA 65162 HMS PESNICA - Melioracije ob 
potoku Cirknica 10 

PESNICA 65172 
HMS PESNICA -  Pernica - 
Močna, škofijsko, Grošetovo - 
Lepi dol 

8 

AJDOVŠČINA 1102 Melioracija polja Batuje 0 

AJDOVŠČINA 1081 Namakanje zgornje Vipavske 
doline 0 

AJDOVŠČINA 1151 Polstabilni namakalni sistem 
farma Vipava 0 

BREŽICE 2012 Melioracija Piršenbreg 0 
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BREŽICE 2062 HMS ob Spodnji Sotli I 0 
BREŽICE 2072 Melioracija Dobovsko polje I 0 

BREŽICE 2081 Gnojilno namakalni sistem 
Cundrovec 0 

BREŽICE 2092 Melioracija Dobovsko polje II 0 

BREŽICE 2102 Melioracije na območju Cerklje - 
Gmajna 0 

BREŽICE 2111 Dobovsko polje - namakanje 
hmeljišč 0 

BREŽICE 2121 Oroševalno namakalni sistem 
Zakotjek 0 

BREŽICE 2132 HMS ob spodnji Sotli - od 
Obreža do Bračne vasi 0 

BREŽICE 2151 Namakalni sistem Boršt 0 
BREŽICE 2162 Hidromelioracija Čateško polje 0 

CELJE 3011 Namakalni sistem Medlog 
(Babno in Mirosan) 0 

CELJE 3102 Melioracijski sistem Lokravec 0 
CERKNICA 4012 Melioracija ob Farovščici 0 
CERKNICA 4022 Hidromelioracija Dane 0 

ČRNOMELJ 5012 Hidromelioracija doline 
Podturnščice 0 

DOMŽALE 6022 Melioracija Moravče 0 
DOMŽALE 6032 Melioracija Semesadike 0 

DOMŽALE 6092 Hidromelioracija Radomlja 
področje 5 0 

GORNJA RADGONA 8012 Melioracijsko območje Selišči - 
Kupetinci 0 

GORNJA RADGONA 8042 Melioracija Apaške doline - 
območje Žepovci 0 

GORNJA RADGONA 8052 Melioracija Apaške doline - 
območje Janhova 0 

GORNJA RADGONA 8071 Namakalno gnojilni sistem v 
Apaški dolini 0 

GORNJA RADGONA 8142 Melioracijsko območje Turjanci 
in Hrastje-Mota 0 

GORNJA RADGONA 8152 Melioracije v Apaški dolini 0 

GORNJA RADGONA 8162 HMS Ščavnica - območje 
Dragotinci - Kocjan 0 

GROSUPLJE 9012 Melioracija Slivnica 0 

GROSUPLJE 9022 Melioracijski ukrepi na območju 
Ratike 0 

GROSUPLJE 9032 Melioracija Gatina 0 
GROSUPLJE 9052 Melioracijsko območje Črnelo 0 
IDRIJA 11012 Hidromelioracija Žirovnica 0 
IDRIJA 11022 Hidromelioracija Idrijski Log 0 
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IDRIJA 11032 Hidromelioracija Godovič 0 
IDRIJA 11042 Hidromelioracija Zadlog 0 

ILIRSKA BISTRICA 12012 Melioracije Koseze - Dolnji 
Zemon 0 

ILIRSKA BISTRICA 12022 Melioracije Male Loče 0 

ILIRSKA BISTRICA 12032 Melioracija Podgraje 0 

ILIRSKA BISTRICA 12042 Melioracija polj - objektov: 
JABLANICA, ŽABOVCI 0 

ILIRSKA BISTRICA 12052 Melioracije kompleksa Jasen 0 

ILIRSKA BISTRICA 12062 Melioracije kompleksa Vrbovo 0 

ILIRSKA BISTRICA 12072 Melioracije kompleksa Vrbica 0 

ILIRSKA BISTRICA 12082 Hidromelioracija za območje 
Zarečica - Mala Bukovica 0 

KAMNIK 15032 Melioracija Zg.Motnik-Tuhinj 0 
KOČEVJE 16012 Hidromelioracija Briga 0 
KOPER 17011 Namakalni sistem Moretini 0 
KOPER 17042 Melioracija Bonifika - Bertoki 0 

KOPER 17062 Hidromelioracija doline 
Malinske 0 

KOPER 17102 Melioracija Abrami 0 
KOPER 17112 Melioracija Kaverljag - Dobrave 0 
KOPER 17152 Hidromelioracija Movraške vale 0 
KOPER 17181 Namakanje Bonifike - Bertoki 0 
KOPER 17191 Namakalni kompleks Lazaret 0 

KOPER 17212 Hidromelioracija Sočersko - 
Gračiške vale 0 

KRANJ 18022 Osuševanje Tenetiše II - 
Letenice 0 

KRANJ 18032 Hidromelioracija Žabnica - Suha 0 

KRANJ 18042 Melioracija zemljišč na posestvu 
Brdo 0 

KRANJ 18052 Blata - osnovna odvodnja 0 
KRANJ 18062 Melioracija Cerklje 0 
KRANJ 18072 Melioracija Bela 0 
KRANJ 18082 Melioracija Jezersko 0 

KRANJ 18102 Desni-zapadni-robni jarek na 
Zgornjem Jezerskem 0 

KRANJ 18122 Melioracija Tenetiše 0 
KRŠKO 19022 Melioracijsko območje Lokavec 0 
KRŠKO 19032 Melioracijsko območje Račna 0 
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KRŠKO 19091 Namakalno - oroševalni sistem 
Stara vas 0 

KRŠKO 19112 Melioracija Jelšanski potok - 
Muzge 0 

KRŠKO 19121 Namakanje jagod Žadovinek 0 

KRŠKO 19131 Namakalno oroševalni sistem v 
nasadu jablan Kostanjevica 0 

KRŠKO 19142 Osuševanje na kmetiji Perko 0 

KRŠKO 19152 Melioracije na območju Muzge - 
Mraševo 0 

KRŠKO 19161 Namakalni sistem Anovec 0 
LAŠKO 20012 Melioracije Loke - Grahovše 0 
LAŠKO 20022 Melioracija Vrhovo 0 
LAŠKO 20032 Melioracije zemljišč v Marofu 0 

LENART 21022 Melioracija Pesniške doline - 
območje Zamarkova 0 

LENART 21032 Melioracijsko območje Pesnica - 
Čagona (Sp. Verjane) 0 

LENART 21072 HMS Pesnica - Melioracijsko 
področje Žerjavci I. 0 

LENART 21102 HMS Pesnica - MO Šetarova - 
Radehova 0 

LENART 21112 HMS Pesnica - MO Porčič - 
Čreta 0 

LENART 21142 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Sp. Senarska 0 

LENART 21162 HMS Pesnica - MO Globovnica 
II. 0 

LENART 21192 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje Pesnica - Pri jezeru 0 

LENDAVA 22012 Melioracijsko območje Kamovci 
II. 0 

LENDAVA 22022 HMS Ledava - Črnec 0 

LENDAVA 22032 Melioracijsko območje Benica - 
Korung - Kasalaš 0 

LENDAVA 22042 Melioracijsko območje Pince - 
Pašnik 0 

LENDAVA 22072 Melioracijsko območje 
Petišovsko polje-Zatak-Pince 0 

LENDAVA 22082 Melioracijsko območje Kasalaš 0 
LENDAVA 22092 Melioracija v Dolgi vasi 0 
LENDAVA 22102 Melioracija ob Borosnjaku 0 

LENDAVA 22112 Melioracijsko območje Benica - 
Petišovci, Benica - Ritaš 0 

LENDAVA 22122 Melioracijsko območje Linica 0 
LENDAVA 22132 Melioracijsko območje Riganoc 0 
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LENDAVA 22142 Melioracija površin na 
kompleksu EE Benica 0 

LENDAVA 22151 Namakalni sistem Dobrovniški 
pašnik 0 

LENDAVA 22162 Melioracijsko območje Ginjevec 
- Dobrovniški pašnik 0 

LENDAVA 22172 Melioracija na področju 
Tešanovci, Žitkovci, Riganoc 0 

LENDAVA 22182 Melioracija Mostje 0 
LENDAVA 22192 MO Žitkovci 0 

LENDAVA 22202 Melioracijsko območje Pince - 
Dolina 0 

LENDAVA 22212 MO Turško Groblje 0 

LENDAVA 22222 MO Motvarjevci - Pašnik - 
Rastična 0 

LENDAVA 22232 MO Kamovci 0 
LENDAVA 22242 Melioracija Gaberje - Lakoš 0 
LENDAVA 22262 Melioracijsko območje Ujret 0 

LENDAVA 22272 Melioracijsko območje 
Dobrovnik II. 0 

LENDAVA 22282 Melioracija Renkovci 0 

LENDAVA 22292 Melioracija Radmožanci (med 
Ledavo in Ginjo) 0 

LENDAVA 22302 Melioracija Ivankovci-Lakovško 
polje 0 

LENDAVA 22312 Melioracijsko področje Trimlini 0 
LITIJA 23012 Melioracija Ponoviče 0 
LITIJA 23021 Namakalni sistem Litija 0 
LITIJA 23032 Melioracija Grmača 0 
LITIJA 23042 Melioracija Črni potok 0 
LITIJA 23052 Melioracija Gabrovka 0 
LITIJA 23072 Melioracija Roje 0 
LJUBLJANA 24022 Melioracija Gmajnice 2 0 

LJUBLJANA 24032 Melioracija Jesenkova in Vnanje 
Gorice 0 

LJUBLJANA 24041 Namakalni sistem Bizovik - 
Dobrunje 0 

LJUBLJANA 24051 Namakalni sistem Kašelj 0 

LJUBLJANA 24061 Namakalni sistem Šmartno - 
Sneberje 0 

LJUBLJANA 24072 Melioracija Brest 0 
LJUBLJANA 24082 Odvodnjavanje v Podgorju 0 
LJUBLJANA 24092 Melioracija Brezovica A 0 
LJUBLJANA 24102 Melioracija Gmajnice 3 0 
LJUBLJANA 24122 Melioracija Rakova Jelša 0 
LJUBLJANA 24162 Melioracija Resnik 0 
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LJUBLJANA 24172 Melioracija laboratorijskega 
polja pod Rožnikom 0 

LJUBLJANA 24182 Melioracija Dobravica 0 
LJUBLJANA 24192 Melioracija Horjulska dolina 0 
LJUBLJANA 24202 Melioracija Rašica 0 
LJUBLJANA 24212 Melioracija Konjščica 0 
LJUBLJANA 24232 Melioracija Gmajnice 1 0 
LJUBLJANA 24242 Osuševanje Hauptmance 0 

LJUTOMER 29022 Melioracija na levem bregu 
Ščavnice - območje Kokoriči 0 

LJUTOMER 29032 Melioracija Kuršinci - razširitev 
območja ob potoku Turja 0 

LJUTOMER 29051 Namakalno gnojilni sistem Cven 0 
LJUTOMER 29082 Melioracija Logarovci 0 

LJUTOMER 29122 Melioracijsko območje 
Bukovnica (dolina Ščavnice) 0 

LJUTOMER 29142 Melioracije ob Ščavnici - I.etapa 0 
LOGATEC 30012 Melioracija Rovtarica 0 
LOGATEC 30022 Melioracija Mareke 0 
LOGATEC 30032 Melioracije Pod Sekirco 0 
LOGATEC 30042 Melioracija Reška dolina 0 
LOGATEC 30062 Melioracijsko območje Režiše 0 

LOGATEC 30072 Melioracijsko območje Logaško 
polje 0 

METLIKA 34011 Namakalni demonstracijski 
center Metlika 0 

METLIKA 34022 Melioracija Mestni log - Metlika 0 
METLIKA 34031 Namakalni sistem Krasinec 0 
MOZIRJE 35041 Namakalni sistem Loke 0 

MOZIRJE 35052 Melioracija zemljišč v Gornjem 
Gradu in Zgornji Rečici 0 

MURSKA SOBOTA 36012 Melioracija Gančki pašnik 0 

MURSKA SOBOTA 36042 Melioracija na povodju 
Kobiljskega potoka 0 

MURSKA SOBOTA 36102 Melioracija Kramarovci, Grad - 
Marof 0 

MURSKA SOBOTA 36112 MO Borovje II, Šalamenci – 
Mlačine, Bodonci 0 

MURSKA SOBOTA 36142 HMS Ledava, območje 
Tešanovci - Bogojina 0 

MURSKA SOBOTA 36172 Melioracija Lipa 0 
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MURSKA SOBOTA 36182 Melioracija Martjanci - Borovje 0 

MURSKA SOBOTA 36202 Melioracijsko območje Mezev - 
Sebeborci 0 

MURSKA SOBOTA 36231 Namakalni sistem Bakovska 
gramoznica 0 

MURSKA SOBOTA 36262 Melioracijsko območje Budinski 
mlin - Plese 0 

MURSKA SOBOTA 36272 Melioracija Motvarjevci II., 
Čobarjevo, Čikečka vas 0 

MURSKA SOBOTA 36282 
Melioracija ob Kobiljskem 
potoku-območje Motvarjevci - 
Kobilje 

0 

MURSKA SOBOTA 36292 
Melioracija zemljišča ob potoku 
Lipnica-objekt Tešanovci - 
Mlajtinci 

0 

MURSKA SOBOTA 36312 Melioracija Muzge 0 

MURSKA SOBOTA 36322 Melioracija Beltinci - Hrenovica 0 

MURSKA SOBOTA 36341 Namakalni sistem Beltinci - 
Gančki pašnik 0 

MURSKA SOBOTA 36372 Melioracija Šalovci IV 0 

MURSKA SOBOTA 36382 Melioracijsko območje 
Bukovnica 0 

MURSKA SOBOTA 36402 Melioracija Tešanovci - Gajič 0 

MURSKA SOBOTA 36412 
Melioracija zemljišča ob potoku 
Lipnica-objekt Martjanci in 
Nemčavci 

0 

MURSKA SOBOTA 36431 Namakanje kompleksa Beltinci - 
Nemščak 0 

MURSKA SOBOTA 36442 MO Berek 0 

MURSKA SOBOTA 36482 Hidromelioracija Dolenci 0 

MURSKA SOBOTA 36492 Melioracija Bogojina 0 

NOVA GORICA 37012 Melioracija spodnje doline Reke 
v Goriških Brdih 0 

NOVA GORICA 37021 Namakanje Šempasko polje 0 

NOVA GORICA 37031 Namakalni sistem Vogršček - S 
krak 0 

NOVA GORICA 37042 Melioracija Dobrovo, Vipolže, 
Jordanovo, Barbano 0 
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NOVA GORICA 37052 Melioracija polja Brdice in 
Šlovrenc 0 

NOVA GORICA 37062 Melioracija Goriška Brda (Birša, 
Oblenč) 0 

NOVA GORICA 37071 Namakalni sistem pri Reki in 
akumulacija Kozlink 0 

NOVA GORICA 37121 Polstabilni namakalni sistem 
Bilje - Počivala 0 

NOVA GORICA 37171 Namakalni sistem Vogršček - 
južni krak 0 

NOVA GORICA 37191 Namakalni sistem Vodopivčevo 
polje Dornberk 0 

NOVA GORICA 37232 Melioracije Log 0 
NOVA GORICA 37271 Fertiirigacijski sistem Okroglica 0 
NOVA GORICA 37292 Melioracija Vrtoče 0 
NOVA GORICA 37322 Melioracijsko območje Preserje 0 
NOVA GORICA 37402 Melioracija Orehovlje 0 
NOVA GORICA 37442 Melioracija Renče 0 
NOVA GORICA 37452 Melioracije Ozeljan 0 

NOVA GORICA 37462 Hidromelioracija pri farmi 
Okroglica 0 

NOVA GORICA 37552 Ureditev osnovne odvodnje 
doline Oblenča 0 

NOVA GORICA 37561 Namakalni sistemi Neblo 0 

NOVO MESTO 38011 Namakalni sistem Šentjernejsko 
polje 0 

NOVO MESTO 38021 Namakanje Orehovica 0 

NOVO MESTO 38032 Melioracijsko območje 
Šentjernejsko polje 0 

NOVO MESTO 38132 Hidromelioracijski sistem 
Radulja 0 

NOVO MESTO 38141 Namakalni sistem Klevevž 0 
NOVO MESTO 38161 Namakalni sistem Rojsko polje 0 
ORMOŽ 39031 Namakalni sistem Trgovišče 0 
ORMOŽ 39041 Namakalni sistem Ormož - SD 2 0 

ORMOŽ 39062 Melioracija na območju 
Krčevina 0 

ORMOŽ 39072 Melioracijsko območje 
Podgorski potok 0 

ORMOŽ 39112 Melioracija Središče ob Dravi 0 

ORMOŽ 39172 
Melioracija zemljišč na območju 
Trgovišče, Cvetkovci in 
Osluševci 

0 

ORMOŽ 39181 Namakalni sistem Ormož - 
I.etapa, I.faza - Osluševci 0 

ORMOŽ 39192 Melioracijsko območje Otok 0 

PIRAN 40061 Namakanje trajnih nasadov 
Parecag 0 

PIRAN 40091 Namakanje doline Dragonje 0 
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POSTOJNA 41012 Melioracija polja Mali Otok 0 

POSTOJNA 41022 Melioracija Slavina - Selce - 
Petelinje 0 

POSTOJNA 41032 Melioracija Šmihel - Strane 0 
POSTOJNA 41042 Melioracija Postojnsko polje 0 
POSTOJNA 41062 Melioracija Ribnica 0 

POSTOJNA 41072 
Melioracije na območju KZ 
Postojna - Brda ob potoku 
Nanoščica 

0 

POSTOJNA 41082 Melioracija zemljišča pri 
Prestranku 0 

PTUJ 42012 Melioracije na območju 
Šturmovec 0 

PTUJ 42052 HMS Pesnica - Melioracijsko 
območje PACINJE 0 

PTUJ 42062 HMS Pesnica-Melioracijsko 
območje MOSTJE 0 

PTUJ 42072 HMS Pesnica-Melioracijsko 
območje BIŠ 0 

PTUJ 42082 
Melioracija Pesniške doline - 
območje Ločič, območje 
XVIII/a-Hvaletinci 

0 

PTUJ 42112 Melioracijsko območje Muretinci 0 

PTUJ 42122 Melioracija Pesniške doline - 
Mel. območje ob Brnci 0 

PTUJ 42142 Melioracija Pesniške doline - 
območje XII 0 

PTUJ 42152 Melioracija Pesniške doline - 
območje XIII 0 

PTUJ 42182 Melioracija Pesniške doline - 
MO 4 Hvaletinci 0 

PTUJ 42212 HMS Polskava - Pragersko, 
območje 7 0 

PTUJ 42222 HMS Polskava - Pragersko, 
območje 8 in 9 0 

PTUJ 42242 Melioracije na zemljišču ob 
Dravinji in Rogatnici 0 

PTUJ 42252 HMS Polskava - Od Mihovcev 
do Sp. Jablane 0 

PTUJ 42261 Namakanje Sobetinci 0 

PTUJ 42272 HMS Polskava - Mihovska 
gmajna 0 

PTUJ 42282 HMS Polskava - Župečja vas 0 

PTUJ 42292 HMS Polskava - Sp. Jablane - 
Gaj 0 

PTUJ 42302 Melioracije ob potoku Rogatnica 
"NA MENIŠKEM" 0 
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PTUJ 42322 HMS Polskava - Lancova vas-
Barislavci 0 

PTUJ 42331 Namakalni sistem Borovci 0 

PTUJ 42341 Namakalni sistem Ravno polje - 
Kungota Dravsko polje 0 

PTUJ 42351 Namakalni sistem Videm I, II 0 

PTUJ 42372 Melioracije Dežno pri 
Podlehniku 0 

PTUJ 42392 HMS Dravinja-melioracijsko 
območje ob Dravinji 0 

PTUJ 42401 Namakalni sistem Zavrč 0 

PTUJ 42442 HMS PESNICA - MO Levanjci  
(območje XVIII ) 0 

PTUJ 42452 HMS PESNICA - MO Pri 
Janezu ( območje XVII ) 0 

PTUJ 42492 Melioracijsko območje 
Cirkulane 0 

PTUJ 42512 
HMS Pesnica - območje 
Balajsovci (Biš območje VII., 
VIII., IX.) 

0 

PTUJ 42532 
HMS Pesnica - območje 
Vitomarci (7,8,9) - (območje X, 
XI) 

0 

PTUJ 42542 HMS PESNICA - Melioracijsko 
območje Trnovska vas-Desenci 0 

PTUJ 42582 HMS Pesnica, območje Biš - 
Trnovska vas 0 

PTUJ 42602 HMS Pesnica, območje 
Dornava 0 

PTUJ 42642 
Melioracija Pesniške doline - 
melioracijsko območje Grlinci, 
Gradiščak 

0 

PTUJ 42671 Namakalni sistem Gorišnica-
Moškanjci 0 

PTUJ 42681 Namakalni sistem Pongerce 0 

RADLJE OB DRAVI 43011 Namakalni sistem Radeljsko 
polje 0 

RADOVLJICA 44012 Melioracijsko območje Suha - 
Blato 0 

RADOVLJICA 44022 Melioracija Poljče 0 
RADOVLJICA 44032 Melioracija Blejsko blato 0 
RADOVLJICA 44042 Hidromelioracija Senožeta 0 

RAVNE NA 
KOROŠKEM 45012 Melioracije Prevalje - Holmec 0 

RAVNE NA 
KOROŠKEM 45022 Melioracije Krautberger 0 

SEVNICA 47012 Melioracijsko območje Šentjanž 
- Podboršt 0 

SEVNICA 47022 Melioracija Mirna - Sevniški del 0 
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SEVNICA 47032 Melioracijsko območje 
Čolnišček 0 

SEVNICA 47051 Namakalni sistem Loka pri 
Zidanem mostu 0 

SEVNICA 47062 Melioracija na območju Križ 0 
SEVNICA 47072 Melioracija Čanje 0 
SEŽANA 48012 Melioracija področja reke Raše 0 
SEŽANA 48022 Melioracija Vrhpoljsko polje 0 
SEŽANA 48032 Melioracija Velike Loče 0 

SLOVENJ GRADEC 49021 Namakalni sistem Šmartno - 
Turiška vas 0 

SLOVENJ GRADEC 49052 Melioracijsko območje Podgorje 
- Žabja vas 0 

SLOVENJ GRADEC 49062 Melioracijsko območje Stari trg 0 

SLOVENJ GRADEC 49072 Melioracijsko območje Šmartno 
- Legen 0 

SLOVENJ GRADEC 49082 Melioracija Mislinjsko polje 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50022 Ureditev odvodnje na sadni 
plantaži Pučnik - Lešnik 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50072 Melioracijsko območje Zg. 
Ložnica - Sp. Ložnica 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50082 Melioracije na območju 
Pragersko 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50112 HMS Polskava - Devina 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50122 HMS Polskava - Sp. Polskava 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50151 Namakalni sistem Sp. Polskava 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50212 HMS Polskava - Vrhloga-
Trnovec-Sestrže 0 

SLOVENSKA BISTRICA 50242 Melioracija doline Dravinje 0 

ŠENTJUR PRI CELJU 52012 Melioracije kompleksa Šentjur - 
Črnolica - Grobelno 0 

ŠENTJUR PRI CELJU 52022 Melioracije kompleksa IV 
Vodruž - Jakob 0 

ŠENTJUR PRI CELJU 52032 Osušitev Drameljske doline 0 

ŠENTJUR PRI CELJU 52052 Melioracije polj Hotunje, 
Ponikva, Bobovo, Dolga gora 0 
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ŠENTJUR PRI CELJU 52062 Melioracije Gračnica, Planina, 
Proseniško, Ponikva 0 

ŠKOFJA LOKA 53012 Melioracija območja Žirovsko 
polje 0 

ŠKOFJA LOKA 53022 Melioracije Gorenja vas 0 
ŠKOFJA LOKA 53032 Hidromelioracija Dorfarsko polje 0 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54021 Namakalni sistem Bistrica - 
Kozje 0 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54052 Melioracije Senovica - Dvor 0 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54102 Melioracija Zibiškega polja 0 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54112 Melioracija Tlake - Žahenberc 0 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54132 Melioracija zemljišč ob Bistrici 0 

ŠMARJE PRI JELŠAH 54152 Melioracijsko območje 
Podsreda - Socko 0 

TOLMIN 55012 Melioracija Kobariško Blato 0 
TREBNJE 57012 Melioracija MIRNA 0 

TREBNJE 57052 Melioracijsko območje Dob, 
Slovenska vas 0 

VELENJE 59012 Melioracije Bevče 0 
VELENJE 59032 Osušitev zemljišč v Ravnah 0 
VELENJE 59052 Osušitveni kompleks Gorenje 0 
VRHNIKA 60012 Melioracija Podlipske doline 0 
VRHNIKA 60022 Melioracija Bevke 0 

VRHNIKA 60042 Melioracija Bistra, Verd, 
Hočevarica 0 

VRHNIKA 60052 Melioracija Zabočevo - 
Brezovica 0 

VRHNIKA 60061 Namakanje Bistra 0 

VRHNIKA 60072 Melioracija Sinja Gorica - Blatna 
Brezovica 0 

VRHNIKA 60082 Melioracija Ligojna 0 

ZAGORJE OB SAVI 61012 Melioracije Kandrše 0 

ZAGORJE OB SAVI 61022 Melioracija Mlinše - Kolovrat - 
Kandrše 0 

ŽALEC 62022 Melioracija zemljišč na področju 
Ložnice 0 

ŽALEC 62122 Melioracija Čeplje II 0 
ŽALEC 62182 Melioracija Trnava 1 in 2 0 

ŽALEC 62242 Melioracijska dela na območju 
Gomilsko 0 
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ŽALEC 62282 Osušitev zemljišč v Slatini, 
Podlogu in Grušovljah 0 

ŽALEC 62302 Melioracije zemljišč na področju 
Ložnice pod Založami 0 

MARIBOR 64021 Namakalni sistem Pekre  
II. Faza 0 

MARIBOR 64032 Melioracijsko področje Miklavž 0 
MARIBOR 64041 Namakalni sistem Zlatoličje 0 

MARIBOR 64072 Melioracija na področju AK 
Maribor - območje Fram-Morje 0 

MARIBOR 64082 Melioracije zemljišč Radvanje  
in Pekre 0 

MARIBOR 64092 HMS Polskava - Podova 0 

MARIBOR 64102 Melioracijsko območje ob 
Korenskem potoku 0 

MARIBOR 64121 Namakalni sistem Starše 0 

MARIBOR 64132 Melioracija Rače pri črpalki  
in Pivola-Štekarje 0 

MARIBOR 64151 Namakalni sistem Pohorski dvor 0 

MARIBOR 64172 HMS PESNICA - Melioracijsko 
območje ob Jablanskem potoku 0 

MARIBOR 64192 Melioracija Hoško in Slivniško 
Pohorje, Pivole in Polane 0 

MARIBOR 64202 Melioracija Ob Prednici 0 

MARIBOR 64212 Melioracijsko območje 
Vukovarski potok 0 

PESNICA 65042 
Melioracija na zemljišču AK 
Maribor - območje Zg. Kungota-
Jurij-Plač 

0 

PESNICA 65072 HMS Pesnica Melioracijsko 
območje "Pesniški dvor" 0 

PESNICA 65182 HMS PESNICA - Kungota - 
Fifolt 0 

PESNICA 65192 HMS PESNICA - melioracija 
Vukovski potok 0 

PESNICA 65202 HMS Pesnica - Melioracija ob 
Gačniškem potoku 0 

RUŠE 68012 Melioracija Selnica 0 
RUŠE 68022 Melioracijsko območje Gradišče 0 
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3995. Odredba o spremembi vzgojno-
izobraževalnega programa osnovna šola

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in 
šport izdaja

O D R E D B O
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa 

osnovna šola

1. člen
Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel 

spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna 
šola, sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem pro-
gramu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99) in spreme-
njenega z Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega 
programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 12/11), Odredbo 
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna 
šola (Uradni list RS, št. 101/11), Odredbo o spremembi 
vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni 
list RS, št. 24/12), Odredbo o spremembah vzgojno-izobra-
ževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 17/13), 
Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraže-
valnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 14/14), 
Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraže-
valnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 84/15), 
Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa 
osnovna šola (Uradni list RS, št. 15/16) in Odredbo o spre-
membi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 
(Uradni list RS, št. 69/18).

Spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna 
šola je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje na 193. seji dne 21. 6. 2018.

2. člen
S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz prej-

šnjega člena se v predmetniku osnovne šole določi posodo-
bljen učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo.

3. člen
Posodobljeni učni načrt iz prejšnjega člena se začne 

uporabljati v šolskem letu 2019/20.
Dosedanji učni načrt Čebelarstvo od šolskega leta 

2019/20 dalje ni več del predmetnika osnovne šole in se 
preneha izvajati, ker ga nadomesti posodobljen učni načrt 
Čebelarstvo.

4. člen
Spremenjen vzgojno-izobraževalni program iz te odredbe 

se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-57/2018
Ljubljana, dne 7. decembra 2018
EVA 2018-3330-0050

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

3996. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi 
poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana 
na trg dela

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o za-
poslovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, 
št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) izdaja ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o določitvi poklicev,  

v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

1. člen
V Odredbi o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca 

ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 32/17, 52/17, 5/18 in 
44/18) se v 3. členu datum »31. decembra 2018« nadomesti z 
datumom »30. junija 2019«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-34/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2611-0097

mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

3997. Obvestilo o začetku izvajanja pripravljalnih 
del projekta drugi tir železniške proge Divača–
Koper

Na podlagi 49. člena Zakona o izgradnji, upravljanju 
in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–
Koper (Uradni list RS, št. 51/18) ministrica za infrastrukturo 
objavlja

O B V E S T I L O
o začetku izvajanja pripravljalnih del projekta 

drugi tir železniške proge Divača–Koper

1. Z začetkom izvajanja arheoloških raziskav na trasi dru-
gega tira železniške proge Divača–Koper so se 10. decembra 
2018 začela izvajati pripravljalna dela iz 10. člena Zakona o iz-
gradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; v nadaljnjem 
besedilu: zakon).

2. V skladu z 49. členom zakona se taksa na pretovor v 
koprskem tovornem pristanišču začne obračunavati 1. marca 
2019.

Št. 007-394/2018/3
Ljubljana, dne 17. decembra 2018
EVA 2018-2430-0105

mag. Alenka Bratušek l.r.
Ministrica

 za infrastrukturo
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3998. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije 
o združljivosti državne pomoči s Pogodbo 
o delovanju EU

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Odredbe o Pro-
gramu promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 do 2020 
(Uradni list RS, št. 51/18) objavlja ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

N A Z N A N I L O
o prejetju sklepa Evropske komisije  

o združljivosti državne pomoči  
s Pogodbo o delovanju EU

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja 
prejetje sklepa Komisije št. C(2018) 8056 z dne 26. 11. 2018 o 
združljivosti državne pomoči glede aktivnosti promocije kmetij-
skih proizvodov in informiranja o njih za sektor sadja iz Odred-
be o Programu promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 
do 2020 (Uradni list RS, št. 51/18) s Pogodbo o delovanju EU. 
Shema državne pomoči se vodi pod identifikacijsko številko 
SA.51731 (2018/N), in sicer za izvajanje Ukrepa skupna splo-
šna promocija sektorja sadja in informiranje o sadju ter promo-
cija sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana 
kakovost« iz priloge Odredbe o Programu promocije sektorja 
sadja za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 51/18).

Št. 077-374/2018/007-3
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EVA 2018-2330-0111

dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
3999. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Zakona 

o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v Državni zbor v neskladju z Ustavo in da prvi 
odstavek 7. člena, 42., 43. in 44. člen ter drugi 
odstavek 91. člena Zakona o volitvah v Državni 
zbor niso v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-32/15-56
Datum: 8. 11. 2018

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Državnega sveta, po opravljeni javni obravnavi 
7. novembra 2017, na seji 8. novembra 2018

o d l o č i l o :

1. Drugi odstavek 91. člena Zakona o volitvah v Državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 23/17) ni v neskladju z Ustavo.

2. Prvi odstavek 7. člena, 42., 43. in 44. člen Zakona o 
volitvah v Državni zbor niso v neskladju z Ustavo.

3. Člen 4 Zakona o določitvi volilnih enot za volitve po-
slancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo) je v neskladju z Ustavo.

4. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prej-
šnje točke izreka odpraviti v roku dveh let po objavi te odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 80. čle-
na Ustave se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelj izpodbija 4. člen Zakona o določitvi volil-

nih enot za volitve poslancev v Državni zbor (v nadaljevanju 
ZDVEDZ), ki določa območja osmih volilnih enot in osemin-
osemdesetih volilnih okrajev. Navaja, da je iz analize izidov 
volitev v Državni zbor leta 2014 razvidno, da so se volilni okraji 
zelo razlikovali po številu volilnih upravičencev (razmerje med 
največjim in najmanjšim naj bi bilo celo 1:3,73). Zato naj bi bila 
izpodbijana določba v neskladju s 1., 2. in 20. členom Zakona 
o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ), posebno pa 
z drugim odstavkom 20. člena ZVDZ, v skladu s katerim bi 
morale biti volilne enote oblikovane tako, da bi bilo uresničeno 
načelo, po katerem se en poslanec voli na približno enako šte-
vilo prebivalcev. Ker naj bi 4. člen ZDVEDZ omogočal tako ve-
like razlike v številu upravičencev na izvoljenega poslanca, naj 
bi bil tudi v neskladju s 3., 43., 44., 80. in 82. členom Ustave.

2. Predlagatelj izpodbija tudi 7. člen ZVDZ, ki določa, da 
ima pravico voliti in biti voljen za poslanca državljan Republike 
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let sta-
rosti. Iz besedila te določbe naj bi izhajalo, da imajo pravico 
voliti in biti voljeni za poslanca samo tisti državljani Republike 
Slovenije, ki imajo na dan volitev 18. rojstni dan oziroma tega 
dne postanejo polnoletni. Zato naj bi bila ta določba v neskladju 
s 3., 43. in 44. členom Ustave.

3. Po mnenju predlagatelja so protiustavni tudi 42., 
43. in 44. člen ZVDZ, ki določajo pravila kandidiranja politič-
nih strank in volivcev. Predlagatelj zatrjuje njihovo neskladje 
s 3. in 82. členom Ustave, ker določajo nesorazmerno različne 
pogoje za kandidiranje neodvisnih kandidatov v primerjavi s 
pogoji kandidiranja za kandidate, ki uživajo podporo poslancev 
parlamentarne stranke. Zatrjuje, da ima podpis poslanca tristo-
triintridesetkrat večjo težo kot podpis običajnega državljana, kar 
naj bi bilo protiustavno.

4. Predlagatelj izpodbija tudi 90., 91., 92. in 93. člen 
ZVDZ, ki določajo pravila ugotavljanja izida volitev oziroma 
razdelitev mandatov. Zatrjuje njihovo neskladje s 3., 80. in 
82. členom Ustave. Navaja, da izpodbijana ureditev ne zadosti 
ustavni zahtevi, da imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev 
mandata kandidatom (peti odstavek 80. člena Ustave). Meni, 
da bi morali imeti zaradi "sorazmernega predstavništva" vo-
lilnega telesa vsi volilni okraji izvoljenega poslanca. Zatrjuje, 
da so 3., 80. in 82. člen Ustave uresničeni samo v primeru, ko 
volilni izidi zagotavljajo enakomerno pokritost volilnega telesa 
s poslanci. Iz analize izidov volitev v Državni zbor leta 2014 pa 
naj bi izhajalo, da 21 volilnih okrajev od 88 nima izvoljenega 
poslanca, kar naj bi pomenilo, da četrtina slovenskih volivcev 
nima svojega predstavnika v Državnem zboru.

5. Predlagatelj je na javni obravnavi poudaril, da je po 
Ustavi nosilec oblasti ljudstvo, da so poslanci predstavniki 
vsega ljudstva in da morajo imeti volivci odločilen vpliv na izbiro 
kandidatov. V nasprotju s tem naj bi veljavna volilna zakono-
daja omogočala in celo napeljevala na to, da so nosilec oblasti 
politične stranke, da so poslanci predstavniki političnih strank 
in da imajo slednje namesto volivcev odločilen vpliv na izbiro 
kandidatov. Predlagatelj je opozoril na analizo izidov volitev leta 
2014, iz katere naj bi izhajalo, da polovica poslancev, ki so bili 
izvoljeni, v svojem volilnem okraju ni bila navedena na prvem, 
temveč na drugem do sedmem mestu, in da kar v 21 volilnih 
okrajih ni bil izvoljen noben poslanec. Predlagal je, naj Ustav-
no sodišče presodi tudi ustavnost petega odstavka 80. člena 
Ustave, ker naj bi bila z njim izigrana referendumsko izražena 
volja ljudstva, ustavno določena prevlada političnih strank in s 
tem omejena možnost ljudstva, da dejansko izvršuje oblast.

6. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo v odgovor Držav-
nemu zboru, ki, sklicujoč se na sklepe Ustavnega sodišča 
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št. U-I-128/92 z dne 27. 10. 1992 (Uradni list RS, št. 53/92, in 
OdlUS I, 75), št. U-I-226/00 z dne 10. 4. 2003 (OdlUS XII, 35) 
in št. U-I-346/05 z dne 4. 10. 2007, navaja, da je Ustavno so-
dišče o vsebinsko enakih očitkih glede protiustavnosti 4. člena 
ZDVEDZ že odločilo, in sicer je ugotovilo, da so neutemeljeni. 
Glede 7. člena ZVDZ navaja, da je ozka jezikovna razlaga, ki 
jo ponuja predlagatelj, v nasprotju z vsemi drugimi razlagami 
te določbe, zlasti namensko, logično in sistematično, pred-
vsem pa naj bi bila očitno protiustavna. Tudi v zvezi z očitki o 
protiustavnosti določitve pogojev za kandidiranje in ureditve 
načina razdelitve mandatov zatrjuje, da so neutemeljeni, in 
se pri tem sklicuje na dosedanjo ustavnosodno presojo teh 
vprašanj (odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-336/96 z dne 4. 3. 
1999, Uradni list RS, št. 22/99, in OdlUS VIII, 43, ter sklepa 
Ustavnega sodišča št. U-I-226/00 in št. U-I-346/05). Opozarja 
na Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/2000 – v nadaljevanju UZ80), 
ki je izrecno izključil uporabo takrat veljavnih t. i. nacionalnih 
list pri delitvi mandatov, ker so bile v nasprotju z zahtevo po 
zagotovitvi odločilnega vpliva volivcev na dodelitev mandatov 
kandidatom.

7. Na javni obravnavi je Državni zbor vztrajal pri razlogih, 
ki jih je navedel v pisnem odgovoru na zahtevo Državnega 
sveta. Primarno je Ustavnemu sodišču predlagal, naj zahtevo 
v skladu z drugim odstavkom 23.a člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) zavrže, ker niso izpolnje-
ne procesne predpostavke za vsebinsko presojo ustavnosti 
izpodbijanih zakonov pred Ustavnim sodiščem. Zatrjeval je, 
da Državni svet ni izkoristil vseh možnosti za spremembo 
določb ZDVEDZ in ZVDZ, ki so po njegovi oceni protiustavne 
(zakonska iniciativa, odložilni veto). Podrejeno se je Državni 
zbor glede presoje izpodbijanih določb ponovno skliceval na 
dosedanjo, po njegovem mnenju že ustaljeno ustavnosodno 
presojo. Poudaril je, da Državni svet v svoji zahtevi za oceno 
ustavnosti izpodbijane zakonske ureditve ni navedel nobenih 
novih ustavnopravnih argumentov, ki bi narekovali drugačno 
odločitev Ustavnega sodišča, in da gre za tipično politično 
vprašanje. Zavrnil je očitke o neaktivnosti Državnega zbora za 
spremembo volilnega sistema.

8. Državni zbor je 20. 11. 2017 Ustavnemu sodišču poslal 
dodatni odgovor, v katerem se je opredelil do razširitve zahte-
ve Državnega sveta na presojo ustavnosti petega odstavka 
80. člena Ustave, ker naj ne bi ustrezala volji ljudstva, izraženi 
na referendumih o volilnih sistemih. Sklicujoč se na ustavno-
sodno presojo (sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-214/00 z dne 
14. 9. 2000, OdlUS IX, 201, in št. U-I-262/00 z dne 13. 3. 2003), 
je predlagal zavrženje zahteve v tem delu, ker Ustavno sodišče 
ni pristojno za presojo Ustave ali določb ustavne narave in tudi 
ne za ocenjevanje medsebojne skladnosti ustavnih določb.

9. Mnenje o navedbah zahteve je poslala Vlada. Sklicujoč 
se na dosedanjo ustavnosodno presojo (odločbo Ustavne-
ga sodišča št. U-I-354/96 z dne 9. 3. 2000, Uradni list RS, 
št. 31/2000, in OdlUS IX, 53, in sklep Ustavnega sodišča 
št. U-I-226/00), navaja, da 4. člen ZDVEDZ ni v neskladju z 
načelom enakosti volilne pravice, saj različna velikost volilnih 
okrajev (celo v razmerju 1: 3) ne krši enake volilne pravice, ker 
se volilni izidi kandidatnih list izračunavajo po volilnih enotah, 
med katerimi so razlike v velikosti minimalne. Prav tako naj ne 
bi bil v neskladju z 80. členom Ustave, ker naj bi volilni sistem 
(še posebno po zadnji spremembi ZVDZ, ki je ukinila t. i. naci-
onalne liste) zagotavljal izvolitev tistih kandidatov, ki so dobili 
največjo podporo volivcev. Vlada opozarja, da je v praksi skoraj 
nemogoče najti idealen način, ki bi popolnoma oziroma še 
bolj zadovoljil cilje ustavodajalca o odločilnem vplivu volivcev 
na dodelitev mandatov kandidatom (peti odstavek 80. člena 
Ustave). Glede prvega odstavka 7. člena ZVDZ navaja, da iz 
njega jasno izhaja, da ima aktivno in pasivno volilno pravico tisti 
državljan, ki je pred volitvami oziroma na dan volitev dopolnil 
18 let. Določba naj bi bila nespremenjena (v prvem odstavku, 
ki se nanaša na pogoj 18 let) v veljavi že od leta 1992 in naj bi 

bila v tem obdobju tudi ustrezno uresničevana na volitvah. Po 
mnenju Vlade niso v neskladju z Ustavo niti 42., 43. in 44. člen 
ZVDZ. Vlada meni, da načelo enakosti volilne pravice ne za-
jema zahteve po enaki teži podpisov v podporo kandidaturi in 
da različna teža podpisov, ki jih dajo v podporo kandidaturi po-
slanci in volivci, tudi ne pomeni nedopustne diskriminacije med 
temi osebami. V zvezi s tem opozarja na stališče iz odločbe 
Ustavnega sodišča št. U-I-336/96.

10. Tudi Vlada je na javni obravnavi vztrajala pri razlogih, 
ki jih je navedla že v pisnem mnenju, in ponovno poudarila, da 
se z volilnim sistemom ustrezno uresničujejo ustavna načela 
iz 80. člena Ustave, ker volilni sistem zagotavlja izvolitev tistih 
kandidatov, ki so dobili največjo podporo volivcev. Pri presoji 
ustavnosti je treba po mnenju Vlade predvsem upoštevati dej-
stvo, da je UZ80 iz leta 2000 natančno določil vsebinske spre-
membe volilnega sistema, ki so bile z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list 
RS, št. 78/06 – v nadaljevanju ZVDZ-B) leta 2006 prenese-
ne v volilno zakonodajo. Drugih sprememb volilnega sistema 
UZ80 ni predvidel, zaradi česar je mogoče razumeti, da niso 
nujne. Tudi Vlada je opozorila, da je v preteklosti že predlagala 
spremembo volilne zakonodaje, in sicer v iskanju ustreznejše 
uresničitve ustavne določbe, ki se nanaša na personalizacijo 
volitev oziroma zagotovitev odločilnega vpliva volivcev na do-
delitev mandatov kandidatom. Predlog, ki je predvideval uved-
bo absolutnega preferenčnega glasu, naj v Državnem zboru ne 
bi dobil zadostne podpore. Vendar po mnenju Vlade to še ne 
pomeni, da je veljavna ureditev protiustavna.

11. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila 
poslana predlagatelju, ki nanju ni odgovoril.

12. Ustavno sodišče je Ministrstvo za notranje zadeve 
(v nadaljevanju MNZ) zaprosilo za podatke o številu državlja-
nov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem po volilnih 
okrajih na dneve 31. 12. 2011, 31. 12. 2013 in 31. 12. 2014. 
MNZ je pojasnilo, da teh podatkov nima, ima pa podatke o 
številu državljanov Republike Slovenije – volivcih po volilnih 
okrajih, ki so bili uporabljeni za sestavo volilnih imenikov za 
volitve v Državni zbor leta 2011 in leta 2014.

Javna obravnava
13. Ustavno sodišče je 7. 11. 2017 opravilo javno obrav-

navo (35. člen ZUstS). Nanjo je poleg predlagatelja in naspro-
tnega udeleženca povabilo tudi druge osebe, za katere je 
menilo, da je potrebna njihova udeležba na javni obravnavi, 
tj. predstavnike Vlade in Državne volilne komisije (v nadalje-
vanju DVK) ter pravne strokovnjake s področja volitev prof. dr. 
Franca Grada, prof. dr. Sašo Zagorca, prof. dr. Jurija Toplaka 
in prof. dr. Toneta Jerovška (prvi odstavek 36. člena v zvezi 
z drugim odstavkom 28. člena ZUstS). Javne obravnave so 
se udeležili vsi vabljeni, razen prof. dr. Toneta Jerovška, ki je 
svojo odsotnost opravičil. Izostanek slednjega ni preprečeval 
Ustavnemu sodišču, da izvede postopek ter odloči v zadevi 
(drugi odstavek 36. člena ZUstS).

14. Prof. dr. Franc Grad je prikazal zgodovinske okoliščine 
nastanka volilne zakonodaje. Pojasnil je, da je leta 1992 skupi-
na strokovnjakov, katere član je bil, dobila izhodišča za pripravo 
volilne zakonodaje, in sicer, da naj bo volilni sistem proporcio-
nalen, da naj zagotavlja vpliv volivcev na izbiro kandidatov in da 
naj zagotavlja stabilnost. Te tri zahteve naj bi si med seboj na-
sprotovale in naj jih ne bi bilo mogoče enakovredno uresničiti; 
izpodbijana ureditev naj bi bila poskus njihove uskladitve. Naj-
bolj občutljivo naj bi bilo vprašanje zagotovitve vpliva volivcev 
na izbiro kandidatov, kjer je obstajalo več možnosti. Skupina 
strokovnjakov se je odločila za sistem razdelitev volilnih enot 
na volilne okraje, katerih naloga je samo, da se pokaže, kakšno 
podporo imajo kandidati z različnih kandidatnih list med volivci. 
Ta podpora naj bi bila odločilna za podelitev mandatov potem, 
ko se ti razdelijo listam najprej na ravni volilne enote, potem 
pa na ravni celotne države. Prof. dr. Franc Grad je pojasnil, 
da je že od začetka obstajalo nerazumevanje glede tega, da 
glasovanje po volilnih okrajih ne pomeni izvolitve. Poudaril je, 
da v volilnem okraju po veljavnem volilnem sistemu ni izvoljen 
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nihče, kajti glasovanje v volilnem okraju je samo merilo za 
podelitev mandatov posamezniku. Izvolitev v volilnem okraju 
bi pomenila večinski volilni sistem, kar bi bilo neposredno v na-
sprotju s tem, da Ustava zahteva proporcionalni volilni sistem. 
Prof. dr. Franc Grad je pojasnil, da so ustavne spremembe iz 
leta 2001 navedene tri zahteve konstitucionalizirale, iz česar 
bi se dalo sklepati, da sta tako volilni sistem, ki je veljal pred 
ustavnimi spremembami, kot veljavni volilni sistem, ki je bil 
sprejet po njih, v skladu z Ustavo. Za presojo ustavnosti pa 
se mu zdi še bolj pomembno, da je UZ80 v II. razdelku določil 
izvedbo I. razdelka ustavne spremembe, ki je bila kasneje pre-
vzeta v ZVDZ. To naj bi bilo pomembno zato, ker UZ80 ni dolo-
čil, da se mora volilna zakonodaja v določenem roku uskladiti z 
ustavno spremembo, kot je to običajno, temveč je spremembo 
že kar udejanjil v II. razdelku na način, kot bi to moral storiti 
zakon. Pri tem naj bi zgolj določil, da do spremembe volilne 
zakonodaje velja ureditev iz II. razdelka UZ80. Vse navedeno 
naj bi pomenilo najmanj, da je II. razdelek UZ80 v skladu z 
Ustavo. Prof. dr. Franc Grad je pojasnil tudi, da sta po njego-
vem mnenju oba elementa, ki ju določa peti odstavek 80. člena 
Ustave (proporcionalni volilni sistem in odločilen vpliv volivcev 
na dodelitev mandatov), enakovredna in da veljavni volilni sis-
tem pomeni eno od njunih možnih kombinacij, za katero pa ne 
trdi, da je najboljša mogoča ustavnoskladna ureditev. Vendar to 
po njegovem mnenju ne pomeni, da ni v skladu z Ustavo. Izrazil 
je stališče, da izpodbijana ureditev zadosti ustavni zahtevi po 
odločilnem vplivu volivcev na dodelitev mandatov, in pojasnil, 
da je odločilen vpliv volivcev mogoče dosledno upoštevati 
samo v večinskem sistemu in pri sistemu enega prenosljivega 
glasu kot enem od proporcionalnih sistemov, sicer pa je mo-
goče upoštevati zgolj relativni vpliv volivcev. Poudaril je, da je 
beseda odločilen neopredeljen pravni pojem, ki mu veljavna 
ureditev vsebino že določa, Ustavno sodišče pa bo moralo 
presoditi, ali je tako določena vsebina skladna z Ustavo. Po 
njegovem mnenju je izbira volilnega sistema tipično politično 
vprašanje, zato bi morala biti presoja Ustavnega sodišča čim 
bolj zadržana. Glede velikosti volilnih okrajev je poudaril, da 
bi bilo z vidika izvajanja volilne kampanje zaželeno, da so čim 
bolj enaki po številu volivcev, vendar pa to nima neposrednega 
vpliva na izvolitev kandidatov. Mandati naj bi se namreč delili 
na ravni volilne enote, zato naj bi se tudi enakost volilne pravice 
izražala na ravni volilne enote (in na ravni države kot celote); 
velikost volilnih okrajev naj bi bila z vidika enakosti volilne pra-
vice popolnoma nepomembna.

15. Prof. dr. Saša Zagorc je pojasnil, da je bila dopolnitev 
petega odstavka 80. člena Ustave rezultat pomirjenja in iska-
nja političnega kompromisa, pri čemer so se že tedaj kresala 
mnenja, ali spremembe volilnega sistema zadoščajo zahtevi po 
odločilnem vplivu volivcev. Zgolj zato, ker veljavna zakonska 
ureditev povzema ureditev iz II. razdelka UZ80, je po njego-
vem mnenju preuranjeno sklepati, da je že iz tega razloga ta 
ureditev v skladu s petim odstavkom 80. člena Ustave. Četudi 
je bila izvedba v II. razdelku UZ80 leta 2000 ustavnoskladna, 
zaradi dinamične razlage ni nujno, da enako velja tudi sedaj. 
Poudaril je, da po njegovem mnenju zahteva po odločilnem 
vplivu ni odsev enake volilne pravice, temveč je objekt volil-
nega sistema, na podlagi katerega se odloča o tem, kandidat 
iz katerega volilnega okraja bo izbran v svoji volilni enoti. Zato 
naj veljavni ureditvi volilnih okrajev ne bi mogli očitati neskladja 
z načelom enakosti (aktivne) volilne pravice; aktivna volilna 
pravica z vidika volivca naj bi bila vezana na volilno enoto, v 
kateri naj bila teža glasov vseh volivcev enaka. Prof. dr. Saša 
Zagorc je pojasnil, da zahtevo po odločilnem vplivu razume 
kot zahtevo po odločilnem vplivu volivcev kot celote in ne kot 
posameznega volivca. Po njegovem mnenju oba elementa iz 
petega odstavka 80. člena Ustave (proporcionalni volilni sistem 
in odločilen vpliv volivcev) nista enakovredna, temveč ima 
zahteva po odločilnem vplivu manjšo težo, ker je v mestniškem 
podredju. Izbira volilnega sistema, ki naj bi tej zahtevi ustrezal, 
naj bi bilo politično vprašanje, pri presoji katerega naj bi bilo 
Ustavno sodišče zadržano. Pojasnil je, da veljavna zakonska 

ureditev opredeljuje odločilen vpliv volivcev, čeprav v zelo 
majhni meri. Zaradi tega po njegovem mnenju veljavna ureditev 
ni v neskladju z Ustavo, okrepitev odločilnega vpliva volivcev 
na dodelitev mandatov pa je mogoče doseči po politični poti.

16. Prof. dr. Jurij Toplak je v zvezi z velikostjo okrajev in 
številom volivcev v okraju pojasnil, da je vsa svetovna teorija 
volitev enotna, da gre za kršitev enake volilne pravice, če je 
razlika med volivci takšna, da lahko en volivec dvigne rezultat 
svojega kandidata za en promil, drugi pa s svojim glasom za 
tri promile, in to je razlika, do katere prihaja v Republiki Slove-
niji. Neenakost naj bi bila tudi med kandidati (pasivna volilna 
pravica), ker naj bi imela kandidata iste politične stranke, ki 
se borita za isti sedež, v času kampanje različne možnosti za 
nagovarjanje volivcev. Opozoril je na sodbo Vrhovnega sodišča 
ZDA v zadevi Baker v. Carr z dne 26. 3. 1962, v kateri je to 
sodišče spremenilo svoje stališče iz sodbe v zadevi Colegrove 
v. Green z dne 10. 6. 1946, po katerem je oblikovanje volilnih 
okrožij politično vprašanje. V zvezi z odločilnim vplivom na 
dodelitev mandatov je prof. dr. Jurij Toplak navedel, da je pri 
presoji ustavnosti zakonske ureditve z vidika te ustavne zah-
teve odločilnega pomena namen ustavodajalca leta 2000. Iz 
ustavodajnega gradiva naj bi izhajalo stališče ustavne komisije, 
da sedanji volilni sistem volivcu daje vpliv, ki pa ni odločilen. Po 
mnenju prof. dr. Jurija Toplaka II. razdelek UZ80 iz leta 2000, 
ki je uveljavil sedanji volilni sistem, ni bil v neskladju z Ustavo, 
ker ima raven Ustave. Ne bilo naj bi bistveno, ali sta elementa 
iz petega odstavka 80. člena Ustave (proporcionalen volilni 
sistem in odločilen vpliv volivcev) enakovredna, temveč ali 
sta izključujoča. Po njegovem mnenju nista, zato je mogoče 
izpolniti oba. Take sisteme naj bi imela polovica evropskih 
držav (npr. Latvija), ki imajo sistem odprtih list, v katerem 
lahko volivec najprej izbere stranko, potem pa znotraj stranke 
še kandidata(-e). Prof. dr. Jurij Toplak je izrazil stališče, da 
veljavni volilni sistem izpolnjuje le merilo sorazmernega pred-
stavništva, ne daje pa volivcu možnosti izbire znotraj stranke, 
temveč vsiljen preferenčni glas. Če volivec nima možnosti iz-
bire strankarskih kandidatov, naj bi verjetno zelo težko govorili 
o odločilnem vplivu volivcev na izbiro kandidata. Prof. dr. Jurij 
Toplak je opozoril še, da obstaja veliko sistemov, ki volivcem 
dajejo odločilen vpliv na dodelitev mandatov in ki omogočajo 
oblikovanje volilnih okrajev tako, da je moč glasov posameznih 
volivcev iz posameznih okrajev enaka.

17. Predstavnika DVK sta poudarila, da DVK ne more 
razpravljati o tem, ali je treba veljavno ureditev volilnega siste-
ma popraviti oziroma izboljšati, ker mora skrbeti le za njegovo 
zakonito izvrševanje. Po mnenju direktorja DVK ni mogoče reči, 
da v veljavnem sistemu volivci nimajo nobenega vpliva na iz-
volitev, vendar naj bi bil ta majhen. Opozoril je, da volivec nima 
izbire med kandidati politične stranke. Te naj bi določile politične 
stranke, znotraj katerih naj bi potekal oster boj, kateri kandidat bo 
kandidiral v katerem volilnem okraju. Po mnenju direktorja DVK 
kandidati različnih političnih strank v volilni enoti ne tekmujejo 
med seboj, temveč s kandidati svoje (iste) politične stranke.

18. DVK je Ustavnemu sodišču 21. 11. 2018 poslala 
podatke, za katere je bil na javni obravnavi zaprošen direktor 
DVK, to je podatke o številu volilnih upravičencev po volilnih 
okrajih in analizo razdelitve mandatov po volilnih okrajih na 
volitvah v Državni zbor leta 2011 in leta 2014 ter tabelo s kon-
kretnimi podatki o razdelitvi mandatov po posameznih listah 
kandidatov.

19. Ustavno sodišče je podatke DVK poslalo Državnemu 
svetu in Državnemu zboru, ki se do njih nista opredelila.

B. – I.
20. Državni zbor v odgovoru navaja, da niso izpolnjene 

procesne predpostavke za vsebinsko presojo ustavnosti iz-
podbijanih zakonov pred Ustavnim sodiščem, ker Državni svet 
ni izkoristil vseh možnosti za spremembo določb ZDVEDZ in 
ZVDZ, ki so po njegovi oceni protiustavne (zakonska iniciativa, 
odložilni veto). Ustavnemu sodišču zato predlaga, naj zahtevo 
v skladu z drugim odstavkom 23.a člena ZUstS zavrže.
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21. Ustava v prvem stavku drugega odstavka 162. člena 
določa, da predlagatelje zahteve za začetek postopka pred 
Ustavnim sodiščem določa zakon. V skladu s tretjo alinejo pr-
vega odstavka 23.a člena ZUstS lahko vloži zahtevo za oceno 
ustavnosti Državni svet. V drugem odstavku 23.a člena ZUstS 
je zakonodajalec predpisal omejitev pri vlaganju zahtev. Skla-
dno z njo predlagatelji niso upravičeni vložiti zahteve za oce-
no ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, ki jih sprejmejo 
sami. Iz te določbe tako med drugim izhaja, da Državni zbor 
kot zakonodajni organ ni upravičen vložiti zahteve za oceno 
ustavnosti zakona. Omejitev iz drugega odstavka 23.a člena 
ZUstS temelji na premisleku, da lahko normodajalec že sam z 
udejanjenjem svoje temeljne pristojnosti zagotovi spoštovanje 
Ustave, tako da obstoječi predpis, če ocenjuje, da ni skladen 
z Ustavo ali z zakonom, kadarkoli ustrezno spremeni oziroma 
dopolni.1, 2

22. Pristojnosti Državnega sveta so opredeljene v 97. čle-
nu Ustave. Prvi odstavek 97. člena Ustave določa, da Državni 
svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejetje zakonov, daje 
Državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojno-
sti, zahteva, naj Državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona 
o njem še enkrat odloča, in zahteva preiskavo o zadevah javne-
ga pomena iz 93. člena Ustave. V skladu z drugim odstavkom 
97. člena Ustave mora Državni svet na zahtevo Državnega 
zbora izreči mnenje o posamezni zadevi.

23. Državni svet po Ustavi lahko opravlja le iniciativno, 
suspenzivno in svetovalno vlogo v razmerju do Državnega 
zbora, ko ta izvršuje ustavno določeno zakonodajno pristojnost. 
Ne more pa Državni svet (samostojno) sprejemati zakonov, saj 
je ta pristojnost po Ustavi dana izključno Državnemu zboru kot 
nosilcu zakonodajne oblasti. Glede na navedeno Državnemu 
svetu na podlagi drugega odstavka 23.a člena ZUstS ni mogo-
če odreči upravičenja, da vlaga zahteve za oceno ustavnosti 
zakonov, ki jih sprejema Državni zbor.

B. – II.
Odločilen vpliv volivcev na dodelitev poslanskih man-

datov
24. Predlagatelj izpodbija 90., 91., 92. in 93. člen ZVDZ, 

ki določajo način ugotavljanja izida volitev v Državni zbor in 
razdelitev poslanskih mandatov, vendar je bilo treba glede na 
njegove očitke oceniti le ustavnosti drugega odstavka 91. čle-
na ZVDZ. Zatrjuje neskladje ureditve razdelitve mandatov s 
3. členom, petim odstavkom 80. člena in prvim odstavkom 
82. člena Ustave. Predlagatelj svojih očitkov ne utemelji po 
posameznih določbah Ustave, iz celote njegovih navedb pa je 
mogoče razbrati, da je njegov poglavitni očitek ta, da zakon-
ska ureditev dodelitve mandatov ne ustreza zahtevi iz petega 
odstavka 80. člena Ustave, da imajo volivci odločilen vpliv na 
dodelitev mandatov posameznim kandidatom. Izpodbijana ure-
ditev naj bi vodila k temu, da imajo ta odločilni vpliv predlagatelji 
kandidatov oziroma politične stranke, ne pa volivci. Predlagatelj 
meni, da bi bilo ustavni zahtevi zadoščeno le v primeru, če bi 
"volilni rezultati zagotavljali enakomerno pokritost volilnega 
telesa s poslanci", kar pomeni, da "bi morali imeti vsi volilni 
okraji izvoljenega poslanca".

25. Bistveno vprašanje v obravnavani zadevi je torej, ali 
ureditev razdelitve poslanskih mandatov v ZVDZ ustreza ustav-
ni zahtevi, da morajo imeti volivci odločilen vpliv na dodelitev 
mandatov kandidatom.

1 Podobno F. Testen v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Re-
publike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske 
študije, Ljubljana 2002, str. 1138–1139, ki v zvezi s tem govori o 
pravovarstveni potrebi kot temeljni procesni predpostavki zahteve 
za oceno ustavnosti.

2 Smiselno enaki razlogi veljajo tudi za primer, ko oceno 
ustavnosti zahteva skupina poslancev, katerih število presega ab-
solutno parlamentarno večino, in gre za ustavnost zakona, za 
katerega sprejetje ni določena zahtevnejša večina od absolutne 
navadne večine (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-249/14 z 
dne 1. 12. 2016).

26. Ustavno sodišče je v zvezi z odločilnim vplivom voliv-
cev na dodelitev mandatov kandidatom že sprejelo določena 
stališča (prim. sklepa št. U-I-226/00 in št. U-I-346/05), vendar 
so bila ta stališča razdrobljena in ozko povezana s trditvami 
pobudnikov, ki so se bolj ali manj nanašale na oblikovanje in ve-
likost volilnih okrajev ter na upoštevanje relativnega in ne abso-
lutnega števila glasov pri dodelitvi mandatov in s tem povezano 
domnevno neenakost volilne pravice. V sklepu št. U-I-346/05 
je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da je v "sedanji ureditvi 
volilnih enot in volilnih okrajev in ob spoštovanju načela enake 
volilne pravice mogoče zagotoviti neposreden vpliv na dodeli-
tev mandatov kandidatom le tako, da se upošteva relativen izid 
glasovanja". V nobenem od navedenih primerov pa Ustavno 
sodišče ni sprejelo celovitega stališča o razlagi petega odstav-
ka 80. člena Ustave oziroma o tem, ali je sistem personalizacije 
z upoštevanjem relativnega izida kandidata v volilnem okraju 
kot tak skladen z Ustavo.

27. Z UZ80 je bil 80. člen Ustave leta 2000 dopolnjen z 
novim petim odstavkom, s katerim je ustavodajalec na ustavni 
ravni uredil (konstitucionaliziral) tri temeljne prvine volilnega 
sistema: poslanci (razen poslancev narodnih skupnosti) se 
volijo (1) po načelu sorazmernega predstavništva (2) ob štiri-
odstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor, pri čemer 
(3) imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandida-
tom. Glede na to, da se volilni sistemi na najbolj temeljni ravni 
delijo v dve skupini (proporcionalni in večinski sistemi), je jasno, 
da je ustavodajalec kot izhodiščno prvino volilnega sistema 
določil delitev poslanskih mandatov po načelu sorazmernega 
predstavništva (proporcionalni sistem). Znotraj tega temeljnega 
ustavnega okvira pa je predvidel še dve dodatni prvini (volilni 
prag in odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandi-
datom), ki učinkujeta kot korekciji proporcionalnega sistema in 
na ta način ožita polje ustavno dopustnega. Z volilnim pragom 
(prohibitivna klavzula), ki je sicer namenjen preprečitvi drobitve 
politične sestave Državnega zbora kot predstavniškega telesa 
in s tem zagotavljanju večje stabilnosti in učinkovitosti oblasti,3 
se Ustavno sodišče v tej zadevi ni ukvarjalo.4 Ključna je tokrat 
razlaga prvin sorazmernega predstavništva in odločilnega vpli-
va volivcev na dodelitev poslanskih mandatov ter njunega med-
sebojnega razmerja. Jasno je, da zakonska izvedba zahteve 
po odločilnem vplivu volivcev ne sme spremeniti temeljne pro-
porcionalne narave volilnega sistema. Protiustavno bi bilo, če 
bi se zaradi zagotavljanja "odločilnega vpliva volivcev" uvedel 
večinski volilni sistem. Zato so očitno neutemeljene navedbe 
predlagatelja, da bi bilo tej zahtevi zadoščeno le v primeru, če 
bi "volilni rezultati zagotavljali enakomerno pokritost volilnega 
telesa s poslanci", oziroma da "bi morali imeti vsi volilni okraji 
izvoljenega poslanca". Temu bi bilo mogoče dosledno zadostiti 
le v večinskem volilnem sistemu.

28. Ustavni pojem sorazmernega predstavništva pomeni 
sistem razdelitve mandatov, za katerega je značilno, da politič-
na sestava parlamenta odraža politično strukturo družbe oziro-
ma da se mandati delijo v sorazmerju s podporo posameznih 
skupin volivcev, izraženo na volitvah.5 Pojem sorazmernega 
predstavništva torej opredeljuje volilni sistem v ožjem smislu, 
tj. sistem razdelitve mandatov, katerega bistvo je, da se man-
dati razdelijo med kandidate oziroma liste kandidatov tako, 
da je dodeljeno število mandatov sorazmerno s podporo, ki jo 
kandidatom dajejo volivci na volitvah. Za proporcionalne siste-
me je značilno, da volivci glasujejo o več kandidatih (praviloma 
listah kandidatov) v plurinominalnih volilnih enotah (drugače 
kot pri večinskih sistemih, kjer se volijo posamezni poslanci v 
uninominalnih volilnih enotah). Obstajajo različne oblike pro-
porcionalnih volilnih sistemov, ki se med seboj razlikujejo zlasti 

3 Prim. F. Grad, Volitve in volilni sistemi, Uradni list Republike 
Slovenije, Ljubljana 2004, str. 133 in 134. 

4 O volilnem pragu glej odločbo Ustavnega sodišča 
št. U-I-44/96 z dne 13. 6. 1996 (Uradni list RS, 36/96, in OdlUS 
V, 98).

5 Prim. F. Grad, navedeno delo, str. 60.
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glede velikosti volilnih enot, načina glasovanja (o kandidatih 
ali listah kandidatov) in načina razdelitve mandatov, vendar 
Ustava o tem molči. Zato je z vidika prvega elementa volilnega 
sistema iz petega odstavka 80. člena Ustave (načelo sorazmer-
nega predstavništva) ustavno dopusten vsak volilni sistem, ki v 
temelju zagotavlja proporcionalno delitev poslanskih mandatov 
glede na uspeh na volitvah.

29. Poleg volilnega praga je zakonodajalec pri izbiri po-
sameznih prvin proporcionalnega volilnega sistema omejen le 
z ustavno zahtevo po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev 
mandatov kandidatom. Tej zahtevi zagotovo ne more biti za-
doščeno že s tem, da vse poslance volijo volivci (in da torej 
nimamo imenovanih ali dednih članov parlamenta, na katere 
volivci ne bi imeli vpliva). V tem smislu je "odločilen vpliv vo-
livcev" zagotovljen v vseh demokratičnih sistemih in v Ustavi 
izhaja že iz drugega odstavka 80. člena Ustave, po katerem se 
(vsi) poslanci volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim 
glasovanjem. Zahteva po odločilnem vplivu volivcev na dode-
litev mandatov mora torej pomeniti nekaj več kot samo to, da 
poslance volijo volivci, saj bi bila sicer nepotrebna. Pri razlagi 
te ustavne zahteve je Ustavno sodišče izhajalo iz ustaljenih 
metod pravne razlage, zlasti iz jezikovnega pomena ustavnega 
besedila, pri čemer je upoštevalo tudi namen ustavodajalca, kot 
izhaja iz gradiva ob sprejemanju UZ80 (zgodovinskonamenska 
razlaga).

30. Iz ustavnega besedila, po katerem "imajo volivci od-
ločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom", je mogoče 
z razlago priti do naslednjih ugotovitev. Dejstvo, da Ustava 
govori o vplivu volivcev na "dodelitev mandatov kandidatom" 
– ne pa recimo o razdelitvi mandatov med liste kandidatov 
(oziroma politične stranke) –, jasno navaja na sklep, da Ustava 
ne govori o vplivu volivcev na to, koliko mandatov bo dobila 
posamezna lista kandidatov v posamezni volilni enoti, temveč 
o vplivu volivcev na to, kateri kandidati na kandidatnih listah 
bodo dobili poslanski mandat. Čeprav je v naravi volitev, da je 
vpliv volivcev bolj ali manj zagotovljen v vseh fazah volitev (npr. 
pri razdelitvi mandatov med kandidatne liste ali celo že v fazi 
kandidiranja), pa Ustava poseben vpliv volivcev zapoveduje 
v zadnji fazi volilnega procesa, ko se mandati dodelijo kon-
kretnim osebam (personalizacija). Ustava torej zakonodajalcu 
pušča prosto presojo, kako bo v predhodnih fazah volilnega 
procesa uredil vpliv volivcev, le pri personalizaciji daje temu 
vplivu posebno težo. Ustava govori o volivcih v množini (in ne 
o posameznem volivcu v ednini). To je razumljivo, kajti volitve 
so proces, v katerem se sicer individualna (osebna) volilna 
pravica izvršuje na kolektiven način,6 zato se tudi vpliv volivcev 
na dodelitev mandatov kandidatom izvršuje na enak način. 
Ustava torej predvideva ne le, da volivci izvolijo poslance (kar 
je v demokratičnem sistemu samo po sebi umevno), temveč 
da imajo volivci kot celota v posamezni volilni enoti vpliv na to, 
kateremu od kandidatov bo pripadel poslanski mandat, s čimer 
zahteva znotraj proporcionalnega volilnega sistema personali-
zacijo poslanskih mandatov.

31. Bistveno vprašanje pa je, kaj pomeni, da je vpliv 
volivcev na dodelitev mandatov posameznim kandidatom od-
ločilen. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je nekaj 
odločilno, kadar "povzroči, da kaj poteka na določen način, 
postane takšno, kot je". Na splošni jezikovni ravni "odločil-
nost" torej pomeni, da je nekaj vzrok za nastanek (realizacijo) 
nečesa drugega. Gre torej za vzročno razmerje med dvema 
prvinama. Pri razlagi petega odstavka 80. člena Ustave tako 
razumevanje besede odločilen pomeni, da so volivci tisti, ki 
"povzročijo" dodelitev mandatov posameznim kandidatom. 

6 Da volilno pravico lahko izvršujejo le vsi volivci skupaj na 
vnaprej organiziran način in po vnaprej določenem postopku, ka-
terega cilj je v tem, da se zakonito oblikujejo predstavniški organi, 
je poudarilo Ustavno sodišče že v odločbi št. Up-304/98 z dne 
19. 11. 1998, OdlUS VII, 240, 11. točka obrazložitve, kasneje pa 
tudi npr. v sklepu št. U-I-100/13, Up-307/12 z dne 10. 4. 2014, 8. 
točka obrazložitve. Prim. tudi J. Sovdat, Volilni spor, GV Založba, 
Ljubljana 2013, str. 31.

Izključen in neposreden razlog za dodelitev poslanskih man-
datov posameznim osebam mora biti kolektivna izjava volje 
volivcev. Odločilen vpliv volivcev na personalizacijo poslan-
skih mandatov zato pomeni, da je dodelitev mandatov v ro-
kah volivcev, ne pa v rokah drugih subjektov, tudi ne v rokah 
predlagateljev kandidatnih list (praviloma političnih strank). 
Sestava Državnega zbora mora biti odvisna od kolektivne 
volje volivcev.

32. Glede na posebno pravno naravo volilne pravice 
(kolektivno izvrševanje) in glede na ustavno besedilo, ki govori 
o volivcih v množini, ustavne zahteve po odločilnem vplivu 
volivcev ni mogoče razlagati v smislu največjega mogočega 
vpliva vsakega posameznega volivca. Ta zahteva namreč ni 
prvina volilne pravice kot človekove pravice (v tem primeru bi 
bila vsebovana že v drugem odstavku 43. člena Ustave in bi 
se postavilo vprašanje, zakaj jo je bilo treba posebej urediti v 
poglavju o državni ureditvi), temveč gre za objektivni element 
volilnega sistema. Če bi šlo za prvino volilne pravice, bi bil 
zakonodajalec tudi bistveno omejen pri izbiri volilnega sistema 
znotraj ustavnih zahtev, saj bi moral, če bi hotel to zagotoviti 
dosledno, omogočiti prav vsakemu volivcu možnost vplivanja 
na izbiro kandidatov za prav vseh 88 poslanskih mandatov. 
Zato pri razmerju med načelom proporcionalnosti in odločilnim 
vplivom volivcev ne gre za nasprotje, do katerega bi prihajalo 
pri trku dveh, v temelju enakovrednih človekovih pravic, kjer bi 
se po načelu sorazmernosti zahtevala največja mogoča mera 
uresničevanja obeh (t. i. praktična konkordanca). Odločilen 
vpliv je treba razumeti kot objektivno in kolektivno prvino deli-
tve poslanskih mandatov v okviru proporcionalnega volilnega 
sistema in ga zato ni mogoče presojati z vidika posameznega 
volivca. Če bi namreč iz petega odstavka 80. člena Ustave 
izhajala zahteva po "maksimizaciji" ustavno določenih prvin 
volilnega sistema, bi se lahko to vprašanje zastavilo tudi glede 
načela sorazmernega predstavništva – ali torej veljavna za-
konska ureditev v največji mogoči meri zagotavlja sorazmerje 
med deležem glasov in deležem pridobljenih mandatov, kar 
bi lahko odprlo vprašanja števila volilnih enot (in posledično 
števila poslancev, ki se izvolijo v posameznih volilnih enotah), 
volilnih količnikov, volilnega praga itd.7

33. Volivci svojo izjavo volje na volitvah izrazijo z glasova-
njem. Njihov odločilni vpliv se mora pokazati pri izidu glasova-
nja. Ustavno načelo sorazmernega predstavništva na eni strani 
zahteva, naj se mandati delijo v sorazmerju s podporo posa-
meznih skupin volivcev. Ustavna zahteva po odločilnem vplivu 
pa po drugi strani zahteva, naj volivci z glasovanjem izrazijo 
podporo posameznim kandidatom (enemu ali več), sicer ni mo-
goče zagotoviti, da je personalizacija "v rokah" volivcev. Tako 
razumljeni splošni ustavni zahtevi zakonodajalcu omogočata 
izbiro različnih vrst proporcionalnih volilnih sistemov, za katere 
je značilno tudi glasovanje o kandidatih,8 ne le o listah kandida-
tov. Ustava pa ne določa, kakšen mora biti način glasovanja o 
kandidatih.9 To pomeni, da Ustava v petem odstavku 80. člena 
tudi ne zahteva, da morajo imeti volivci kot posamezniki mo-
žnost izbire med različnimi kandidati istoimenske liste ali med 
kandidati različnih list v volilni enoti. Različni sistemi, ki na drug 
način, morda tudi v večji meri, zagotavljajo vpliv volivca, bi bili 
ustavno dopustni, saj jih Ustava ne prepoveduje. Vendar pa v 
petem odstavku 80. člena Ustave niso ustavno zapovedani. Iz-
bira med njimi je zato vprašanje primernosti zakonske ureditve 

7 V odločbi št. U-I-354/96 (9. točka obrazložitve), ki je bila 
sprejeta pred uveljavitvijo UZ80, je Ustavno sodišče, sicer v zvezi 
z načelom enakosti volilne pravice, že sprejelo stališče, da Ustava 
zakonodajalcu ne omejuje lastne politične presoje v tolikšni meri, 
da bi morala biti zagotovljena največja mogoča sorazmernost med 
deležem glasov in deležem pridobljenih mandatov. 

8 Vendar pod pogojem, da volilni sistem izpolni vse ustavno 
določene prvine iz petega odstavka 80. člena Ustave.

9 Primerjalnopravno se vpliv volivcev na izbiro kandidatov 
v proporcionalnih volilnih sistemih omogoča z različnimi oblikami 
preferenčnega glasovanja, panaširanjem, razvrščanjem v sistemu 
enega prenosljivega glasu itd.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 21. 12. 2018 / Stran 13153 

in politično vprašanje par exellence. Zato spada v polje proste 
presoje zakonodajalca.10

34. Glede navedb predlagatelja, ki odločilen vpliv volivcev 
povezuje z enakomerno teritorialno zastopanostjo volivcev v 
Državnem zboru v smislu, da bi moral imeti vsak volilni okraj 
svojega poslanca, Ustavno sodišče še pripominja (glej tudi 
27. točko obrazložitve te odločbe), da je v obstoječem sistemu 
delitve mandatov in njihove personalizacije pozitivna lastnost 
volilnih okrajev prav v tem, da približajo kandidate volivcem in 
do neke mere zagotovijo teritorialno razpršenost mandatov, 
čeprav ni zagotovljeno, da bi imel vsak volilni okraj poslanca. 
Treba se je namreč zavedati, da drugi načini personalizacije, ki 
posameznemu volivcu sicer zagotavljajo večjo možnost vpliva 
na izbiro kandidatov (npr. preferenčno glasovanje znotraj istoi-
menskih list), ne zagotavljajo večje teritorialne razpršenosti po-
slanskih mandatov, temveč kvečjemu manjšo, saj omogočajo 
koncentracijo mandatov v regionalnih središčih v posameznih 
volilnih enotah.

Presoja drugega odstavka 91. člena ZVDZ
35. Predlagatelj je izpodbijal več členov ZVDZ, ki urejajo 

delitev poslanskih mandatov (90., 91., 92. in 93. člen ZVDZ), 
vendar je Ustavno sodišče glede na njegov očitek presodilo le 
o ustavnosti drugega odstavka 91. člena ZVDZ, ki se nanaša 
na ustavno zahtevo po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev 
mandatov kandidatom.

36. V veljavni zakonski ureditvi je načelo sorazmernega 
predstavništva zagotovljeno tako, da se poslanski mandati 
delijo med kandidatne liste na dveh ravneh – na ravni osmih 
volilnih enot in na ravni države kot celote, pri čemer pri delitvi 
mandatov ne sodelujejo liste, ki niso dobile najmanj 4 odstot-
kov od skupnega števila glasov na ravni države (volilni prag). 
Pri delitvi mandatov v volilnih enotah se uporablja Droopov 
količnik.11 Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se 
razdelijo na ravni države po d'Hondtovem sistemu.12

37. Izhodišče za dodelitev mandatov posameznim kan-
didatom (personalizacija) v izpodbijani zakonski ureditvi je, da 
je vsaka od osmih volilnih enot razdeljena na enajst volilnih 
okrajev (prvi in peti odstavek 20. člena ZVDZ). V volilnem 
okraju se glasuje samo o enem kandidatu z liste kandidatov 
(peti odstavek 20. člena in drugi odstavek 49. člena ZVDZ), pri 
čemer predlagatelj liste pri določitvi liste določi tudi, v katerem 
volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu (prvi 

10 Zahteva po odločilnem vplivu volivcev v fazi personalizacije 
ni nezdružljiva z dodatnimi (sekundarnimi) pravili, potrebnimi za od-
govor na vprašanje dodelitve mandatov kandidatom, kadar število 
dodeljenih mandatov posameznim kandidatom ne bi v celoti ustre-
zalo številu mandatov, ki jih je pridobila lista kot celota. Na primer, v 
sistemu preferenčnega glasovanja se lahko zgodi, da, upoštevajoč 
večjo oziroma manjšo prepoznavnost kandidatov, manjše število 
kandidatov dobi mandat na podlagi preferenčnih glasov (odvisno 
tudi od zakonskih pogojev za upoštevanje preferenčnih glasov), kot 
pa je število mandatov, ki jih je lista kandidatov pridobila na podlagi 
sistema delitve mandatov. To si je lahko zamisliti v strankah ali na 
listah, kjer so močno prepoznavni posamezniki, ki bi preferenčne 
glasove "vlekli nase" in se glasovi ne bi razpršili med dovolj kandi-
datov. V takem primeru bi bilo za nerazdeljene mandate dopustno 
upoštevati odločilen vpliv predlagatelja liste (npr. vrstni red kandi-
datov na posamezni listi).

11 Ta se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih 
za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom poslancev, ki 
se volijo v volilni enoti, povečanim za ena, kar se zaokroži na celo 
število navzgor. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi 
pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu 
glasov za listo (prvi odstavek 90. člena ZVDZ).

12 Pri delitvi mandatov se upoštevajo seštevki vseh glasov, 
ki so jih posamezne liste dobile v vsej državi. Kandidatnim listam 
se dodeli toliko poslanskih mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi vseh glasov zanje 
na ravni države, in številom mandatov, ki so jih dobile že pri delitvi 
v volilnih enotah (prvi odstavek 92. člena ZVDZ). Mandati, ki jih do-
bijo istoimenske liste pri delitvi na državni ravni, se dodelijo listam 
v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do 
Droopovega količnika v volilni enoti (93. člen ZVDZ).

odstavek 49. člena ZVDZ). Seznami potrjenih list kandidatov in 
kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, 
se pred volitvami objavijo (61. in 62. člen ZVDZ), glasovnica 
pa poleg imena in priimka kandidata vsebuje tudi ime liste 
kandidatov, s katere je posamezni kandidat (tretja alineja dru-
gega odstavka 73. člena ZVDZ). Volivci glasujejo tako, da na 
glasovnici obkrožijo zaporedno številko pred priimkom in ime-
nom kandidata, za katerega glasujejo (tretji odstavek 73. člena 
ZVDZ). Ko volivci izražajo svojo voljo, imajo torej pred seboj 
glasovnico, na kateri je seznam kandidatov z navedbo liste 
kandidatov, kar opredelijo predlagatelji posameznih kandida-
tnih list. Ko volivec obkroži zaporedno številko pred imenom in 
priimkom kandidata, s tem glasuje o kandidatu in hkrati neiz-
ogibno o listi kandidatov, s katere je ta kandidat (tretja alineja 
drugega odstavka 73. člena in tretji odstavek 73. člena ZVDZ). 
Volivec z enim ravnanjem glasuje za določenega kandidata te 
liste in izrazi svojo podporo kandidatni listi v celoti (vsem njenim 
kandidatom). Glasovi za posamezno kandidatno listo se sešte-
vajo v vseh okrajih volilne enote in kandidati posamezne liste 
so dejansko izvoljeni s podporo volivcev v celotni volilni enoti. 
Posamezni kandidat torej ni izvoljen samo z glasovi volivcev v 
volilnem okraju, v katerem je kandidiral, temveč je predpogoj 
za pridobitev vsakega mandata zadostna podpora, ki jo uživa 
kandidatna lista v vseh volilnih okrajih v volilni enoti. Šele ko 
je ta podpora ugotovljena, pa se pridobljeni mandati dodelijo 
posameznim kandidatom glede na izide v volilnih okrajih. Z liste 
kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu dobljenega 
deleža glasov v skupnem številu glasov v volilnem okraju (drugi 
odstavek 91. člena ZVDZ). To velja tako za kandidate, ki so 
izvoljeni v volilnih enotah na podlagi Droopovega količnika, kot 
tudi za kandidate, ki dobijo mandate pri delitvi na ravni države 
na podlagi d'Hondtovega sistema.

38. Vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom 
se torej v veljavnem volilnem sistemu zagotavlja s tem, da 
(1) volivci glasujejo o posamičnih kandidatih v volilnih okrajih 
(in s tem tudi o listah kandidatov) in (2) da s posamezne liste 
kandidatov mandate dobijo tisti kandidati, ki so v volilnih okrajih 
dosegli največje deleže glasov v skupnem številu veljavnih 
glasov v volilnih okrajih; v fazi dodelitve mandatov posameznim 
kandidatom se torej med seboj soočijo kandidati istoimenskih 
list, tako da se primerja njihov relativni uspeh v volilnem okra-
ju. Vprašanje je, ali takšna personalizacija mandatov ustreza 
ustavni zahtevi po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev 
mandatov kandidatom.

39. Pravilo, da se mandati znotraj istoimenskih kandi-
datnih list dodeljujejo posameznim kandidatom po njihovem 
relativnem uspehu v volilnem okraju v primerjavi s kandidati 
istoimenske liste v drugih volilnih okrajih, izključuje možnost do-
deljevanja mandatov po vrstnem redu, kot ga je na ravni volilne 
enote določil predlagatelj liste. Glede na to, da odločilen vpliv 
volivcev na dodelitev mandatov iz petega odstavka 80. člena 
Ustave pomeni kolektiven vpliv volivcev, ki izključuje neposre-
den vpliv predlagateljev list, je treba ugotoviti, da izpodbijana 
zakonska ureditev tak vpliv volivcev zagotavlja. V veljavnem 
sistemu predlagatelji list (praviloma politične stranke) nimajo 
odločilnega vpliva na to, kateri od njihovih kandidatov bo po-
slanec v Državnem zboru. Njihov vpliv je zgolj ta, da določijo, v 
katerem volilnem okraju bodo kandidirali posamezni kandidati. 
O izvoljivosti kandidatov lahko le bolj ali manj ugibajo na pod-
lagi izidov preteklih volitev in predhodne ocene o podpori, ki jo 
uživajo posamezni kandidati med volivci v določenem okraju. 
Taka ugibanja se bodo v političnih strankah vedno pojavljala, 
saj je splošno znano, da se te v tem pogledu prilagajajo vsake-
mu volilnemu sistemu. Končno in zato odločilno besedo o tem, 
kdo bo dobil poslanski mandat po izpodbijani ureditvi, pa imajo 
volivci. Da imajo odločilen vpliv na personalno sestavo Držav-
nega zbora prav volivci, je jasno razvidno iz primerjave med 
vsakokratno dejansko sestavo Državnega zbora in hipotetično 
sestavo, do katere bi prišlo, če bi volivci lahko glasovali samo 
za liste (ne pa tudi za določenega kandidata) in bi se razdelitev 
mandatov izvedla po vrstnem redu, ki ga je določil predlagatelj 
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liste. V takem primeru bi bila personalna sestava Državnega 
zbora bistveno drugačna. Zato izpodbijani ureditvi ni mogoče 
odrekati izpolnjevanja pogoja o odločilnem vplivu volivcev na 
dodelitev mandatov kandidatom.

40. Da veljavna ureditev ni v neskladju s petim odstavkom 
80. člena Ustave, potrjujeta tudi namenska razlaga petega od-
stavka 80. člena Ustave, do katere je mogoče priti z upošteva-
njem besedila II. razdelka UZ80, ter zgodovinska razlaga, kot 
izhaja iz gradiv ob sprejemanju tega ustavnega zakona.

41. Ustavodajalec je ob uvedbi novega petega odstavka 
80. člena Ustave določil nekaj novih elementov volilnega sistema 
v II. razdelku UZ80.13 Ti naj bi veljali za parlamentarne volitve 
leta 2000 in za vse nadaljnje volitve do uveljavitve sprememb 
ZVDZ. Glede vsega drugega pa je ustavodajalec zapovedal, 
naj se volitve izvajajo po tedaj veljavnem ZVDZ/95, ki pa je že 
pred uveljavitvijo UZ80 zagotavljal personalizacijo v bistvenem 
delu na enak način kot veljavni ZVDZ. Ukinil pa je t. i. nacional-
ne liste, ki so izključevale vpliv volivcev na dodelitev mandatov 
kandidatom, saj je bil določen delež poslancev Državnega zbora 
(največ polovica mandatov, ki so se delili na državni ravni) odvi-
sen izključno od volje predlagateljev kandidatnih list.

42. Ustavodajalec je (1) v II. razdelku UZ80 ukinil naci-
onalne liste,14 ohranil pa je že prej veljavno personalizacijo 
z upoštevanjem relativnega uspeha v volilnih okrajih in (2) ni 
izrecno zapovedal (dodatne) uskladitve ZVDZ s petim odstav-
kom 80. člena Ustave, temveč je predvidel, da se določbe tega 
razdelka uporabljajo za vse državnozborske volitve "do uvelja-
vitve sprememb ZVDZ", saj (3) zakonodajalcu ni določil roka, 
v katerem bi moral uveljaviti spremembe ZVDZ, kot običajno 
ravna, kadar v II. razdelku ustavnega zakona določi zgolj preho-
dno ureditev in s tem zahteva uskladitev zakonodaje z ustavno 
spremembo.15 Glede na to je mogoče tudi sklepanje, po katerem 
je ustavodajalec štel, da II. razdelek UZ80 zadosti zahtevam iz 
petega odstavka 80. člena Ustave.

43. Upoštevaje zgodovinskonamensko razlago, prepriča-
nje ustavodajalca, da je ustavni zahtevi po odločilnem vplivu 
volivcev iz petega odstavka 80. člena Ustave zadoščeno že s 
spremembami, določenimi v II. razdelku UZ80, izhaja tudi iz 
obrazložitve Predloga Ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena 
Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju Predlog UZ80), ki ga 
je kot predlagatelj tega ustavnega zakona pripravila Komisija za 
volilni sistem in ustavne spremembe (v nadaljevanju Komisija). 
V obrazložitvi I. razdelka UZ80, torej glede novega ustavnega 
besedila, je Komisija zapisala, da sprememba Ustave "omo-
goča uvedbo vseh vrst sorazmernega predstavništva oziroma 
proporcionalnega volilnega sistema. Izključuje pa možnost do-
deljevanja mandatov po vrstnem redu na listi kandidatov, kot ga 
je določil predlagatelj liste (politična stranka ali drug predlagatelj 
liste), in možnost uporabe t. i. nacionalnih list, saj zahteva, da 

13 Določil je, da se: 
– pri delitvi mandatov ne upoštevajo liste kandidatov, ki so v 

vsej državi dobile manj kot 4 odstotke glasov;
– pri delitvi mandatov v volilni enoti po 90. členu Zakona o 

volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95 – v nada-
ljevanju ZVDZ/95) uporabi Droopov količnik;

– pri delitvi mandatov na ravni države po 92. členu ZVDZ/95 
upoštevajo seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile 
vložene v dveh ali več volilnih enotah, pri čemer se istoimenskim 
listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom 
mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov glasov na ravni 
države, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah;

– pri delitvi mandatov na ravni države ne uporabi drugi odsta-
vek 93. člena ZVDZ/95 (t. i. nacionalne liste).

14 Drugi elementi, ki jih je uvedel II. razdelek UZ80, niso imeli 
neposrednega pomena za uresničitev ustavne zahteve po odločil-
nem vplivu volivcev, temveč so vplivali na "matematiko" razdelitve 
mandatov in na ta način nekoliko drugače uresničili temeljno prvi-
no iz petega odstavka 80. člena Ustave – načelo sorazmernega 
predstavništva.

15 Glej npr. prvi in drugi odstavek II. razdelka Ustavnega zako-
na o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 47/13 – UZ90, 97, 99).

imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom." 
V obrazložitvi II. razdelka UZ80 pa je Komisija zapisala, da ta 
razdelek "zagotavlja izvedbo predlagane spremembe Ustave 
in prehod k njeni uporabi" ter da se "mandati kot doslej dodelijo 
tistim kandidatom, ki so dobili največji delež glasov v svojem vo-
lilnem okraju, kar zagotavlja odločilen vpliv volivcev na dodelitev 
mandatov kandidatom".16 Očitno je ustavno spremembo tako 
razumel tudi zakonodajalec, ko je leta 2006 sprejel ZVDZ-B, s 
katerim je v zakon pretočil določbe II. razdelka UZ80 in ob tem 
v zakonodajnem gradivu zapisal, da je prvi razlog za sprejetje 
novele uskladitev ZVDZ z UZ80 oziroma "prenos pravne uredi-
tve iz izvedbenega dela UZ80, ki je tipična zakonska materija, 
v [ZVDZ]".17

44. Ustavno sodišče je glede na obrazloženo presodilo, da 
izpodbijani ureditvi ni mogoče očitati, da v okviru zapovedanega 
sistema sorazmernega predstavništva ne bi zagotavljala odločil-
nega vpliva volivcev na dodelitev mandatov kandidatom, četudi 
ni primerljiva z nekaterimi oblikami odločilnega vpliva volivcev 
na dodelitev mandatov kandidatom v proporcionalnih volilnih 
sistemih, poznanih iz primerjalnega prava.18 Zato drugi odsta-
vek 91. člena ZVDZ ni v neskladju s petim odstavkom 80. člena 
Ustave (1. točka izreka). Izbira konkretnega volilnega sistema 
znotraj predstavljenih ustavnih zahtev, vključno z načinom perso-
nalizacije (tudi take, ki bi zagotavljala večji vpliv posameznemu 
volivcu), spada v prosto polje zakonodajalca in ni stvar presoje 
Ustavnega sodišča.19

45. Predlagatelj zatrjuje tudi neskladje drugega odstavka 
91. člena ZVDZ s 3. in 82. členom Ustave, vendar teh očitkov ne 
utemelji. Zato jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.

B. – III.
Presoja medsebojne skladnosti 4. člena ZDVEDZ ter 

tretjega, četrtega in petega odstavka 20. člena ZVDZ z vidika 
načel pravne države

46. Predlagatelj zatrjuje, da je 4. člen ZDVEDZ v nasprotju 
s 1., 2. in 20. členom ZVDZ. Člen 1 ZVDZ določa, da se poslanci 
Državnega zbora volijo na podlagi splošne in enake volilne pravi-
ce na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. V 
skladu z 2. členom ZVDZ se poslanci volijo po volilnih enotah, in 
sicer po načelu, da se en poslanec voli na približno enako število 
prebivalcev, in po načelu, da so v Državnem zboru sorazmerno 
zastopani politični interesi.

47. Ustavno sodišče po 160. členu Ustave ni pristojno 
presojati medsebojne skladnosti dveh zakonov, razen če bi bila 
zaradi njunega neskladja kršena načela pravne države (2. člen 
Ustave), temveč je pristojno le za presojo skladnosti zakona z 
Ustavo. V primeru morebitnih notranjih ali medsebojnih neskladij 
zakonov je naloga sodišč in drugih organov, ki odločajo o pravi-
cah in obveznostih ter pravnih interesih fizičnih in pravnih oseb, 
da z različnimi pravili razlage, ki so splošno sprejeta v pravni teo-
riji in uporabljana v pravni praksi, ugotovijo, katero pravo je treba 
uporabiti v posameznem primeru. Vse dokler je medsebojna 
neskladja mogoče odpraviti z uporabo razlagalnih pravil, njihov 
obstoj ne pomeni neskladja z načeli pravne države.20

48. Člen 20 ZVDZ je razčlenjen na šest odstavkov. Ureja 
razdelitev države na volilne enote in volilne okraje ter določa nji-
hov pomen in merila, ki jih mora zakonodajalec upoštevati pri nji-
hovem oblikovanju. V skladu s petim odstavkom 20. člena ZVDZ 
se vsaka volilna enota razdeli na enajst volilnih okrajev, tako da 
je v vsakem volilnem okraju približno enako število prebivalcev. V 
vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandidata. V tretjem 
in četrtem odstavku 20. člena ZVDZ so določena dodatna merila, 

16 Poročevalec DZ, št. 52/00.
17 Poročevalec DZ, št. 35/06.
18 Prim. op. št. 9 te odločbe.
19 Tako že v sklepih Ustavnega sodišča št. U-I-128/92, 

št. U-I-226/00 in št. U-I-346/05.
20 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-244/14 z dne 

10. 9. 2015 (Uradni list RS, št. 69/15), 10. točka obrazložitve, in 
št. U-I-303/08 z dne 11. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 14/10), 4. točka 
obrazložitve.
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ki jih mora zakonodajalec upoštevati pri oblikovanju volilnih enot 
in volilnih okrajev, in sicer geografska zaokroženost ter skupne 
kulturne in druge značilnosti teh območij; volilni okraj lahko obse-
ga območje ene občine, območje dveh ali več občin ali območje 
dela občine. Na podlagi teh meril 4. člen ZDVEDZ, ki je izvedbeni 
zakon za uresničitev navedenih določb ZVDZ, določa območja 
posameznih volilnih enot in volilnih okrajev.

49. Predlagatelj vsebinsko utemeljuje le neskladje 4. člena 
ZDVEDZ z 20. členom ZVDZ. Navaja, da je znašala na držav-
nozborskih volitvah leta 2014 razlika v velikosti volilnih okrajev 
po številu volilnih upravičencev že 1:3,73. Zato je Ustavno sodi-
šče presojo opravilo le v tem obsegu.

50. Očitek o medsebojnem neskladju 4. člena ZDVEDZ 
in 20. člena ZVDZ (z zahtevo po enaki velikosti volilnih okrajev) 
je Ustavno sodišče že presojalo v sklepu št. U-I-128/92. Po ta-
kratni oceni Ustavnega sodišča upoštevanje meril iz tretjega in 
četrtega odstavka 20. člena ZVDZ (geografska zaokroženost in 
druge skupne značilnosti območij, največja mogoča integriteta 
občine) nujno pripelje do večjih, celo do 50-odstotnih odstopanj 
od povprečja v velikosti volilnih okrajev po številu prebivalcev in 
s tem v skrajnih primerih celo do razmerja 1:3 v njihovi veliko-
sti. Ugotovilo je, da pri tako velikih odstopanjih ni več mogoče 
govoriti o približno enaki velikosti volilnih okrajev. Če bi 4. člen 
ZDVEDZ primerjali izključno in izolirano s petim odstavkom 
20. člena ZVDZ, bi bila očitna njuna neskladnost, vendar je 
Ustavno sodišče pri presoji upoštevalo tudi merila iz tretjega in 
četrtega odstavka 20. člena ZVDZ. Ker bi dosledno spoštovanje 
merila iz petega odstavka 20. člena ZVDZ namreč nujno pripe-
ljalo do kršitve tretjega in zlasti četrtega odstavka istega člena, 
je te med seboj nezdružljive določbe razlagalo "skladno z voljo 
zakonodajalca oziroma s smislom zakona [ZVDZ] kot celote". Ob 
taki celostni presoji je zavrnilo očitek o medsebojnem neskladju 
4. člena ZDVEDZ in 20. člena ZVDZ kot neutemeljen.

51. Glede na navedbe predlagatelja o razlikah med veliko-
stjo volilnih okrajev, ki so jih potrdile poizvedbe pri MNZ in DVK, 
je Ustavno sodišče sklenilo, da ponovno pretehta stališče, ki ga 
je sprejelo v sklepu št. U-I-128/92.

52. Ker peti odstavek 20. člena ZVDZ kot merilo za obli-
kovanje volilnih okrajev določa število prebivalcev (ne pa število 
volilnih upravičencev), je Ustavno sodišče MNZ zaprosilo za 
podatke o številu državljanov Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem po volilnih okrajih na dneve 31. 12. 2011, 31. 12. 
2013 in 31. 12. 2014. MNZ je pojasnilo, da s temi podatki 
ne razpolaga, zato Ustavno sodišče ni moglo preučiti razlik v 
velikosti volilnih okrajev po merilu, ki ga določa peti odstavek 
20. člena ZVDZ. Iz podatkov DVK, ki se prav tako ne nanaša-
jo na število prebivalcev, temveč na število volivcev v volilnih 
okrajih, je razvidno, da je bilo za volitve leta 2011 v povprečju v 
posameznem volilnem okraju vpisanih v volilni imenik 19.428 vo-
livcev. Najmanjši volilni okraj (Hrastnik) je imel v volilni imenik 
vpisanih 8527 volivcev, kar je le 43,89 odstotka povprečnega 
števila volivcev v vseh 88 volilnih okrajih. Največji volilni okraj 
(Grosuplje) je imel v volilni imenik vpisanih 30.381 volivcev, kar 
je 156,37 odstotka povprečnega števila volivcev v volilnih okrajih. 
Za volitve leta 2014 so bile razlike v velikosti volilnih okrajev po 
številu volivcev še večje. V povprečju je bilo v posameznem vo-
lilnem okraju v volilni imenik vpisanih 19.467 volivcev. Najmanjši 
volilni okraj (Hrastnik) je imel 8301 volivcev, kar je 42,64 odstotka 
povprečnega števila volivcev v volilnih okrajih. Največji volilni 
okraj (Grosuplje) je imel 30.991 volivcev, kar je 159,20 odstotka 
povprečnega števila volivcev v volilnih okrajih. Razlike v velikosti 
volilnih okrajev se torej povečujejo glede na stanje leta 1992 
(1:3), ko je bila zakonodaja uveljavljena. Leta 2011 je bilo raz-
merje med najmanjšim in največjim volilnim okrajem 1:3,56, leta 
2014 celo 1:3,73. Glede na dostopne podatke, ki se ne nanašajo 
izrecno na zakonsko merilo števila prebivalcev, temveč na število 
volilnih upravičencev po posameznih volilnih okrajih, je Ustavno 
sodišče pri presoji upoštevalo te podatke, upoštevajoč, da bi bila 
razmerja med velikostjo volilnih okrajev zelo podobna tudi po 
merilu števila prebivalcev.

53. ZDVEDZ določa območja volilnih enot in volilnih okra-
jev na podlagi meril, ki jih predpisuje ZVDZ. Pri tem upošteva 
ureditev občin in krajevnih skupnosti na dan uveljavitve Zakona 

o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 46/92 – v nadaljevanju ZDVEDZ/92).21 Iz 
zakonodajnega gradiva izhaja, da je tudi ZDVEDZ/92 (enako 
kot Zakon o volitvah v Državni zbor, Uradni list RS, št. 44/92 – v 
nadaljevanju ZVDZ/92) kot temeljno načelo pri opredelitvi volilnih 
enot upošteval, da je v vsaki volilni enoti približno enako število 
prebivalcev (tega načela pa ni upošteval glede volilnih okrajev).22 
Poleg tega je ZDVEDZ/92 sledil tudi načelu, da je pri določanju 
volilnih enot najmanjše območje občina, pri določanju volilnih 
okrajev pa krajevna skupnost. V skladu s četrtim odstavkom 
20. člena ZVDZ/92 je bilo območje volilnih okrajev določeno z 
območjem ene ali več občin oziroma, kadar je bilo območje ob-
čine preveliko, z območjem dela občine, tj. z območjem krajevnih 
skupnosti iste občine. Tako pri volilnih enotah kot pri volilnih 
okrajih je ZDVEDZ/92 upošteval, da gre za sosednja območja, 
ki se stikajo (geografska povezanost).

54. Iz zakonodajnega gradiva ob sprejemanju ZDVEDZ-A 
leta 2004 izhaja, da je leta 1992 oblikovanje volilnih okrajev 
temeljilo na takrat obstoječem sistemu lokalne samouprave z 
62 občinami, pri čemer je volilni okraj v največ primerih zajemal 
območje ene občine (39), v treh primerih območje dveh občin, 
17 občin z večjim številom prebivalcev pa je bilo razdeljenih 
na več okrajev. Z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11 in 31/18 – ZUODNO) je bilo leta 1994, v prvem 
koraku ustanavljanja novih občin, ustanovljenih 136 občin in 
11 mestnih občin (skupaj 147). Njihova območja so bila preo-
blikovana leta 1998 tako, da je bilo ustanovljenih še 45 novih 
občin, v letih 1998–2004 pa še ena nova občina.23 Zakonodaja-
lec je z ZDVEDZ-A le v zelo majhnem obsegu sledil dotedanjim 
spremembam pri preoblikovanju sistema lokalne samouprave, 
in sicer je spremenil le območji 5. in 6. volilnega okraja v 2. vo-
lilni enoti.24 Iz zakonodajnega gradiva pa je razvidno, da se je 
zakonodajalec že takrat zavedal (očitno zaradi neusklajenosti 
z merili iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZVDZ), da bi 
bilo treba zaradi geografske zaokroženosti in zaradi zahteve, 
naj volilni okraji obsegajo območje ene ali več občin oziroma 
dele območij ene občine,25 uskladiti meje volilnih okrajev z 
mejami novih občin.26

21 ZDVEDZ je bil do danes spremenjen samo leta 2004 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve poslancev v Državni zbor, Uradni list RS, št. 80/04 
– v nadaljevanju ZDVEDZ-A), ko je le v zelo majhnem obsegu 
upošteval dotedanje spremembe v sistemu lokalne samouprave 
oziroma takratne popolnoma drugačne (v primerjavi z letom 1992) 
mreže občin.

22 Prvotni predlog ZDVEDZ (Poročevalec DZ, št. 14/92) je 
predvidel to načelo tudi za oblikovanje volilnih okrajev, vendar je 
bilo v predlogu za drugo obravnavo v zakonodajnem postopku to 
načelo iz obrazložitve zakona opuščeno, in sicer iz razloga, da tega 
načela ni treba uveljaviti, "ker se v volilnih okrajih o kandidatih le 
glasuje, volilni rezultati pa se ugotavljajo na nivoju volilne enote".

23 Poročevalec DZ, št. 57/04, str. 21.
24 Preoblikovanju občin Sežana in Koper zaradi premika 

določenih krajevnih skupnosti je sledilo ustrezno preoblikovanje 
dveh volilnih okrajev.

25 Načelo spoštovanja integritete občin prepoveduje, da bi 
volilni okraj obsegal eno občino in še del druge občine. Tako tudi 
Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-128/92 (zadnji odstavek obrazloži-
tve). Iz zakonodajnega gradiva očitno izhaja, da ta prepoved danes 
ni spoštovana in da so deli posameznih občin priključeni volilnim 
okrajem, ki v celoti ali delno vključujejo dele drugih občin.

26 Zakonodajalec je spremembo območij volilnih okrajev ob-
razložil z navedbami, "da bi bilo zaradi ustanovitve novih občin 
oziroma preoblikovanja sistema lokalne samouprave smiselno pre-
oblikovati tudi območja volilnih okrajev tako, da bi upoštevali načelo 
geografske zaokroženosti. Območja posameznih volilnih okrajev so 
namreč posledica strogega spoštovanja meja občin ob oblikovanju 
volilnih okrajev v letu 1992, ki pa se ne ujemajo z mejami današnjih 
občin. In če želimo dosledno upoštevati načelo ZDVEDZ, da volilni 
okraji obsegajo območje ene ali dveh občin oziroma dele območij 
ene, je treba uskladiti meje volilnih okrajev z mejami novih občin." 
(Poročevalec DZ, št. 57/04, str. 22)
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55. Upoštevajoč podatke o številu volilnih upravičencev 
po volilnih okrajih za volitve leta 2011 in leta 2014, se ne-
skladje med največjim in najmanjšim volilnim okrajem na ravni 
države povečuje. Obstajajo torej še večje razlike v velikosti 
volilnih okrajev kot leta 1992 (glej 52. točko obrazložitve te 
odločbe). Glede na temeljno spremembo sistema lokalne sa-
mouprave leta 1994 in upoštevajoč vse naslednje spremembe 
v številu in območjih občin,27 območja volilnih okrajev prav 
tako niso usklajena z mejami novih občin in ne ustrezajo več 
zahtevi po geografski zaokroženosti oziroma po upoštevanju 
skupnih kulturnih in drugih značilnostih (tretji in četrti odstavek 
20. člena ZVDZ).

56. Položaj je torej popolnoma drugačen, kot je bil ob 
presoji Ustavnega sodišča v sklepu št. U-I-128/92. Takrat je 
Ustavno sodišče sprejelo stališče, da 4. člen ZDVEDZ ni v 
neskladju z 20. členom ZVDZ, čeprav je ugotovilo, da merilo 
enake velikosti volilnih okrajev ni bilo spoštovano. To je ute-
meljilo s celovito presojo 20. člena ZVDZ, saj je upoštevalo, da 
sta bili le z nedoslednim upoštevanjem merila enake velikosti 
uresničeni tudi merili iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena 
ZVDZ. Do takega zaključka je torej prišlo na podlagi tehtanja 
medsebojno težko združljivih meril za oblikovanje volilnih okra-
jev. Vendar upoštevati je treba, da po 26 letih, ko je prišlo do 
popolnoma drugačne ureditve občin, volilni okraji ne ustrezajo 
več nobenemu merilu iz 20. člena ZVDZ. Razlike v velikosti 
volilnih okrajev se povečujejo, pri čemer niso spoštovane niti 
meje sedanjih občin niti merilo geografske zaokroženosti. Zato 
tretji in četrti odstavek 20. člena ZVDZ ne moreta več relativizi-
rati pomena petega odstavka 20. člena ZVDZ o približno enako 
velikih volilnih okrajih. Neskladje med merili iz 20. člena ZVDZ 
in 4. členom ZDVEDZ je tolikšno, da izvotli zahtevo iz petega 
odstavka 20. člena ZVDZ, po kateri je "v vsakem volilnem 
okraju približno enako število prebivalcev". Člen 4 ZDVEDZ 
tako ni oblikovan v mejah manevrskega prostora, ki ga je sam 
sebi določil zakonodajalec. V pravnem redu tako obstajata 
zakonski ureditvi, ki si medsebojno nasprotujeta tako, da nju-
ne vsebine, ki bi razrešila to nasprotje, z običajnimi metodami 
razlage zakonov ni mogoče opredeliti. Taka nasprotja med 
zakonskimi določbami povzročijo neskladnost z načeli pravne 
države (2. člen Ustave).

57. Iz navedenih razlogov in izhajajoč iz istih pravnih na-
ziranj, je Ustavno sodišče drugače kot v sklepu št. U-I-128/92 
ocenilo, da je 4. člen ZDVEDZ v takem neskladju s tretjim, 
četrtim in petim odstavkom 20. člena ZVDZ, da pomeni ne-
skladje z 2. členom Ustave. Če Ustavno sodišče ugotovi, da so 
zaradi medsebojnega neskladja dveh zakonov kršena načela 
pravne države, lahko poseže v določbe enega zakona ali celo 
obeh.28 Ker 4. člen ZDVEDZ, ki določa območja volilnih okra-
jev, ne upošteva meril iz 20. člena ZVDZ, ki pa jim predlagatelj 
ne nasprotuje, je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost te 
zakonske določbe.

58. Kadar Ustavno sodišče ugotovi protiustavnost za-
konske določbe, jo praviloma razveljavi. Razveljavitev 4. čle-
na ZDVEDZ bi pomenila, da območja volilnih okrajev ne bi 
bila določena. V sistemu, v katerem se glasovanje izvaja v 
volilnih okrajih, bi to pomenilo, da volitev ne bi bilo mogoče 
izvesti. Volilni okraji morajo biti nujno določeni, zato bi njiho-
va razveljavitev lahko povzročila obstoj protiustavne pravne 
praznine z vidika temeljnih ustavnih načel demokratičnosti 
(1. člen Ustave) in načela, da državljanke in državljani oblast 
izvršujejo z volitvami (drugi stavek drugega odstavka 3. člena 

27 Vse do Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, 
št. 9/11 – ZUODNO-G), ki je ob ustanovitvi občine Mirna spremenil 
območji občin Mirna in Trebnje, in odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-114/11 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11, in OdlUS 
XIX, 23), s katero je bila ustanovljena občina Ankaran.

28 V odločbi št. U-I-227/00 z dne 14. 2. 2002 (Uradni list RS, 
št. 23/02, in OdlUS XI, 23) je na primer razveljavilo oba izpodbijana 
zakona (19. točka obrazložitve).

Ustave). Ustavno sodišče je zato na podlagi prvega odstavka 
48. člena ZUstS sprejelo odločbo, s katero je ugotovilo, da je 
4. člen ZDVEDZ v neskladju z Ustavo (3. točka izreka). Za-
konodajalcu je v skladu z drugim odstavkom 48. člena ZUstS 
določilo dvoletni rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti 
(4. točka izreka). Pri določitvi dolžine tega roka je Ustavno 
sodišče upoštevalo, da spreminjanje temeljnih prvin volilnega 
sistema praviloma pomeni zahtevno in medsebojno preplete-
no urejanje posameznih vprašanj, za katerih uzakonitev mora 
imeti zakonodajalec na voljo ustrezno daljši čas od tistega, ki 
ga Ustavno sodišče običajno določi za njegov odziv na ugo-
tovljene protiustavnosti.

59. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost 4. člena 
ZDVEDZ z načeli pravne države (2. člen Ustave), se mu ni bilo 
treba opredeljevati do očitka o neskladju izpodbijane ureditve z 
načelom enakosti volilne pravice (43. člen Ustave).

B. – IV.
Presoja 42., 43. in 44. člena ZVDZ
60. Predlagatelj zatrjuje tudi protiustavnost 42., 43. in 

44. člena ZVDZ, ki določajo pravila določitve kandidatov politič-
nih strank in "nestrankarskih" kandidatov. Predlagatelj zatrjuje, 
da zakonska ureditev, po kateri ima podpis poslanca 333-krat 
večjo težo kot podpis običajnega državljana, določa tako ne-
sorazmernost pogojev za kandidiranje, da je v neskladju z na-
čelom ljudske suverenosti iz prvega stavka drugega odstavka 
3. člena Ustave in s prvim odstavkom 82. člena Ustave, po 
katerem so poslanci predstavniki vsega ljudstva.

61. V skladu z 42. členom ZVDZ kandidate lahko pre-
dlagajo politične stranke in volivci. Člen 43 ZVDZ29 določa 
pogoje za kandidiranje kandidatov, ki jih predlagajo politične 
stranke, 44. člen ZVDZ30 pa pogoje za kandidiranje kandi-
datov, ki jih predlagajo volivci. Politična stranka lahko med 
drugim vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če njene 
liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj trije poslanci 
Državnega zbora (drugi odstavek 43. člena ZVDZ). V po-
samezni volilni enoti lahko določi listo kandidatov s podpisi 
skupina najmanj tisoč volivcev, ki imajo stalno prebivališče v 
volilni enoti (drugi odstavek 44. člena ZVDZ). Nestrankarske 
kandidatne liste so torej lahko vložene v vseh volilnih enotah 
s podpisi najmanj 8000 volivcev.

29 Člen 43 ZVDZ določa:
"Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem 

z njenimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni 

enoti, če njene liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj trije po-
slanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih obrazcih 
se predložijo državni volilni komisiji.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni 
volilni enoti, če listo kandidatov določijo člani politične stranke, ki 
imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, in če listo 
kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset volivcev, ki imajo 
stalno prebivališče v volilni enoti.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni vo-
lilni enoti tudi v primeru, če lista kandidatov ni določena na način iz 
prejšnjega odstavka, ob pogoju, da listo kandidatov podpre s pod-
pisi najmanj sto volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.

Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno kandi-
datno listo.

Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj 
kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in 
kandidatov na listi.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za kandidatne liste, na 
katere so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer 
mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati 
oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov."

30 Člen 44 ZVDZ določa:
"Volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem.
V posamezni volilni enoti lahko določi listo kandidatov s 

podpisi skupina najmanj tisoč volivcev, ki imajo stalno prebivališče 
v volilni enoti.

Za liste iz tega člena se uporablja določba šestega odstavka 
43. člena tega zakona."
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62. Predlagatelj navaja, da je izpodbijana ureditev ne-
sorazmerna. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da 
splošno načelo sorazmernosti (2. člen Ustave) ne more biti 
samostojno merilo za oceno ustavnosti, temveč je vezano na 
ugotovljeni poseg v posamezno človekovo pravico (prim. odloč-
bi Ustavnega sodišča št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005, Uradni 
list RS, št. 118/05, in OdlUS XIV, 88, in št. U-I-178/10 z dne 
3. 2. 2011, Uradni list RS, št. 12/11, in OdlUS XIX, 17). Predla-
gatelj izpodbijani ureditvi ne očita posega v človekovo pravico, 
zatrjevanih neskladij 42., 43. in 44. člena ZVDZ z Ustavo pa 
očitek nesorazmernosti sam zase ne utemelji.

63. Kolikor je mogoče navedbe predlagatelja, da izpod-
bijana ureditev določa nesorazmerno različne pogoje za kan-
didiranje nestrankarskih kandidatov v primerjavi s kandidati 
političnih strank, ki lahko kandidirajo s podporo treh poslancev, 
razumeti kot očitek o neskladju z načelom enakosti pred za-
konom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, pa je ta neu-
temeljen. Ustavno sodišče je že večkrat ponovilo stališče, da 
je razlikovanje med težo podpisa poslanca oziroma volivca 
pri določanju kandidatnih list (razumno) utemeljeno z razlo-
gi, stvarno povezanimi s predmetom urejanja. Že v odločbi 
št. U-I-336/96 je pojasnilo, da pri tej ureditvi "ne gre za razliko-
vanje glede na osebne okoliščine (narodnost, raso, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje ipd.), temveč za razliko-
vanje, ki je utemeljeno z različnim položajem teh subjektov v 
političnem sistemu. Politične stranke so organizacije, v katere 
se združujejo državljani za doseganje političnih ciljev (zlasti s 
predlaganjem kandidatov na volitvah), zato je utemeljeno, da 
jim v postopku kandidiranja zakonodajalec namenja posebno 
vlogo. Poslanci Državnega zbora se izvolijo na neposrednih in 
splošnih volitvah, zato uživajo – ne glede na volilni sistem, po 
katerem se izvolijo – podporo znatnega dela volilnega telesa. 
Razlikovanje med težo podpisa podpore poslanca in volivca 
(podpisi treh poslancev odtehtajo podpise največ 800 volivcev) 
je stvarno utemeljeno."31 To razlikovanje se je sicer z ZVDZ-B 
še zaostrilo, saj podpisi treh poslancev odtehtajo podpise 8000 
volivcev,32 vendar to ne spreminja odločitve Ustavnega sodi-
šča.

64. Iz navedenih razlogov so očitki o neskladnosti z dru-
gim odstavkom 14. člena Ustave neutemeljeni. Predlagatelj 
zatrjuje neskladje izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 
3. člena in prvim odstavkom 82. člena Ustave, vendar teh očit-
kov ne utemelji, zato jih Ustavno sodišče ni presojalo.

65. Glede na navedeno izpodbijana ureditev iz 42., 43. in 
44. člena ZVDZ ni v neskladju z Ustavo (2. točka izreka).

B. – V.
Presoja prvega odstavka 7. člena ZVDZ
66. Predlagatelj zatrjuje tudi protiustavnost prvega od-

stavka 7. člena ZVDZ, ki določa, da ima pravico voliti in biti 
voljen za poslanca državljan Republike Slovenije, ki je na dan 
glasovanja dopolnil osemnajst let starosti. Po mnenju predlaga-
telja iz besedila te določbe izhaja, da imajo pravico voliti in biti 
voljeni za poslanca samo tisti državljani Republike Slovenije, 
ki imajo na dan volitev 18. rojstni dan oziroma so tega dne 
postali polnoletni.

67. Razlage prvega odstavka 7. člena ZVDZ, ki jo podaja 
predlagatelj, ne podpirajo ne logična ne sistematična in ne 
teleološka razlaga. Poleg tega je razlaga v očitnem nasprotju 
z besedilom drugega odstavka 43. člena Ustave, v skladu 
s katerim ima pravico voliti in biti voljen vsak državljan, ki je 
dopolnil 18 let. Volilno pravico ima torej državljan, ki je pred 

31 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-220/97 z 
dne 29. 10. 1997 (Uradni list RS, št. 70/97, in OdlUS VI, 137) ter 
sklepoma št. U-I-114/09 z dne 27. 5. 2009 in št. U-I-291/11 z dne 
5. 4. 2012.

32 S to novelo se je število potrebnih podpisov volivcev za ne-
strankarske kandidatne liste v volilni enoti povečalo s 100 na 1000.

volitvami ali najkasneje na dan volitev dopolnil 18 let. Razlaga, 
ki ni ustavnoskladna in hkrati nasprotuje vsem ustaljenim me-
todam pravne razlage, ni upoštevna. S tako razlago ni mogoče 
utemeljiti protiustavnosti zakona. Zato je očitek o neskladju 
prvega odstavka 7. člena ZVDZ s 3., 43. in 44. členom Ustave 
neutemeljen (2. točka izreka).

B. – VI.
68. Predlagatelj je na javni obravnavi zahtevo za oceno 

ustavnosti razširil na peti odstavek 80. člena Ustave. Meni, da 
bi moral Državni zbor spoštovati referendumsko voljo ljudstva 
glede volilnega sistema iz leta 1996. Ker tega ni storil, naj bi 
bila omejena možnost ljudstva, da dejansko izvršuje oblast 
(drugi odstavek 3. člena Ustave).

69. Temeljna procesna predpostavka za začetek postop-
ka pred Ustavnim sodiščem je pristojnost Ustavnega sodišča. 
Pristojnosti Ustavnega sodišča ureja 160. člen Ustave in na 
podlagi enajste alineje prvega odstavka 160. člena Ustave 
nekateri zakoni. Ne Ustava ne zakoni med pristojnostmi Ustav-
nega sodišča ne določajo pristojnosti za ocenjevanje medse-
bojne skladnosti ustavnih določb. Ker torej Ustavno sodišče ni 
pristojno presojati medsebojne skladnosti ustavnih določb, je 
zahtevo za oceno ustavnosti petega odstavka 80. člena zavrglo 
(5. točka izreka).33

C.
70. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. in 48. člena ter prvega odstavka 25. člena ZUstS v se-
stavi: 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. Točko 1 izreka je sprejelo 
s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica Korpič 
- Horvat ter sodnika Jaklič in Šorli. Točko 2 izreka je sprejelo 
soglasno. Točki 3 in 4 izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti 
enemu. Proti je glasovala sodnica Mežnar. Točko 5 izreka je 
sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik 
Jaklič. Sodnik Šorli je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnica 
Korpič - Horvat in sodnik Jaklič sta dala delno odklonilni in del-
no pritrdilni ločeni mnenji. Sodnici Jadek Pensa in Sovdat sta 
dali pritrdilni ločeni mnenji.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

4000. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 
12. člena Zakona o odvetniški tarifi ni bil 
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-80/17-19
Datum: 5. 12. 2018

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 5. decembra 2018

o d l o č i l o:

Prvi odstavek 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni 
list RS, št. 67/08) ni bil v neskladju z Ustavo v delu, po kate-
rem se odvetniška nagrada, izračunana za namen povrnitve 
pravdnih stroškov, pri vrednostih predmeta nad 500.000 EUR 
za vsak začeti nadaljnji znesek 50.000 EUR zviša za 100 EUR.

33 Prim. s sklepoma Ustavnega sodišča št. U-I-214/00 in 
št. U-I-262/00. 
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O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Vrhovno sodišče vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 

12. člena Zakona o odvetniški tarifi (v nadaljevanju ZOdvT). 
Pojasnjuje, da je v pravdni zadevi, v kateri je zavrnilo revizijo 
tožnice, naletelo na primer, ko mora tožnici naložiti v plačilo 
povrnitev revizijskih stroškov toženke, odmerjenih na podlagi 
12. člena ZOdvT (kar naj bi naneslo 57.523 EUR za stroške 
odgovora na revizijo). Predlagatelj meni, da je bila navedena 
določba v neskladju z načelom sorazmernosti, ki je sestavni del 
načela pravne države iz 2. člena Ustave, in s človekovo pravico 
do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Ne bi naj predvidevala 
najvišje zgornje meje nagrade – dopuščala naj bi neomejene 
nagrade. Prvega odstavka 12. člena ZOdvT naj – brez ne-
dopustnega spregleda jezikovnih meja zakona – ne bi bilo 
mogoče ustavnoskladno razlagati, ker naj bi jasno določal, da 
pri vrednostih predmeta nad 500.000 EUR odvetniške nagrade 
(s količnikom 1,0) naraščajo sorazmerno naraščanju vrednosti 
predmeta spora (za vsakih začetih nadaljnjih 50.000 EUR 
predmeta spora se nagrada poveča za 100 EUR), in sicer brez 
najvišje mogoče nagrade.

2. Po prepričanju predlagatelja je izpodbijana določba 
načelu sorazmernosti nasprotovala zato, ker je omogočala 
in terjala pravno posledico, ki ni imela nobene zveze s samo 
vsebino nasprotne storitve. Predlagatelj opozarja, da mora 
v konkretnem primeru 12. člen ZOdvT uporabiti za povračilo 
mandatarjeve nagrade stranki, ki je v pravdi uspela, na podlagi 
prvega odstavka 154. člena in prvega odstavka 165. člena Za-
kona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – v nadaljevanju ZPP). 
Razlog za tako zakonsko ureditev naj bi bil v tem, da mora 
stranka, ki je v pravdi uspela, dobiti povrnjene svoje realne 
stroške, da ne bi trpela škode, ker je utemeljeno uresničila 
svojo pravico do sodnega varstva. Predlagatelj opozarja, da so 
bile vrednosti odvetniških nagrad v ZOdvT tipizirane in z vidika 
obveznosti povračila nasprotni stranki kogentne. Ne dvomi o te-
meljni razumnosti pristopa, da je osrednje merilo za določanje 
različnih višin nagrad za opravljene odvetniške storitve vred-
nost predmeta sodnega spora, tako da se odvetnikova nagrada 
viša, kot se viša vrednost spornega predmeta, vendar meni, da 
je na neki točki nujen trk z mejno vrednostjo, ko se izgubi vsaka 
stvarna povezava med veliko odgovornostjo in s tem težo odve-
tniške storitve ter višino nagrade za delo mandatarja. Po oceni 
predlagatelja obstaja določena maksimalna višina nagrade, ki 
vrednotno in vrednostno ustreza teži odvetnikove storitve "ob 
upoštevanju maksimalne pogodbene odgovornosti". Predla-
gatelj Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da je bil prvi 
odstavek 12. člena ZOdvT protiustaven v delu, ki je omogočal 
višanje nagrade tudi nad 500.000 EUR vrednosti predmeta 
spora (torej v zadnjih dveh vrsticah tabele prvega odstavka 
12. člena ZOdvT), in naj ga v tem delu razveljavi.

3. Predlagatelj zatrjuje, da neomejena rast nagrade skla-
dno rasti vrednosti spornega predmeta ne sledi več povračilni 
obveznosti, utemeljeni na načelu enake vrednosti storitev, tem-
več je neke vrste dodatna premoženjska sankcija za stranko, 
ki je pravdo izgubila. Zato naj bi prvi odstavek 12. člena ZOdvT 
pomenil čezmeren poseg brez stvarno utemeljenega razloga 
v človekovo pravico do zasebne lastnine stranke, ki mora pla-
čati pravdne stroške nasprotne stranke. Predlagatelj meni, da 
bi bila ustavno sprejemljiva ureditev, po kateri bi bila najvišja 
vrednost nagrade tista, "ki je zadnja še izračunana v prilogi, na 
katero se sklicuje drugi odstavek 12. člena ZOdvT".

4. Državni zbor je odgovoril na zahtevo. Navaja, da vi-
šino odvetniških nagrad posredno omejuje 20. člen ZOdvT. 
Poudarja, da bi v konkretnem primeru razveljavitev izpodbijane 
določbe nesorazmerno znižala odvetniško nagrado. Državni 
zbor opozarja, da predlagatelj ni natančno navedel, pri kateri 
višini vrednosti spornega predmeta se izgubi sorazmerje med 
mandatarjevo odgovornostjo in priznano nagrado. Trdi, da gre 
pri tem za odločitev v polju proste presoje zakonodajalca.

5. Mnenje o zahtevi je poslala tudi Vlada. Meni, da 
ZOdvT višino odvetniških nagrad omejuje posredno, z ome-
jitvijo naraščanja vrednosti predmeta odvetniške storitve 
(20. člen ZOdvT). Nasploh naj bi bil sistem odvetniških 
nagrad po ZOdvT konceptualno težko primerljiv s sistemom 
po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 – v na-
daljevanju OT/15). Vlada z izračuni (za pravdni postopek na 
prvi stopnji) utemeljuje, da bi odločitev, kakršno predlaga 
predlagatelj, pomenila, da bi bil odvetnik tudi pri višjih vre-
dnostih predmeta postopka, ne glede na število narokov in 
vlog, upravičen do le 4.937,50 EUR nagrade. Poleg tega 
naj bi bile višje nagrade pri višjih vrednostih predmeta upra-
vičene zaradi tega, ker odvetnik s svojim delom odločilno 
vpliva na gospodarski položaj stranke. V postopkih z velikim 
gospodarskim pomenom naj bi stranka morala računati z 
večjim stroškovnim tveganjem.

6. Ustavno sodišče je pozvalo Odvetniško zbornico Slove-
nije (v nadaljevanju OZS), naj poda stališče o zahtevi za oceno 
ustavnosti, odgovoru Državnega zbora in mnenju Vlade. OZS 
se strinja z Državnim zborom in Vlado, da izpodbijana ureditev 
ni protiustavna. Dodaja, da je plačilo sodnih taks zakonsko 
urejeno na enak način in da je treba upoštevati, da so ob visoki 
vrednosti spornega predmeta odvetniki izpostavljeni tveganju 
ustrezno višje odškodninske odgovornosti.

7. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mne-
nje Vlade vročilo predlagatelju, ki nanju ni odgovoril. Predla-
gatelj, Državni zbor in Vlada se niso odzvali na stališče OZS.

B. – I.
Opredelitev obsega presoje in upoštevnih ustavno-

pravnih vprašanj
8. Predlagatelj je svojo vlogo naslovil kot zahtevo za 

oceno ustavnosti 12. člena ZOdvT. Navedeni člen je določal 
– s pomočjo posebne tabele –, kako se določajo odvetni-
ške nagrade glede na vrednost predmeta spora. Iz vsebine 
zahteve (zlasti pa iz drugega stavka 13. točke ter iz 14. in 
15. točke zahteve) ne izhaja, da predlagatelj meni, da je 
bil protiustaven celoten 12. člen ZOdvT. Predlagatelj šteje, 
da je bilo v neskladju z Ustavo to, da je zakon omogočal, 
da se odvetniška nagrada viša sočasno in sorazmerno z 
višanjem predmeta spora tudi pri vrednostih predmeta spora 
nad 500.000 EUR (in sicer se je za vsakih začetih 50.000 
EUR nad mejo 500.000 EUR nagrada povišala za nadaljnjih 
100 EUR). To pa sta določali zadnji dve vrstici tabele, ki je 
sestavni del prvega odstavka 12. člena ZOdvT. Zato Ustav-
no sodišče šteje, da predlagatelj izpodbija le prvi odstavek 
12. člena ZOdvT v navedenem delu.

9. Sodišče mora v skladu s 156. členom Ustave pre-
kiniti postopek in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem, 
če meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti pri odločanju, 
protiustaven. Prekinitev postopka in uporaba zakona ali nje-
govega dela v sodnem postopku sta kot pogoja za začetek 
postopka za oceno ustavnosti določena tudi v prvem in drugem 
odstavku 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v na-
daljevanju ZUstS). Predlagatelj je zahtevi priložil pravnomočen 
sklep št. II Ips 305/2015 z dne 8. 5. 2017 o prekinitvi postopka 
odločanja o stroških revizijskega postopka v pravdni zadevi 
do odločitve Ustavnega sodišča o tej zahtevi.1 Iz njega izhaja, 
da bi moral predlagatelj toženi stranki pri odločanju o povrnitvi 
njenih stroškov revizijskega postopka (stroškov odvetnika za 
zastopanje v revizijskem postopku, povečanih za davek na 
dodano vrednost) uporabiti prvi odstavek 12. člena ZOdvT. Ta 
je bil po njegovem mnenju protiustaven, ker ni določal najvišje 
zgornje meje nagrade. Ker je tožnica v pravdi zahtevala pla-
čilo 11.271.918,12 EUR, bi moral predlagatelj pri odločanju o 
povrnitvi stroškov njenemu nasprotniku uporabiti prvi odstavek 

1 Sklep je predlagatelj izdal v zadevi, v kateri je sicer že 
zavrnil revizijo tožnice zoper pravnomočno sodbo o zavrnitvi od-
škodninskega zahtevka.
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12. člena ZOdvT v delu, ki ga izpodbija z zahtevo – kolikor je 
določba dopuščala, da se odvetniška nagrada še naprej veča 
tudi po tem, ko vrednost predmeta preseže 500.000 EUR.

10. Ocene ustavnosti izpodbijane določbe ne preprečuje 
dejstvo, da ne velja več in se tudi ne uporablja.2 Po prvem 
odstavku 47. člena ZUstS Ustavno sodišče odloči o ustavnosti 
zakona, ki ne velja več, če niso bile odpravljene posledice 
njegove protiustavnosti. Ker Vrhovno sodišče odloča o povr-
nitvi revizijskih stroškov stranki v pravdnem postopku, ki se je 
na prvi stopnji začel pred uveljavitvijo OT/15 in po uveljavitvi 
ZOdvT, mora po drugem odstavku 20. člena OT/15 odvetniške 
stroške odmeriti po ZOdvT. Zato je izpolnjena procesna pred-
postavka iz prvega odstavka 47. člena ZUstS za odločanje o 
ustavnosti prvega odstavka 12. člena ZOdvT v izpodbijanem 
delu.

11. Predlagatelj je v sklepu o prekinitvi postopka sicer 
navedel, da prekinja postopek zaradi ocene neskladja iz-
podbijane določbe z 2. členom Ustave. Vendar v zahtevi, ki 
je posebno pravno sredstvo, s katerim sodišče sproži oceno 
ustavnosti zakona, uveljavlja tudi neskladnost s 33. členom 
Ustave. Zoper sklep o prekinitvi postopka ni bila dovoljena 
pritožba. Stranka iz prekinjenega postopka pa ima, če to 
zahteva, pravico do udeležbe v postopku za oceno ustavnosti 
in se ima tako možnost seznaniti z razlogi zahteve in se do 
njih opredeliti, tudi če ti odstopajo od tistega, kar je navede-
no v sklepu o prekinitvi postopka. Zato je Ustavno sodišče 
presojalo očitke iz zahteve v smislu zatrjevanja neskladja 
s človekovo pravico, na katero se predlagatelj sklicuje. Iz 
bistveno enakega razloga tudi ni odreklo vsebinske presoje 
vseh upoštevnih očitkov zahteve za oceno ustavnosti v smislu 
trditvene podlage, čeprav se ti od sklepa o prekinitvi postopka 
nekoliko razlikujejo. Namreč, v sklepu št. II Ips 305/2015 z dne 
8. 5. 2017 ter v 5., 8. in 12. točki zahteve za oceno ustavnosti 
predlagatelj izpodbijani določbi očita, da iz nje izhaja možnost 
neomejene rasti odvetniške nagrade (brez vsake zgornje 
meje). V 13. do 15. točki zahteve – ki jih Ustavno sodišče 
šteje za odločilne3 – pa predlagatelj zarisuje za spoznanje 
drugačen ustavnopravni problem: da je v neskladju z Ustavo 
že to, da se lahko odvetniška nagrada tudi še pri vrednostih 
predmeta nad 500.000 EUR viša za vsak nadaljnji začeti 
znesek 50.000 EUR za 100 EUR. To namreč pomeni, da za 
predlagatelja ni ustavno sprejemljivo, da bi obstajala "neka" 
(poljubno določena) zgornja meja višine odvetniške nagrade 
– zavzema se prav za mejo, ki ustreza vrednosti spornega 
predmeta 500.000 EUR.

12. Ustavno sodišče je torej zadnji dve vrstici tabele iz 
prvega odstavka 12. člena ZOdvT presojalo z zornega kota 
ustavne dopustnosti nadaljnjega naraščanja odvetniške nagra-
de nad nagrado, ki velja pri vrednosti predmeta 500.000 EUR 
(to je 1.975 EUR pri količniku 1,0 in ustrezno več ali manj pri ve-
čjem ali manjšem količniku iz tarife, ki je sestavni del ZOdvT).4 
Za predlagatelja je ustavno sporna že odvetniška nagrada, ki 
(čeprav minimalno) preseže ta znesek, ne glede na to, kje se 
(če se sploh) rast nagrad nad 1.975 EUR (oziroma drugačen 
znesek glede na količnik) ustavi. To pomeni, da se za odločitev 
o zahtevi Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti do vpra-
šanja, ali odvetniške nagrade po ZOdvT res niso bile navzgor 
omejene z maksimalno vrednostjo, ki so jo lahko dosegle, ne 

2 Člen 19 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/09 – ZOdv-C) je v prvem 
odstavku 19. člena določil, da z njegovo uveljavitvijo (9. 5. 2009) 
ZOdvT preneha veljati, uporablja pa se do uveljavitve predpisa, ki 
ureja odvetniško tarifo (torej odvetniško tarifo, ki jo sprejema OZS 
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje). Dne 
10. 1. 2015 je bila uveljavljena OT/15. S tem dnem se je ZOdvT 
tudi nehal uporabljati. 

3 Pri čemer je v 15. točki zahteve vsebovan formalni predlog 
predlagatelja, kako naj Ustavno sodišče odloči. 

4 Glej drugi odstavek 3. člena ZOdvT. 

glede na vrednost spornega predmeta v konkretnem primeru.5 
Tudi če je bilo iz ZOdvT mogoče z razlago izluščiti morebitno 
omejitev nagrade največ na vrednost, izračunano iz maksimal-
ne vrednosti predmeta 30 milijonov EUR, je glede na bistvene 
razloge zahteve in upoštevnost za sprožilni primer, iz katerega 
izvira zahteva,6 odločilno drugo vprašanje – ali je protiustavna 
že vsaka odvetniška nagrada, ki presega vrednost, izračunano 
iz vrednosti predmeta 500.000 EUR.

13. Ustavno sodišče je prvi odstavek 12. člena ZOdvT v 
izpodbijanem delu presojalo zgolj z vidika sprožilnega primera. 
Torej z vidika te določbe kot podlage za izračun višine dolžnega 
povračila odvetniških stroškov ene stranke drugi (in njenemu 
intervenientu) po pravilih dvanajstega poglavja prvega dela 
ZPP (stroški postopka).7 Izpodbijana določba sama po sebi ni 
podlaga za nastanek pravne dolžnosti tega povračila; iz nje pa 
je razvidno, kolikšna je višina povračila pri vrednostih predmeta 
spora nad 500.000 EUR. Predlagateljeve trditve je Ustavno so-
dišče razumelo tako, da navedeno določbo izpodbija le, kolikor 
je podlaga za izračun višine opisanega regresnega zahtevka, 
ne pa tudi, kolikor je podlaga za izračun višine zneska, ki ga 
stranka dolguje svojemu odvetniku za opravljeno storitev. Zgolj 
v tem primeru je namreč izpolnjena procesna predpostavka 
zveznosti med domnevno protiustavnim zakonom in prekinje-
nim sodnim postopkom.

B. – II.
14. Predlagatelj meni, da je izpodbijana ureditev v ne-

skladju z 2. in 33. členom Ustave. Pri tem v zvezi z 2. členom 
Ustave izpostavlja le domnevno neskladje s splošnim načelom 
sorazmernosti. To načelo je eno izmed načel pravne države iz 
2. člena Ustave. Vendar splošno načelo sorazmernosti ni sa-
mostojno merilo za presojo ustavnosti predpisa, temveč je nje-
gova uporaba vezana na ugotovljeni poseg v posamezno člo-
vekovo pravico. Če je poseg nedopusten, je podano neskladje 
predpisa z določbo, ki zagotavlja človekovo pravico, in ne z 
določbami, ki urejajo načela za varstvo človekovih pravic.8

15. Ustavno sodišče je zato opravilo vsebinsko presojo 
predlagateljevih trditev o neskladju prvega odstavka 12. člena 
ZOdvT s 33. členom Ustave. Bistvo njegovih očitkov je stališče, 
da je obveznost povračila pravdnemu nasprotniku njegovih od-
vetniških stroškov, če ti presežejo določeno maksimalno višino, 
po svoji naravi dejansko premoženjska sankcija. Pri takem po-
vračilu stroškov naj več ne bi šlo za povrnitev realnih stroškov 
zastopanja tistemu, ki je v sporu uspel, da zaradi uresničitve 
pravice do sodnega varstva ne bi trpel škode. Porušeno naj bi 
bilo sorazmerje med zahtevnostjo odvetniške storitve in odgo-
vornostjo odvetnika za to storitev.

16. Pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave varuje 
človekovo svobodo na premoženjskem področju. Lastninska 
svoboda je eden od odrazov svobode posameznika v skupno-

5 Oporo za ustavitev višanja odvetniške nagrade bi lahko 
nudil drugi odstavek 20. člena ZOdvT, ki je določal, da skupna vred-
nost predmetov (za namen določitve nagrade) znaša v isti zadevi 
največ 30 milijonov EUR, če z ZOdvT ni določena nižja najvišja 
vrednost, in da, če odvetnik v isti zadevi zastopa več oseb, znaša 
vrednost predmeta za vsako osebo največ 30 milijonov EUR, ven-
dar skupaj ne več kakor 100 milijonov EUR. To pravilo bi se lahko 
po načelu sklepanja z večjega na manjše uporabilo tudi v zadevah, 
kjer je le en sporni predmet in ena zastopana oseba. 

6 V katerem je vrednost spornega predmeta 11.271.918,12 EUR. 
7 Glej zlasti prvi odstavek 154. člena ZPP (stranka, ki v 

pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki in njenemu intervenientu 
povrniti stroške) in drugi odstavek 155. člena ZPP, ki določa, da se 
stroški, katerih povrnitev zahteva stranka, odmerijo po tarifi, kadar 
je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške. 
Enako je izhajalo iz četrtega odstavka 4. člena ZOdvT. 

8 Primerjaj z 22. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodi-
šča št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 118/05, in 
OdlUS XIV, 88), 32. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-178/10 z dne 3. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 12/11, in OdlUS 
XIX, 17) in 10. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-123/11 z dne 8. 3. 2012 (Uradni list RS, št. 22/12). 



Stran 13160 / Št. 82 / 21. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije

sti. Namen 33. člena Ustave je zavarovati polje svobodnega 
ravnanja na premoženjskem področju nosilcu te pravice in mu 
s tem omogočiti, da odgovorno oblikuje svoje življenje.9 Ustav-
no jamstvo lastnine predpostavlja obstoj lastnine kot pravnega 
instituta. Kaj je predmet zasebne lastnine in katera so varovana 
lastninska upravičenja, določa pravni red ob upoštevanju gospo-
darskih in družbenih razmerij nasploh. Pri tem mora spoštovati 
namen ustavnega jamstva lastnine, to je zagotovitev in uresni-
čitev posameznikove svobode – bistven element te svobode je 
razpolaganje s stvarmi in pravicami, ki so predmet lastnine.10 
Kot ugotavlja, ob analizi odločitev Ustavnega sodišča in Evrop-
skega sodišča za človekove pravice, pravna teorija,11 lastninska 
svoboda zajema več elementov: svobodo pridobivanja lastnine, 
uživanje lastnine, pravico do prenašanja lastnine in zaupanje v 
pridobljene pravice. Z jamstvom zasebne lastnine Ustava ne va-
ruje le lastninske pravice, kot je opredeljena v civilnem pravu.12 
Zato se varovalni učinek 33. člena Ustave oziroma 1. člena Prve-
ga protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP), ki 
enako varuje lastninsko pravico, razteza na vse pravne položaje, 
ki imajo za posameznika na podoben način kot lastninska pravi-
ca premoženjsko vrednost in ki mu omogočajo svobodo ravnanja 
na premoženjskem področju ter s tem svobodno in odgovorno 
oblikovanje lastne usode.13

17. Lastninska svoboda posameznikov, ki jo varuje 
33. člen Ustave, ni neomejena. Ravnanje s stvarjo oziroma 
pravico in uživanje koristi od stvari oziroma pravice ne sme 
ostati samo v sferi odločitev lastnika (imetnika pravice), temveč 
se morajo v določeni meri upoštevati tudi interesi drugih članov 
skupnosti. Iz tega spoznanja (o t. i. socialni vezanosti lastnine) 
izhaja tudi prvi odstavek 67. člena Ustave, ki nalaga zakono-
dajalcu, naj določi način pridobivanja in uživanja lastnine tako, 
da so zagotovljene njena gospodarska, socialna in ekološka 
funkcija.14 Citirana ustavna določba torej daje zakonodajalcu 
pooblastilo, da uredi način pridobivanja in uživanja lastnine. 
Vendar to pooblastilo ni neomejeno. Če zakonodajalec prestopi 
njegove meje, ne gre več za določitev načina uživanja lastnine, 
temveč za poseg v pravico do zasebne lastnine. Kje je ta meja, 
je odvisno ne le od narave stvari (pravice), ki je predmet lastni-
ne, temveč tudi od tega, kakšne obveznosti je zakonodajalec 
naložil lastniku v okviru določitve načina uživanja lastnine. 
Zato je treba omejitve lastninske pravice, potrebne za dosego 
gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine, presojati 
glede na konkretne okoliščine.15 Dokler zakonodajalec pri iz-

9 G. Virant in L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Re-
publike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske 
študije, Ljubljana 2002, str. 342.

10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998 
(Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 150), 23. točka obrazložitve. 

11 J. Zobec v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike 
Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, 
Ljubljana 2011, str. 451–454. 

12 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-156/98 z dne 11. 2. 1999 
(Uradni list RS, št. 17/99, in OdlUS VIII, 118), 8. točka obrazložitve. 

13 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-770/06 z dne 27. 5. 
2009 (Uradni list RS, št. 54/09), 4. točka obrazložitve, glej tudi 
J. Zobec, nav. delo, str. 452–453. 

14 Ustavno sodišče je že pojasnilo, da je treba lastninsko 
pravico, ki jo Ustava zagotavlja v 33. členu, obravnavati skupaj s 
67. členom Ustave, ki govori o gospodarski, socialni in ekološki 
funkciji lastnine. Člen 67 Ustave temelji na predpostavki, da mora 
imeti lastnina poleg individualistične funkcije tudi funkcijo za celotno 
družbeno skupnost. Lastnikova pravica mora služiti tudi uresniče-
vanju svobode in osebnostnega razvoja drugih oziroma celotne 
družbene skupnosti (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/08, 
Up-1772/08, Up-379/09 z dne 1. 10. 2009, Uradni list RS, št. 83/09, 
in OdlUS XVIII, 40, 16. točka obrazložitve). 

15 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/04 z dne 
15. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 17), 6. točka 
obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/06 z dne 
11. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 112/06, in OdlUS XV, 70), 16. točka 
obrazložitve. 

vrševanju svoje pravotvorne dejavnosti na podlagi 67. člena 
Ustave ostaja izven temeljnega "jedra" pravice do zasebne 
lastnine iz 33. člena Ustave, njegovega ravnanja še ni mogoče 
označiti za poseg v to človekovo pravico.16

18. Ustavno sodišče se mora najprej opredeliti do vpraša-
nja, ali je prvi odstavek 12. člena ZOdvT v izpodbijanem delu 
pomenil po svoji naravi in učinku poseg ali način izvrševanja 
pravice do zasebne lastnine. Človekova pravica do zasebne 
lastnine vsekakor varuje tudi "premoženje" v splošnem smislu, 
kot vsoto vrednosti vseh premoženjskih upravičenj, ki so v 
lasti oziroma imetništvu posameznika. Predlagatelj izpodbija 
ureditev, ki je bila temelj za izračun višine določene vrste 
pravdnih stroškov (odvetniške nagrade),17 ki jih mora stranka, 
ki je pravdo izgubila, povrniti stranki, ki je v pravdi uspela. So-
dišče povračilo teh stroškov naloži v denarni obliki. Ko stranka 
stroške plača, je s tem njeno skupno premoženje zmanjšano. 
Prvi odstavek 12. člena ZOdvT je bil v presojanem delu (ko 
je šlo za vrednosti predmeta spora nad 500.000 EUR) temelj 
za določanje višine redistribucije premoženja od ene pravdne 
stranke k drugi.

19. Gledano z vidika tistega, ki ga bremeni dolžnost (pa-
všalizirane) povrnitve nagrade, ki jo je njegov nasprotnik plačal 
svojemu odvetniku, izpolnitev te dolžnosti manjša njegovo pre-
moženje. Dolžnost povrnitve stroškov je sicer urejena v ZPP. 
Prvi odstavek 12. člena ZOdvT v izpodbijanem delu pa je bil 
podlaga za izračun višine te povrnitvene dolžnosti pri predme-
tih spora nad 500.000 EUR. Torej je bil podlaga za natančno 
določitev zneska, do katerega je bilo zmanjšano premoženje 
poraženca iz pravde.

20. Vendar to še ne pomeni, da je ta določba posegala v 
človekovo pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Kot 
je Ustavno sodišče navedlo v 17. točki obrazložitve te odločbe, 
ravnanje zakonodajalca, ki pri pravnem urejanju ostaja izven 
samega bistva oziroma jedra pravice do zasebne lastnine 
iz 33. člena Ustave, ni poseg v zasebno lastnino (pač pa je 
kvečjemu način njenega izvrševanja). Do odgovora na vpra-
šanje, koliko je bil prvi odstavek 12. člena ZOdvT omejujoč za 
zavezanca za povrnitev pravdnih stroškov, ni mogoče priti brez 
upoštevanja cilja oziroma namena določbe.

21. Bistvo ureditve, v skladu s katero mora stranka, ki v 
pravdi izgubi, nasprotni stranki povrniti njene stroške, naj bi 
bilo, da ji povrne njene realne stroške. Le tako naj stranka, ki je 
utemeljeno uresničila svojo pravico do sodnega varstva, zaradi 
tega ne bi trpela škode. Temu je mogoče dodati, da se s to ure-
ditvijo uveljavlja težnja, da pravdni stroški na koncu bremenijo 
tistega, ki je s svojim ravnanjem povzročil, da je bila pravda 
potrebna.18 Ko gre za razmerje med odvetnikom in stranko, 
se višanje vrednosti nagrade (s količnikom 1,0) ni ustavilo pri 
1.975 EUR. To za predlagatelja ni sporno. Predlagatelj niti ne 
oporeka ustavni skladnosti prvega odstavka 12. člena ZOdvT 
v njegovem "primarnem" in temeljnem pomenu. Navedena 
določba, če ni bilo drugačnega dogovora med mandantom in 
mandatarjem, stranko in odvetnikom, je bila namreč (v zvezi 
z drugim odstavkom 3. člena ZOdvT) tudi temelj za določanje 
višine nagrade, do katere je odvetnik upravičen v mandatnem 
pogodbenem razmerju. Torej do nagrade, ki jo je upravičen 
zahtevati od svojega klienta.

22. Ko je tako, je jasno, da je bil cilj prvega odstavka 
12. člena ZOdvT v izpodbijanem delu (kjer se za namen izra-
čuna pravdnih stroškov višanje vrednosti nagrade s količnikom 

16 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-47/15 z dne 24. 9. 2015 
(Uradni list RS, št. 76/15), 15. točka obrazložitve. 

17 Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali 
zaradi postopka. Pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo 
odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade 
(151. člen ZPP). 

18 Primerjaj z N. Betetto, Komentar 154. člena ZPP, v: L. Ude, 
A. Galič (red.), Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga, 
GV Založba in Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2006, 
str. 29. 
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1,0 tudi ne ustavi pri 1.975 EUR), da stranka, ki je v pravdi z 
vrednostjo nad 500.000 EUR uspela, dobi povrnjeno vse tisto, 
kar je sama plačala svojemu odvetniku (ali vsaj znesek, ki se 
temu približa), ne pa samo nekega manjšega (lahko tudi zelo 
manjšega) dela, ki bi ustrezal morebitni omejitvi ("kapici") za 
nagrado, ki bi bila postavljena glede na vrednost spora 500.000 
EUR in ki bi veljala le za vrnitvene zahtevke po pravilih ZPP.19

23. Navedeno zadošča za sklep, da je bil namen prve-
ga odstavka 12. člena ZOdvT v izpodbijanem delu (v zvezi 
z določbami ZPP, ki utemeljujejo samo dolžnost povrnitve 
stroškov) reparacijski. Njegov namen ni bila vertikalna redis-
tribucija premoženja (od zasebnika k državi). Njegov namen 
tudi ni bilo kaznovanje tistega, ki je pravdo izgubil, oziroma 
omogočanje obogatitve zmagovalca pravde. Pač pa je bila 
sporna določba v sporu med dvema zasebnikoma temelj 
za to, da se tistega, ki ni bil odgovoren za to, da se je moral 
sprožiti mehanizem sodnega varstva, spravi v premoženjsko 
enak (ali skoraj enak) položaj, kot bi ga imel, če ne bi zaradi 
ravnanja nasprotnika potreboval pomoči odvetnika pri obram-
bi svojih pravic.

24. Po presoji Ustavnega sodišča navedeno pomeni – 
kljub temu, da na podlagi prvega odstavka 12. člena ZOdvT 
lahko prihaja do znatnih manjšanj premoženja zavezancev 
za povrnitev stroškov –, da se z navedeno določbo ureja 
način izvrševanja človekove pravice do zasebne lastnine iz 
33. člena Ustave. Ustavno sodišče je v preteklosti (v davčnih 
zadevah) že sprejelo stališče, da so sestavni del vsebine 
lastninske pravice tudi določena premoženjska bremena.20 
V obravnavanem primeru sicer ne gre za presojo davčne ure-
ditve. Vendar tudi ureditev, ki je podlaga za povrnitev (največ) 
realno nastalih stroškov pravdnega postopka, da se ponovno 
vzpostavi zaradi ravnanja poraženca v pravdi zmanjšano 
premoženje njegovega nasprotnika, pomeni način izvrševanja 
človekove pravice iz 33. člena Ustave. Sestavni del vsebine 
človekove pravice do zasebne lastnine je tudi skupek dol-
žnosti lastnika, da iz svojega premoženja nudi kompenzacijo 
osebi, katere premoženje je bilo zmanjšano zaradi ravnanja 
ali opustitev lastnika.21

25. V primeru, ko zakonska ureditev po vsebini ne pomeni 
omejitve posamezne človekove pravice, temveč le določitev 
načina njenega uresničevanja, Ustavno sodišče preizkuša le, 
ali je imel zakonodajalec za določitev takšnega načina iz-

19 Zmagovalec v pravdi je upravičen do povrnitve vrednosti 
nagrade, ki jo je najprej sam plačal svojemu odvetniku (152. člen 
ZPP), nato pa lahko na podlagi načela uspeha (154. člen ZPP) 
zahteva od nasprotnika povrnitev plačanega zneska nagrade. Ven-
dar je njegov vrnitveni zahtevek posplošen in pavšaliziran. Od 
nasprotnika je lahko tako v času uporabe ZOdvT zahteval znesek 
odvetniške nagrade, izračunane po ZOdvT (glej četrti odstavek 
4. člena ZOdvT in drugi odstavek 155. člena ZPP), čeprav je bila 
lahko nagrada, ki jo je dejansko plačal svojemu odvetniku, višja ali 
nižja (vsekakor pa drugačna) od odvetniške nagrade, izračunane 
po ZOdvT (glej prvi in tretji odstavek 4. člena ZOdvT).

20 Primerjaj s 25. točko sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-
125/05 z dne 8. 12. 2005. V odločbi št. U-I-91/98 z dne 16. 7. 1999 
(Uradni list RS, št. 61/99, in OdlUS VIII, 196), 19. in 20. točka ob-
razložitve, je Ustavno sodišče izpostavilo, da pravica do zasebne 
lastnine kot svoj sestavni del (ne pa morda omejitev) vsebuje tudi 
dolžnost prispevati za javne potrebe, da pa lahko "prekomerna" 
obdavčitev posega v pravico do zasebne lastnine ("v tem primeru 
pa prava mera ne določa le dopustnosti posega, ampak pomeni 
hkrati že odločitev, ali sploh gre za poseg oziroma od kod dalje 
gre za poseg"). 

21 Ta osnovna dolžnost je vsaj ohlapno in v glavnih obrisih 
utemeljena že na ustavni ravni. Na zakonski ravni jo izpeljuje več 
pravnih institutov, ki imajo isto vrednostno jedro, čeprav so urejeni 
pod različnimi zakonskimi pogoji (odškodnine, neupravičene obo-
gatitve, zahtevki za povrnitev stroškov itd.). Gledano z zornega 
kota tistega, čigar premoženje je bilo zmanjšano, se ta skupek 
dolžnosti kaže kot skupek upravičenj, ki so prav tako del njegove 
človekove pravice do zasebne lastnine. 

vrševanja pravice razumen razlog.22 V tem okviru Ustavno 
sodišče opozarja, da ni prepričljiv predlagateljev argument o 
izgubljenem sorazmerju med višino mandatarjeve nagrade in 
vrednostjo njegove storitve (pri čemer predlagatelj vrednost 
storitve razume predvsem v povezavi z odvetnikovo odgovor-
nostjo za pravilno izpeljano storitev). To ni vprašanje, na katero 
mora Ustavno sodišče odgovoriti pri obravnavi te zahteve. 
Sorazmerje med administrativno določeno odvetniško nagrado 
in odvetniško storitvijo bi se namreč izostreno lahko izpostavilo 
kvečjemu glede ureditve, ki je predlagatelj ne izpodbija, saj za 
njeno presojo niti ne bi bila podana zveznost – namreč drugega 
odstavka 3. člena ZOdvT, ki je (za razmerje med stranko in 
njenim odvetnikom) določal, da "se nagrade odmerijo po tarifi, 
ki je sestavni del tega zakona".

26. S presojano ureditvijo je zakonodajalec zagotavljal, da 
je stranka, ki je v pravdi z visoko vrednostjo spornega predmeta 
uspela, dobila povrnjen denarni znesek, ki ga je sama plačala 
svojemu odvetniku, ali je dobila vsaj znesek, ki se je temu zne-
sku mnogo bolj približal, kot pa bi se manjši (lahko tudi znatno 
manjši) denarni znesek, ki bi ga določila nepremakljiva zgornja 
meja za nagrado, za kakršno se zavzema predlagatelj. Ureditvi, 
ki zasleduje ta cilj, ni mogoče očitati nerazumnosti. Je v razu-
mni zvezi z ustavno pogojeno dolžnostjo posameznika povrniti 
izgubo tistemu, ki je premoženjsko prizadet iz vzroka na strani 
posameznika. Zato presojana ureditev ni bila v neskladju s 
33. členom Ustave.

27. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da 
presojani prvi odstavek 12. člena ZOdvT ni bil v neskladju z 
Ustavo v delu, po katerem se odvetniška nagrada, izračunana 
za namen povrnitve pravdnih stroškov, pri vrednostih predmeta 
nad 500.000 EUR za vsak začeti nadaljnji znesek 50.000 EUR 
zviša za 100 EUR.

C.
28. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

47. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat 
ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, DDr. Klemen Jaklič, dr. 
Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar in 
Marko Šorli. Sodnica dr. Dunja Jadek Pensa in sodnik dr. Ma-
rijan Pavčnik sta bila pri odločanju v zadevi izločena. Ustavno 
sodišče je odločbo sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

4001. Odločba o ugotovitvi, da 371. in 390. člen 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
nista v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-21/16-14
Datum: 5. 12. 2018

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Okrožnega sodišča v Kopru, na seji 5. decembra 
2018

o d l o č i l o:

Člena 371 in 390 Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. 

22 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/04 z dne 15. 2. 2007 
(Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 17), 8. točka obrazložitve. 
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in 27/16), kolikor se nanašata na poplačilo terjatev otrok na 
podlagi zakonite preživnine, nista v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Okrožno sodišče v Kopru vlaga zahtevo za oceno 

ustavnosti 371. in 390. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v na-
daljevanju ZFPPIPP). Navaja, da nad dolžnikom teče postopek 
osebnega stečaja, vzporedno pa tudi izvršilni postopek zaradi 
izterjave zakonite preživnine, saj postopek osebnega stečaja 
v skladu z drugim odstavkom 390. člena v zvezi s 132. členom 
ZFPPIPP ne vpliva na izvršilni postopek. V obeh postopkih so 
bile predmet prodaje nepremičnine stečajnega dolžnika, na 
katerih je banka Unicredit Banka Slovenije, d. d., Ljubljana, 
uveljavila ločitveno pravico. Nepremičnine so bile uspešno 
prodane v stečajnem postopku. Predlagatelj navaja, da ima 
zakonita preživnina v stečajnem postopku sicer naravo predno-
stne terjatve (390. člen ZFPPIPP), a se poplača iz splošne raz-
delitvene mase, tj. šele po plačilu ločitvenih upnikov iz posebne 
razdelitvene mase (371. člen ZFPPIPP). Predlagatelj meni, da 
je taka ureditev v neskladju s prvim odstavkom 54. člena in 
prvim odstavkom 56. člena Ustave, saj ni upoštevano, da je za 
zakonito preživnino podan ustavno varovan javni interes. Ta je 
izrecno izpeljan v 197. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 
28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18 – v nadaljevanju 
ZIZ), po katerem se terjatve iz naslova zakonite preživnine po-
plačajo prednostno, in to tudi pred terjatvami, ki so zavarovane 
z zastavno pravico. Za predložitveni primer bi to pomenilo, da 
bi se v primeru prodaje nepremičnin v izvršilnem postopku ter-
jatve iz naslova zakonite preživnine na podlagi 197. člena ZIZ 
poplačale pred terjatvijo hipotekarnega upnika, tj. ločitvenega 
upnika v stečajnem postopku. Ker pa je bilo v predložitvenem 
primeru premoženje prodano v stečajnem postopku, naj ter-
jatve iz naslova zakonite preživnine v skladu s 371. členom 
v zvezi s 1. točko prvega odstavka 359. člena ZFPPIPP ne bi 
bilo mogoče prednostno poplačati pred poplačilom ločitvenega 
upnika, in to kljub temu, da drugi odstavek 390. člena v zvezi s 
132. členom ZFPPIPP določa, da pričetek postopka osebnega 
stečaja ne vpliva na izvršilni postopek za izterjavo zakonite pre-
živnine. Po mnenju predlagatelja 390. člen ZFPPIPP sicer ureja 
prednostne terjatve, vendar med terjatve, ki bi bile plačane 
pred ločitveni upniki, ne uvršča preživninskih terjatev. Zato naj 
bi izpodbijana ureditev privilegirala ločitvene upnike v razmerju 
do upnikov s preživninsko terjatvijo. Predlagatelj izpostavlja še, 
da ni razumnega razloga za neenako obravnavo preživninskih 
terjatev v izvršilnem in stečajnem postopku, saj zadnji pomeni 
generalno izvršbo.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Svoja stališča 
o njej je poslala Vlada. Meni, da ureditev v ZFPPIPP ni v 
neskladju z Ustavo ter da je na ustrezen in sorazmeren način 
zagotovljeno posebno varstvo otrok. To naj bi se kazalo najprej 
v prednostnem poplačilu terjatev iz naslova preživnin iz splošne 
razdelitvene mase, kamor preide tudi premoženje iz posebne 
razdelitvene mase, ki ostane po celotnemu plačilu terjatev, 
zavarovanih z ločitveno pravico. Drug vidik posebnega varstva 
otrok pa se kaže v povezavi z institutom odpusta obveznosti. 
V skladu z drugim odstavkom 408. člena ZFPPIPP odpust ob-
veznosti ne učinkuje na terjatve iz naslova zakonite preživnine, 
kar naj bi pomenilo, da jih lahko preživninski upravičenec proti 
stečajnemu dolžniku uveljavlja tudi po končanem postopku 
osebnega stečaja. Na drugi strani odpust obveznosti učinkuje 
na vse navadne terjatve, torej tudi na terjatve ločitvenega 
upnika, kar naj bi se kazalo v ugasnitvi obveznosti, če posebna 
razdelitvena masa za njegovo poplačilo ni zadoščala. Vlada 
meni, da bi se z določitvijo prednosti preživninskim terjatvam 
v postopku osebnega stečaja, v katerem pride do odpusta ob-
veznosti, tudi pred ločitvenim upnikom iz posebne razdelitvene 

mase, poseglo tako v samo bistvo ločitvene pravice, tj. pred-
nostno poplačilno pravico, kot tudi v samo terjatev ločitvenih 
upnikov, ki bi v neplačanem delu prenehala.

3. Pojasnila Vlade so bila poslana predlagatelju, ki je 
nanje odgovoril. Meni, da je varstvo preživninskih upravičen-
cev v primeru odpusta obveznosti zgolj formalno, v praksi pa 
neučinkovito. Po končanju postopka osebnega stečaja naj bi 
bile možnosti, da stečajni dolžnik ustvari neko premoženje, ki 
bi lahko bilo namenjeno poplačilu preživninske terjatve, zelo 
majhne. V primeru, ko do odpusta obveznosti ne pride, pa naj bi 
bil ločitveni upnik v ugodnejšem položaju, saj lahko le on dose-
že poplačilo iz posebne stečajne mase. Prav tako predlagatelj 
ne vidi razlogov, zakaj naj bi bilo dopustno posegati v zakonsko 
opredelitev zastavne pravice v izvršilnem postopku, ne pa tudi 
v drugem postopku (npr. postopku osebnega stečaja).

B. – I.
Obseg presoje
4. Predlagatelj navaja, da izpodbija 371. in 390. člen 

ZFPPIPP. Člen 371 ZFPPIPP se glasi:
"(1) Pri razdelitvi posamezne posebne razdelitvene mase 

se upošteva terjatev, zavarovana z ločitveno pravico na pre-
moženju, ki spada v to posebno razdelitveno maso, če sta bili 
terjatev in ločitvena pravica v stečajnem postopku pravočasno 
prijavljeni, razen:

1. terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, ki je bila 
prerekana in je do izdelave načrta prve razdelitve posebne 
razdelitvene mase prenehala po četrtem odstavku 305. člena 
ali tretjem odstavku 306. člena tega zakona,

2. terjatve, povezane z razveznim pogojem, ki se je ure-
sničil do izdelave načrta razdelitve posebne razdelitvene mase.

(2) Ob prvi razdelitvi posebne razdelitvene mase se iz 
te razdelitvene mase plača terjatev iz prvega odstavka tega 
člena, če sta terjatev in ločitvena pravica v stečajnem postopku 
priznani na podlagi pravnomočnega sklepa iz 304. člena tega 
zakona in če terjatev:

1. ni povezana s pogojem ali
2. je bila povezana z odložnim pogojem, ki se je uresničil 

do izdelave načrta prve razdelitve posebne razdelitvene mase.
(3) Ob prvi razdelitvi se v posebni razdelitveni masi re-

zervirajo sredstva za plačilo terjatve iz prvega odstavka tega 
člena:

1. če je ločitvena pravica prerekana ali
2. če je terjatev povezana s pogojem, ki se do izdelave 

načrta prve razdelitve posebne razdelitvene mase še ni ure-
sničil.

(4) Plačilo terjatve se opravi iz rezervirane posebne raz-
delitvene mase:

1. pri prerekani ločitveni pravici iz prvega odstavka 
305. člena ali prvega odstavka 306. člena tega zakona: ko 
postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče ugodilo zah-
tevku za prednostno plačilo zavarovane terjatve iz premoženja, 
ki je predmet posebne razdelitvene mase,

2. pri prerekani ločitveni pravici iz prvega odstavka 
308. člena tega zakona:

– v primeru iz šestega odstavka 308. člena tega zakona, 
ko postane pravnomočen sklep iz 304. člena tega zakona,

– v drugih primerih, ko postane pravnomočna sodba, s ka-
tero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek iz drugega odstavka 
308. člena tega zakona,

3. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ko se ta 
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne 
razdelitve,

4. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ob končni 
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj 
ni uresničil.

(5) Če je premoženje, ki spada v posamezno posebno 
razdelitveno maso, predmet več ločitvenih pravic, se terjatve, 
zavarovane s temi ločitvenimi pravicami, plačajo po vrstnem 
redu pridobitve ločitvenih pravic tako, da se terjatev, zavarova-
na z ločitveno pravico poznejšega vrstnega reda, plača iz dela 
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posebne razdelitvene mase, ki ostane po plačilu celotnega 
zneska terjatve, zavarovane z ločitveno pravico predhodnega 
vrstnega reda.

(6) Premoženje, ki ostane po celotnem plačilu terjatev iz 
drugega ali tretjega odstavka tega člena, se prenese v splošno 
razdelitveno maso.

(7) Če posebna razdelitvena masa ne zadošča za celotno 
plačilo terjatve upnika, se za plačilo nezavarovanega dela te 
terjatve uporablja pododdelek 5.9.3 tega zakona.

(8) Upravitelj mora predložiti sodišču načrt prve razdelitve 
posebne razdelitvene mase v osmih dneh po prejemu kupnine 
za premoženje, ki spada v to posebno razdelitveno maso.

(9) Načrt prve razdelitve posebne razdelitvene mase mora 
vsebovati:

1. podatke o premoženju, ki je bilo predmet posebne 
stečajne mase in z unovčenjem katerega je nastala posebna 
razdelitvena mase,

2. znesek kupnine, dosežen z unovčenjem posebne ste-
čajne mase iz 1. točke tega odstavka,

3. skupni znesek stroškov v zvezi z unovčenjem posebne 
stečajne mase iz 1. točke tega odstavka in zneski posameznih 
vrst teh stroškov, razčlenjeni po vrstah stroškov iz četrtega 
odstavka 226. člena tega zakona,

4. znesek posebne razdelitvene mase, ki je predmet prve 
razdelitve,

5. skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri prvi razde-
litvi posebne razdelitvene mase,

6. za vsako terjatev, ki se upošteva pri prvi razdelitvi po-
sebne razdelitvene mase:

– zaporedno številko terjatve na končnem seznamu pre-
izkušenih terjatev,

– znesek terjatve, ki se upošteva pri prvi razdelitvi,
– vrstni red plačila terjatve,
– podatek, ali se terjatev ob prvi razdelitvi plača po dru-

gem odstavku tega člena ali se za njeno plačilo rezervirajo 
sredstva po tretjem odstavku tega člena,

– znesek terjatve, ki se plača ali rezervirajo sredstva za 
njeno plačilo, ob prvi razdelitvi,

– znesek terjatve, ki se plača iz splošne razdelitvene 
mase po sedmem odstavku tega člena,

7. v primeru iz šestega odstavka tega člena tudi: znesek, 
ki se prenese v splošno razdelitveno maso.

(10) Za prvo razdelitev posebne razdelitvene mase se 
smiselno uporabljajo 364. do 367. člen tega zakona.

(11) Upravitelj mora upnikom plačati zneske terjatve, ki se 
plačajo iz posebne razdelitvene mase:

1. pri terjatvah iz drugega odstavka tega člena: v osmih 
dneh po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi posebne raz-
delitvene mase,

2. pri terjatvah iz tretjega odstavka tega člena: v osmih 
dneh po izpolnitvi pogoja iz četrtega odstavka tega člena, ven-
dar ne pred pravnomočnostjo sklepa o prvi razdelitvi posebne 
razdelitvene mase."

Člen 390 ZFPPIPP pa se glasi:
"1) Iz stečajne mase se v postopku osebnega stečaja kot 

prednostne terjatve poleg terjatev iz prvega in drugega odstav-
ka 21. člena tega zakona plačajo tudi terjatve do stečajnega 
dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, 
nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja 
ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno 
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

2) Za izterjavo ali zavarovanje terjatve iz prvega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo 131., 132., 280. in 281. člen tega 
zakona."

5. Glede na to, da gre v postopku, ki ga je predlaga-
telj prekinil, za postopek osebnega stečaja in da predlagatelj 
uveljavlja protiustavnost glede terjatve na podlagi zakonite 
preživnine, je Ustavno sodišče štelo, da predlagatelj izpodbija 
371. člen ZFPPIPP le, kolikor ga je mogoče smiselno uporabiti 
v postopku osebnega stečaja, torej v zvezi s prvim odstavkom 
383. člena ZFPPIPP, in le prvi odstavek 390. člena ZFPPIPP, 

kolikor se nanaša na terjatve na podlagi zakonite preživnine. 
Táko omejitev obsega presoje narekuje vsebina zahteve, pa 
tudi dejstvo, da lahko sodišče prekine postopek, ki ga vodi, 
in začne postopek ocene ustavnosti zakona pred Ustavnim 
sodiščem le, če oceni, da je zakonska določba, ki bi jo moralo 
uporabiti pri odločanju, protiustavna.1 To pomeni, da sme so-
dišče zahtevati oceno ustavnosti določbe le v obsegu oziroma 
delu, ki bo pri sodnem odločanju uporabljen.2

6. Ustavno sodišče je še dodatno omejilo svojo preso-
jo. Predlagatelj namreč izrecno uveljavlja neskladje s prvim 
odstavkom 54. člena in prvim odstavkom 56. člena Ustave, 
v katerih so subjekti varstva otroci in njihova največja korist. 
Preživninski upravičenci pa niso zgolj otroci. Preživninski upra-
vičenci so: (a) mladoletni, pod določenimi pogoji tudi polnoletni 
otroci v razmerju do svojih staršev (123. člen Zakona o za-
konski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZDR); (b) 
starši, ki nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo 
pridobiti, v razmerju do svojih otrok (124. člen ZZZDR); (c) 
mladoletni otroci v razmerju do zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja svojega roditelja, če živijo skupaj in če otroka ni 
zmožen preživljati ta ali drugi roditelj (127. člen ZZZDR); in (č) 
(tudi nekdanji) zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez 
svoje krivde ni zaposlen, v razmerju do drugega zakonca – kar 
smiselno velja tudi za zunajzakonske partnerje (12. in 81. člen 
ZZZDR). Ustavno sodišče je tako svojo presojo omejilo le na 
otroke kot preživninske upravičence.

B. – II.
Presoja z vidika prvega odstavka 54. člena in prvega 

odstavka 56. člena Ustave
7. Ustava v prvem odstavku 54. člena določa, da imajo starši 

pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otro-
ke; ta pravica se jim lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki 
jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Prvi odstavek 
56. člena Ustave določa, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb 
ter da človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo v skladu 
s svojo starostjo in zrelostjo. V tretjem odstavku tega člena pa se 
nalaga državi, naj z zakonom uredi položaj otrok, za katere starši 
ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne oskrbe. Na ta 
način Ustava opredeljuje pozitivne dolžnosti države na področju 
zapovedi posebnega varstva otrok in skrbi zanje.

8. Na podlagi navedenih ustavnih določb so starši tisti, 
ki so v prvi vrsti dolžni in upravičeni skrbeti za svoje otroke. 
Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako 
da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo 
življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj (prvi odstavek 
123. člena ZZZDR). Starši preživljajo otroka v okviru skupnega 
gospodinjstva, če živijo skupaj. Če pa ne živijo skupaj, mora 
tisti od njiju, ki otroka nima pri sebi, praviloma prispevati za 
preživljanje v denarju.3 Preživnina se določi glede na potrebe 
upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca 
(128. člen ZZZDR). Upravičenja in dolžnost staršev na drugi 
strani pomenijo pravico otrok, da starši zanje skrbijo in jih 
vzgajajo. Pri tem je otrokom zagotovljeno posebno varstvo, 
kar je tudi odraz pravice do spoštovanja družinskega življenja.4 
Dolžnosti in pravice staršev ureja 54. člen Ustave,5 56. člen 

1 Glej 156. člen Ustave in prvi odstavek 23. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).

2 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-238/12 z dne 
23. 1. 2014 (Uradni list RS, št. 10/14), 7. točka obrazložitve. 

3 K. Zupančič, Družinsko pravo, Uradni list Republike Slove-
nije, Ljubljana 1999, str. 159.

4 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-137/03 z dne 
26. 5. 2005 (Uradni list RS, št. 56/05, in OdlUS XIV, 30), 12. točka 
obrazložitve.

5 Glej tudi odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-116/03 z dne 
9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 21/06, in OdlUS XV, 14), 10. točka 
obrazložitve, in št. U-I-73/15 z dne 7. 7. 2016 (Uradni list RS, 
št. 51/16), 26. in 31. točka obrazložitve. 
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Ustave pa določa pravico otrok do uživanja posebnega varstva 
in skrbi. Prvi stavek prvega odstavka tega člena je treba razla-
gati v povezavi z načelom največje koristi otroka,6 ki se mora 
upoštevati pri razmerjih med starši in otroki.7

9. Ker je skrb za preživljanje otrok po Ustavi sestavni del 
pravic in dolžnosti staršev, Ustava pozitivno dolžnost države, 
da zagotovi otrokom posebno varstvo, izrecno zapoveduje za 
primer, če starši za otroke ne skrbijo (tretji odstavek 56. člena 
Ustave). Pozitivne dolžnosti države na tem področju so izraz 
posebej poudarjene potrebe po ustvarjanju pogojev za skladen 
otrokov razvoj, za katerega je zagotavljanje njegove socialne 
varnosti nepogrešljivo. Država posebno varstvo otrok in skrb 
zanje, katerih bistvena prvina je skrb za otrokovo socialno 
varnost, uresničuje na različne načine. Kakšne ukrepe bo dr-
žava za to izbrala, Ustava ne določa, temveč to prepušča 
zakonski ureditvi. Človekove pravice in temeljne svoboščine 
otroka natančneje opredeljuje Konvencija Združenih narodov o 
otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90, Akt o notifikaciji 
nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in 
konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, 
Uradni list RS, 35/92, MP, št. 9/92 – KOP), ki v prvem odstavku 
26. člena določa, da države pogodbenice priznavajo vsakemu 
otroku pravico do socialnega varstva in morajo v skladu s svojo 
notranjo zakonodajo sprejeti potrebne ukrepe za dosego popol-
ne uresničitve te pravice.

10. Medtem ko iz besedila 54. člena Ustave izhaja, da ima-
jo starši dolžnost preživljati otroke, iz tretjega odstavka 56. člena 
izhaja, naj zakonodajalec uredi položaje, v katerih starši za 
otroke ne skrbijo ali ti nimajo ustrezne družinske oskrbe. Ustava 
torej glede vsebinskega urejanja takih položajev zakonodajalcu, 
skladno z drugim odstavkom 15. člena Ustave, izrecno nalaga, 
naj uredi način njihovega uresničevanja.8 Tako je npr. država 
uredila krog upravičencev in pogoje za nadomestila za neplača-
ne preživnine v Zakonu o Javnem štipendijskem, razvojnem, in-
validskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16 
– v nadaljevanju ZJSRS). Država pa lahko položaj preživninskih 
upravičencev uredi tudi na druge načine, ne le z omenjenim 
zakonom, a mora, kadar z njimi poseže v razmerja, ki niso zgolj 
razmerja med starši in otroki ali med državo in preživninskimi 
upravičenci, pri tem spoštovati tudi pravice drugih. Kadar na 
primer poseže v odnos med preživninskim upravičencem in 
upnikom preživninskega zavezanca (npr. starša), mora tehtati 
tudi poseg v pravice upnika.

11. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je pravi-
ca do zakonite preživnine izraz človekove pravice do zasebne 
lastnine iz 33. člena Ustave.9 Vendar pa nasproti tej pravici v 
postopku osebnega stečaja stoji ločitvena pravica upnika, ki je 
prav tako ustavnopravno zavarovana s 33. členom Ustave.10 
Gre torej za položaj, ko si konkurirata pravna položaja zaseb-
nega prava (preživninski upravičenec in ločitveni upnik), ki sta 
oba ustavnopravno varovana. Pri prvem položaju je treba poleg 
tega upoštevati, da preživninski upravičenci, ki so otroci, uživajo 
po Ustavi zagotovljeno posebno varstvo in skrb. Predlagatelj 
morebitnega neskladja z vidika 33. člena Ustave ne uveljavlja, 
temveč zatrjuje, da zakonodajalec ni v zadostni meri upošteval 
ustavno zapovedanega posebnega varstva otrok in skrbi zanje. 
Ustavno sodišče je glede na to moralo presoditi, ali izpodbijana 

6 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-116/03, 8. toč-
ka obrazložitve.

7 Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-116/03, 8. točka 
obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-118/09 z dne 
10. 6. 2010 (Uradni list RS, št. 52/10, in OdlUS XIX, 6), 10. točka 
obrazložitve. 

8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-47/15 z dne 24. 9. 
2015 (Uradni list RS, št. 76/15), 16., 17. in 19. točka obrazložitve. 

9 Glej prav tam, 13. točka obrazložitve.  
10 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. Up-179/12 z dne 

16. 9. 2014, 12. točka obrazložitve, in št. U-I-47/15, 12. točka 
obrazložitve. 

zakonska ureditev zadosti zapovedani dolžnosti posebnega var-
stva otrok in skrbi zanje in s tem pozitivni dolžnosti države, da na 
zakonodajni ravni z ukrepi zagotovi otrokom posebno varstvo.

12. Varstvo preživninskih upravičencev, ki so otroci, in 
skrb zanje v ZFPPIPP nista bila spregledana. V postopkih 
osebnega stečaja izpodbijani 391. člen ZFPPIPP daje tem ter-
jatvam prednost pri poplačilu iz splošne stečajne mase. Poleg 
tega se zrcali tudi v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP, ki 
določa, da odpust obveznosti na te terjatve ne učinkuje. Dolžnik 
je preživnino še vedno dolžan.11 Končno se posebno varstvo 
in skrb kažeta v obsegu premoženja, ki je prednostno na 
razpolago preživninskim upravičencem. Preživninske terjatve 
se namreč kot prednostne terjatve poplačajo iz splošne raz-
delitvene mase, ki obsega vse dolžnikovo premoženje, razen 
premoženja, ki spada v posebno razdelitveno maso. Kot je že 
bilo pojasnjeno, je prednostno poplačilo v izvršilnem postopku 
omejeno zgolj na nepremičnino, ki je predmet izvršbe.

13. Vendar pa predlagatelj meni, da prvi dve opisani ugo-
dnosti preživninskih upravičencev v ZFPPIPP ne zadoščata, 
in se zavzema, da bi morali imeti preživninski upravičenci, ki 
so otroci, prednost tudi pred ločitvenimi upniki pri poplačilu iz 
posebne, in ne le splošne razdelitvene mase. Ustavno sodišče 
je že obrazložilo, da posebno varstvo otrok in skrb zanje kot 
objektivna ustavna vrednota, katere bistvena prvina je pravica 
otroka do socialne varnosti, v Ustavi nista opredeljena ter da je 
zato nujno, da se uredita na zakonodajni ravni.12

14. Skrb za posebno varstvo otrok, ko s preživninsko ter-
jatvijo kot upniki prezadolženega starša konkurirajo z drugimi 
njegovimi upniki v postopku osebnega stečaja, ni bila prezrta. 
Zakonodajalec je zaradi posebnega varstva otrok in zagotavlja-
nja njihovega socialnega varstva posegel tudi izven razmerja 
med starši in otroki, torej v druga razmerja, tj. v razmerje med 
prezadolženim roditeljem in njegovimi upniki (to je upniki s 
prednostnimi terjatvami13 v postopku osebnega stečaja). Pre-
dlagatelj kljub temu tej ureditvi očita, da ne zadosti razloženim 
ustavnim zahtevam (8. do 10. točka obrazložitve te odločbe). 
Vendar ima država na področju zagotavljanja socialne varnosti 
otrok, za katere starši ne skrbijo, v okviru zakonskega pridržka 
določeno polje proste presoje glede izbire ukrepov. Ustavna 
presoja ureditve, s katero zakonodajalec zasleduje varstvo 
otrok, a ne ureditve z neposredno obveznostjo države (kot je 
npr. ZJSRS), temveč ureditve, ki posega v pravne položaje 
drugih oseb, mora biti zadržana in mora upoštevati tudi pravice 
in pravne položaje slednjih. Omejiti se mora zato na presojo, 
ali očitana pomanjkljivost ureditve prizadeva samo jedro pra-
vice otrok do socialne varnosti v položaju, če starši zanje ne 
skrbijo, kar sproži potrebo po intervenciji države. Tega učinka 
očitani opustitvi ni mogoče očitati. Sámo jedro pravice izhaja iz 
obveznosti, ki jih ima država v primeru neplačanih preživnin, ne 
pa morda iz obveznosti, ki bi jih imeli hipotekarni upniki preživ-
ninskih zavezancev do preživninskih upravičencev. Opustitev 
zakonodajalca, da uredi še poseben položaj otrok upnikov 
preživninske terjatve v razmerju do hipotekarnih upnikov, ne 
pomeni, da gre za protiustavno pravno praznino. Zato izpodbi-
jana ureditev ni v neskladju s 56. členom Ustave.14

11 Na drugi strani odpust obveznosti učinkuje na terjatve loči-
tvenih upnikov, in sicer tako, kot je že bilo pojasnjeno, da tudi teh 
(poleg navadnih terjatev) s pravnomočnostjo odpusta obveznosti ni 
več mogoče sodno uveljaviti (prvi odstavek 409. člena ZFPPIPP).

12 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-47/15, 19. točka 
obrazložitve. 

13 Člen 390 ZFPPIPP. Seveda imajo prednost tudi pred upniki 
z navadnimi terjatvami, ker se prednostne terjatve poplačajo pred 
navadnimi (359. člen ZFPPIPP).

14 Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da prednost pre-
živninskih upravičencev v izvršilnem postopku ob razdelitvi kupnine 
za prodano nepremičnino pomeni poseg v pravico hipotekarnih 
(ločitvenih) upnikov. To pomeni, da je predlagatelj v bistvu predla-
gal, naj država posebno skrb za otroke, za katere starši ne skrbijo, 
udejanji s posegom v pravice drugih. Zato ga je presojalo z vidika 
posega v 33. člen Ustave (pravica do zasebne lastnine). Glej od-
ločbo Ustavnega sodišča št. U-I-47/15.
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15. Po presoji Ustavnega sodišča tako opisane prednosti, 
ki jih uživajo preživninski upravičenci v postopku osebnega 
stečaja, zadostijo ustavno zapovedani dolžnosti posebnega 
varstva otrok in skrbi zanje. Glede na to 371. in 390. člen 
ZFPPIPP nista v neskladju s prvim odstavkom 54. člena in 
prvim odstavkom 56. člena Ustave.

B. – III.
Presoja z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave
16. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita, da nerazumno 

razlikuje med ureditvijo razmerja in vrstnega reda poplačila 
med hipotekarnimi upniki (ločitvenimi upniki) in upravičenci do 
zakonite preživnine po ZIZ in po ZFPPIPP. Ta očitek je Ustavno 
sodišče presojalo z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave.

17. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo načelo 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave 
zahteva, da je treba v bistvenem enake položaje obravnavati 
enako in v bistvenem različne položaje različno.15 Ni mogoče 
izključiti, da si položaji, ki jih urejata zakona, niso v bistvenem 
podobni. Tako ZIZ kot ZFPPIPP urejata dolžniško-upniške po-
ložaje, in sicer tiste, ko je upnik v položaju, da ne prejme dogo-
vorjenega poplačila terjatve v obligacijskem razmerju ali kakor-
koli drugače določene terjatve in za poplačilo sproži ustrezen 
prisilni postopek pred oblastnim organom (sodiščem). V tem 
sta si postopka izvršbe in insolventnega ali stečajnega postop-
ka podobna. Vendar pa med njima obstajajo tudi pomembne 
razlike. Pri presoji, katere podobnosti in razlike v položajih 
so bistvene za odgovor na to vprašanje, je treba izhajati iz 
predmeta pravnega urejanja.16 Predmet pravnega urejanja je 
ureditev položaja preživninskega zavezanca kot dolžnika na eni 
strani in posledično položaja njegovega upnika na drugi. Da bi 
Ustavno sodišče lahko presodilo skladnost izpodbijane ureditve 
s splošnim načelom enakosti, je treba torej najprej ugotoviti, ali 
gre pri primerjanih ureditvah po ZIZ in ZFPPIPP za položaja, ki 
sta si v bistvenem enaka.

18. Na podlagi 197. člena ZIZ se iz zneska, dobljenega 
od prodaje nepremičnine v primeru izvršbe na nepremičnine, 
poplačajo najprej stroški izvršilnega postopka, nato davek na 
dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se 
po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in za zadnje 
leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino, 
nazadnje (znotraj 197. člena ZIZ) pa terjatve iz naslova zako-
nite preživnine, in sicer za zakonito preživnino, ki je zapadla 
v zadnjem letu pred izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine 
kupcu,17 terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo za-
radi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma 
izgube delovne zmožnosti, in terjatve iz naslova odškodnine 
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, ter-
jatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom ter terjatve 
prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, 
in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno 
pravico na prodani nepremičnini ali ne. Da bi prišle v poštev 
za poplačilo, morajo biti navedene terjatve (razen stroškov 
izvršilnega postopka in davka na dodano vrednost oziroma 
davka na promet nepremičnine) priglašene najkasneje na raz-
delitvenem naroku in dokazane z izvršilnim naslovom. Šele po 
poplačilu prednostnih terjatev iz 197. člena18 se po 198. členu 
ZIZ poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico 
(med drugim tudi s pogodbeno hipoteko), terjatve upnikov, na 
katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg ter 
nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna 
bremena, ki s prodajo ugasnejo. Zakonita preživnina se torej 
po ZIZ poplača prednostno, a ne absolutno. Poplača se pred 

15 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 
7. 2. 2018, 10. točka obrazložitve, in št. U-I-50/16 z dne 6. 6. 2018, 
9. točka obrazložitve. 

16 Prav tam. 
17 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-47/15. 
18 V delu, v katerem imajo prednost (za tiste, katerih prednost 

je zgolj v določenem delu oziroma časovnem obsegu).

nekaterimi drugimi terjatvami, tudi terjatvami, ki so zavarovane 
z zastavno pravico, a le pri zneskih, pridobljenih iz prodaje 
nepremičnin. Pri izvršbi na premičnine ni tako.

19. V postopku osebnega stečaja pa so terjatve na 
podlagi zakonite preživnine t. i. prednostne terjatve (prvi od-
stavek 390. člena ZFPPIPP), ki se iz splošne razdelitvene 
mase poplačajo pred navadnimi in podrejenimi terjatvami (prvi 
odstavek 359. člena v zvezi s prvim odstavkom 383. člena 
ZFPPIPP). Iz posebne razdelitvene mase se poplačajo le, če 
pride do prenosa premoženja, ki ostane po celotnem plačilu 
terjatev iz drugega in tretjega odstavka 371. člena ZFPPIPP 
v splošno razdelitveno maso. Opisana ureditev pomeni, da 
imajo terjatve na podlagi zakonite preživnine prednost le pri 
poplačilu iz splošne razdelitvene mase, nimajo pa t. i. abso-
lutne prednosti, torej ne pri poplačilu iz posebne razdelitvene 
mase. Torej tako po ZFPPIPP kot po ZIZ obstajajo omejitve pri 
poplačilu terjatev iz zakonite preživnine, a so urejene različno, 
pri čemer je več možnosti za poplačilo pri postopku po ZIZ. 
Predvsem je pomembno, da se terjatev iz naslova zakonite 
preživnine v postopku po ZIZ lahko poplača pred terjatvami, 
zavarovanimi z zastavno pravico. Če bi se torej nepremičnina 
stečajnega dolžnika prodajala v okviru postopka po ZIZ, bi 
se terjatev iz zakonite preživnine poplačala pred terjatvami 
stečajnega upnika, zavarovanimi z zastavno pravico, v po-
stopku po ZFPPIPP pa ne (začetek stečaja namreč ne vpliva 
na izvršilni postopek19).

20. Nadalje, med obema zakonskima ureditvama je različ-
no urejen tudi obseg prednosti za poplačilo terjatev iz naslova 
zakonite preživnine. Po ZIZ imajo preživninske terjatve pred-
nost le pri izvršbi na nepremičnine (197. člen ZIZ), medtem ko 
je po ZFPPIPP terjatev mogoče zahtevati iz splošne stečajne 
mase, ki jo sestavlja vse premoženje stečajnega dolžnika, 
razen premoženja, ki spada v posebno stečajno maso (prvi 
odstavek 225. člena v zvezi s prvim odstavkom 383. člena 
ZFPPIPP), pri čemer je treba upoštevati še posebna pravila 
o stečajni masi v osebnem stečaju iz 389. člena ZFPPIPP. 
Prednost pri poplačilu se torej razteza na bistveno večji obseg 
premoženja kot v izvršilnem postopku, kjer se prednost razte-
za le na nepremičnine, vendar pa je treba upoštevati tudi, da 
splošne stečajne mase morda v posameznem primeru ne bo 
veliko oziroma dovolj za poplačilo, če to povzročijo terjatve, 
zavarovane z zastavno pravico.

21. Razlika se kaže tudi v pravnih posledicah odpusta 
obveznosti na terjatev ločitvenega upnika in terjatev preživnin-
skega upravičenca v primeru postopka osebnega stečaja.20 
Po drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP odpust obveznosti 
ne učinkuje na preživninske terjatve. Na drugi strani odpust 
obveznosti učinkuje na terjatve ločitvenih upnikov, in sicer 
tako, da tudi teh (poleg navadnih terjatev) s pravnomočnostjo 
odpusta obveznosti ni več mogoče sodno uveljaviti (prvi odsta-
vek 409. člena ZFPPIPP). Instituta, ki bi bil temu primerljiv, v 
izvršilnem postopku ni. Zato take oblike prednosti, kot jo lahko 
preživninski upravičenec uživa v postopku osebnega stečaja, 
v izvršilnem postopku ne more uživati.

22. Opisane razlike med izvršilnim postopkom in postop-
kom osebnega stečaja same po sebi še ne pomenijo, da gre 
pri ureditvi po ZIZ in po ZFPPIPP za tako različno obravnavo 
preživninskih terjatev, ki bi pomenila neskladje z drugim odstav-
kom 14. člena Ustave. Kolikor je različnost odsev zasledovanja 
različnosti predmeta pravnega urejanja, načelo enakosti pred 
zakonom terja temu ustrezno različno (in ne enako) obravnavo.

23. Za postopek osebnega stečaja je bistveno, da je 
dolžnik insolventen, da torej bodisi v daljšem obdobju ni spo-
soben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem 
obdobju (trajnejša nelikvidnost), bodisi postane dolgoročno 
plačilno nesposoben (prvi odstavek 14. člena ZFPPIPP). In-
solventnost je torej nujna predpostavka za začetek postopka 
osebnega stečaja. Namen postopka osebnega stečaja je, da 

19 Drugi odstavek 390. člena v zvezi s 132. členom ZFPPIPP.
20 Glej tudi 12. točko te odločbe.
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bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo 
svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v 
enakih deležih (prvi odstavek 382. člena ZFPPIPP). V okviru 
začetega postopka osebnega stečaja pa je dolžniku omo-
gočena sanacija njegovega insolventnega stanja z izvedbo 
postopka za odpust obveznosti ob predpostavki, da dolžnik 
resno in odgovorno ter aktivno deluje v prizadevanju prido-
bitve sredstev za poplačilo njegovih upnikov v času trajanja 
preizkusne dobe. Osebni stečaj tako omogoča stečajnemu 
dolžniku, da se mu, pod določenimi pogoji ponovno, torej po 
izgubi premoženja, omogočita dostojno življenje in možnost 
preživetja.21 Postopek osebnega stečaja ne zasleduje le takih 
ciljev kot izvršilni postopek. Posledično tudi položaj upnika ni 
varovan do enake mere, kajti poskuša se varovati tudi dolžni-
ka, in sicer s ciljem, da bo terjatve le omejeno poplačal, kar 
mu bo omogočilo novo možnost finančnega preživetja in s tem 
tudi zasebnega življenja. Drugačne pa so značilnosti izvršilne-
ga postopka, kajti tam dolžnik ni (nujno) insolventen v pomenu 
ZFPPIPP, temveč lahko na primer le odklanja plačilo zapadle 
terjatve. Dolžnika se ne ščiti z enakimi cilji, in upniki lahko tudi 
z več izvršbami posegajo v njegovo premoženje, vse dokler 
niso popolnoma poplačani. To v postopku osebnega stečaja 
ni mogoče. V izvršilnem postopku tudi ni zagotovljeno, da so 
upniki poplačani hkrati in v enakih deležih, saj je vrstni red 
poplačila iz istega predmeta izvršbe odvisen od pridobitve 
pravice do poplačila iz tega predmeta (prvi odstavek 12. člena 
ZIZ). Namen izvršilnega postopka je sicer poplačilo upnika, a 
v drugačnih okoliščinah in zato pod drugačnimi pogoji. Upniki 
so zato različno varovani oziroma imajo različen pravni polo-
žaj. Opisane razlike v ciljih izvršilnega postopka in postopka 
osebnega stečaja se tako odražajo tudi v razlikah med obema 
zakonskima ureditvama.

24. Opisani različni cilji in različne ureditve so poveza-
ni tudi s predmetom pravnega urejanja, kot je pojasnjen v 
17. točki te odločbe. Ker položaj upnika posledično vpliva na 
položaj dolžnika in obratno, predmeta pravnega urejanja ne 
gre razumeti zgolj v urejanju pravnega položaja upnika glede 
terjatve zakonite preživnine, temveč tudi, kako je posledično 
urejen položaj dolžnika. Položaji upnikov in dolžnikov, tudi v 
primeru terjatev zakonite preživnine, ki jih urejata zakona, niso 
v bistvenem enaki. Zato je različna ureditev dopustna.22 Razli-
ke med izvršilnim postopkom in postopkom osebnega stečaja 
torej pomenijo, da sta si položaja v bistvenem različna in da je 
zakonodajalec smel položaja tudi različno urediti. Izpodbijana 
ureditev zato ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena 
Ustave.

25. Glede na navedeno 371. in 390. člen ZFPPIPP, kolikor 
se nanašata na poplačilo terjatev otrok na podlagi zakonite 
preživnine, nista v neskladju z Ustavo.

C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. člena 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.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

21 Š. Ivanjko, Nujnost urejanja "osebnega" stečaja, Podjetje 
in delo, št. 6–7 (2005), str. 1096–1108.

22 Glej podobno tudi stališče Evropskega sodišča za človeko-
ve pravice, ki presoja prepoved neenake obravnave po 14. členu 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP), v sodbi v zadevi 
Spadea in Scalabrino proti Italiji z dne 28. 9. 1995, 45. točka. Glej 
tudi P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn in L. Zwaak (ur.), Theory 
and Practice of the European Convention on Human Rights, 4. iz-
daja, Intersentia, Antwerpen-Oxford 2006, str. 1038. 

4002. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas 
pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2019 
do 15. 7. 2019

Številka: Su-I-4/17-29
Datum: 13. 12. 2018

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 
56/11 in 70/17) na 19. upravni seji z dne 13. 12. 2018 sprejelo

R A Z P O R E D   D E L A    
 U S T A V N E G A   S O D I Š Č A

za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2019 
do 15. 7. 2019

I.
Terminski program za pomladansko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
10., 17. in 24. januarja
7., 14. in 21. februarja
7., 14. in 21. marca
4., 11., 18. in 25. aprila
9., 16. in 23. maja
6., 13. in 20. junija
4. in 11. julija
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni 

datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega 

sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo 

predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga 
določi senat, oziroma po potrebi.

4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik 
Ustavnega sodišča po potrebi.

5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega 
sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila 
plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne od-
loči drugače.

II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Marijan Pavčnik, predsednik,
dr. Rajko Knez, član, in
dr. Dunja Jadek Pensa, članica.
Namestnica predsednika senata je dr. Dunja Jadek Pen-

sa.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev odloča v sestavi:
Marko Šorli, predsednik,
DDr. Klemen Jaklič, član, in
dr. Katja Šugman Stubbs, članica
Namestnik predsednika senata je DDr. Klemen Jaklič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Etelka Korpič - Horvat, članica.
Namestnik predsednice senata je dr. Matej Accetto.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma 

člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nado-
mestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član 
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju 
sodnik) po naslednjem razporedu:

dr. Marijan Pavčnik za zadeve kazenskega senata,
dr. Špelca Mežnar za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nado-

mestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike pred-
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sednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem 
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.

5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po 
izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje 
zasedanje.

III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamič-
ne pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o 
prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane 
v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij.

2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-
pravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih, postop-
kih gospodarskih sporov, postopkih vpisa v sodni register, po-
stopkih po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, insolventnost 
in prisilno prenehanje, ter ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v nepravdnih, zapuščinskih in zemljiško-
knjižnih postopkih.

3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja uprav-
nopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pri-
stojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne 
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih 
delovnih in socialnih sporov.

4. Ustavno sodišče lahko med zasedanjem s posebnim 
sklepom določi, da se glede na pripad zadev na posameznem 
senatu določeno število ustavnih pritožb ali določena pravna 
področja začasno prenesejo v obravnavo drugemu senatu. 
Sklep se objavi na spletni strani Ustavnega sodišča.

IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem 

vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstajajo 
posebni vrstni redi za postopke za oceno ustavnosti zakonov, 
začete z zahtevo, postopke za oceno ustavnosti zakonov, začete 
s pobudo, in za postopke za oceno ustavnosti drugih predpisov.

2. Zadeve iz P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz 
U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku, 
ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov 
na vrsti za dodelitev U-I zadeve.

3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (U-II vpisnik, Rm 
vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po 
abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da se 
vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na statistično leto.

4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede 
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu za-
četnic priimkov članov senata.

5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje 
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali 
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim 
in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva 
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega 
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej 
označijo in dodelijo istemu sodniku.

6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časov-
nem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, 
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zade-
va iz Up vpisnika po točki IV. 4. tega razporeda

V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, 

se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abe-
cednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za 
zadeve iz U-I, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke tega raz-
poreda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, 
članoma istega senata po abecednem vrstnem redu začetnic 
njunih priimkov.

2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva 
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.

3. Na podlagi dogovora med sodnikoma se zadeva, do-
deljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki postane sodnik 
poročevalec.

4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na pod-
lagi tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
109/12 – ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, 
ni sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik po-
ročevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem 
ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe 
dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti, ki je po 
začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim, če se ustavna 
sodnika ne sporazumeta drugače.

5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe gene-
ralnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.

VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča 

(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni 
sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu 
namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se 
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, 
ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upošteva-
nju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se 
zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega 
položaja.

2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni 
sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo 
več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni 
svetovalec.

3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni 
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi 
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.

VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni se-

kretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, 
ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o objavi prostega 
delovnega mesta.

2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako, 
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu 
svetovalci.

VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za 

oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v 
katerem je bil objavljen predpis.

2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v dru-
gih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v 
Uradnem listu Republike Slovenije, razen odločb, izdanih v 
zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ki se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene 
Ustavno sodišče.

3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojno-
sti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.

4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.

IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča 

so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 12.00 
ure, ob sredah od 10.00 do 15.00 ure.

X.
Senati odločajo po tem razporedu z 19. 12. 2018.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, 

generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega 
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sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča. 
Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča ter 
se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

SODNI SVET
4003. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 9. seji 13. decembra 2018 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednik Okrajnega sodišča v Kranju
– predsednik Okrajnega sodišča v Trebnjem
– predsednik Okrajnega sodišča v Lendavi
– predsednik Okrajnega sodišča v Črnomlju
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od 
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na 
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

4004. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 2. seji 6. 9. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Stanka Poredoš se z dnem 6. 9. 2018 imenuje na sodni-
ško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

4005. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 4. seji 4. 10. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Frančiška Fišer se z dnem 4. 10. 2018 imenuje na sodni-
ško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Slovenj 
Gradcu.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

4006. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 4. seji 4. 10. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Vladimirju Kočevarju, okrožnemu sodniku na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 31. 12. 2018 
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški 
službi.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

4007. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 4. seji 4. 10. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mariji Snežni Novak, okrožni sodnici svetnici na Okro-
žnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 31. 12. 
2018 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o 
sodniški službi.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

4008. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 8. seji 22. 11. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Vedranu Brkanu, okrajnemu sodniku na Okrajnem sodi-
šču v Mariboru, preneha sodniška služba z dnem 31. 12. 2018 
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški 
službi.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4009. Končni izid nadomestnih volitev 

člana državnega sveta – predstavnika 
negospodarskih dejavnosti za področje 
socialnega varstava

K O N Č N I   I Z I D
nadomestnih volitev člana državnega sveta – 
predstavnika negospodarskih dejavnosti za 

področje socialnega varstava

Državna volilna komisija je na podlagi 4., 7., 12. in 
21. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F 
in 81/18 – odl. US – v nadaljevanju ZDSve) v zvezi z določbo 
94. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 
št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) na 
63. seji 19. 12. 2018 ugotovila naslednji končni izid nadome-
stnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospo-
darskih dejavnosti za področje socialnega varstva:

A.
1. Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstav-

nika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva 
so bile izvedene v ponedeljek, 17. 12. 2018.

– V seznam izvoljenih predstavnikov v vo-
lilno telo je bilo vpisanih: 36 elektorjev

– Volilnega zbora se je udeležilo: 20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glaso-

valo: 20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 20
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 20
2. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Danijel KASTELIC 20 glasov
2. Darja KUZMANIČ - KORVA 0 glasov
3. Štefan Lepoša 0 glasov

B.
4. Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZDSve je bil za 

člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejav-
nosti za področje socialnega varstva izvoljen:

Danijel KASTELIC, roj. 25. 9. 1965, stanujoč Veliki Kal 6, 
1296 Šentvid pri Stični.

C.
5. Državna volilna komisija je ugotovila končni izid volitev 

članov državnega sveta na podlagi 7., 12. in 21. člena ZDSve. 
Končni izid je ugotovila v sestavi: namestnik predsednika Peter 
Golob ter člani dr. Franci Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. 

Nina Brumen, Ksenija Vencelj in Drago Zadergal. Končni izid 
volitev je bil sprejet soglasno.

Št. 041-52/2018-5
Ljubljana, dne 19. decembra 2018

Peter Golob l.r.
Namestnik predsednika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

4010. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe 
za upravljanje

Na podlagi 1. in 2. točke 87. člena Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 
81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembi Sklepa o kapitalu družbe  

za upravljanje

1. člen
V 5. členu Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni 

list RS, št. 100/15) se 1. točka spremeni, tako da se glasi:
»1. neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sred-

stev, razen pravic do uporabe opredmetenih osnovnih sred-
stev;«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta sklep se prvič uporabi za izračun kapitala družbe za 

upravljanje na dan 1. 1. 2019.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-5/2018-4
Ljubljana, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-1611-0083

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

mag. Miloš Čas l.r.
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4011. Tarifne postavke za omrežnine 
elektrooperaterjev za regulativno obdobje 
2019–2021

Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo 
objavlja

T A R I F N E   P O S T A V K E 
za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno 

obdobje 2019–2021

I
Tarifne postavke za omrežnino za prenosni sistem zna-

šajo:

za leto 2019:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni 
nivo

način 
priključitve vrsta odjema obračunska moč 

(EUR/kW/mesec)
prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

VT MT ET

VN
T ≥ 6000 ur 0,91879 0,00152 0,00118  

6000 > T ≥ 2500 ur 0,98259 0,00139 0,00106  
T < 2500 ur 1,05922 0,00147 0,00113  

SN
zbiralke SN

T ≥ 2500 ur 1,78935 0,00040 0,00031  
T < 2500 ur 1,76976 0,00052 0,00041  
T ≥ 2500 ur 1,05225 0,00202 0,00156  
T < 2500 ur 0,86180 0,00320 0,00246  

NN

zbiralke NN
T ≥ 2500 ur 1,15597 0,00161 0,00125  
T < 2500 ur 1,00377 0,00257 0,00197  
T ≥ 2500 ur 1,01188 0,00219 0,00168  
T < 2500 ur 0,88682 0,00298 0,00229  
polnjenje EV 0,44341 0,00149 0,00115  

brez merjenja moči 0,37405 0,00559 0,00430 0,00517
gospodinjstvo 0,37405 0,00559 0,00430 0,00517

za leto 2020:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni 
nivo

način 
priključitve vrsta odjema obračunska moč 

(EUR/kW/mesec)
prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

VT MT ET

VN

T ≥ 6000 ur 0,92476 0,00153 0,00119  

6000 > T ≥ 2500 ur 0,98898 0,00140 0,00107  

T < 2500 ur 1,06610 0,00148 0,00114  

SN

zbiralke SN
T ≥ 2500 ur 1,80098 0,00040 0,00031  

T < 2500 ur 1,78126 0,00052 0,00041  

T ≥ 2500 ur 1,05909 0,00203 0,00157  

T < 2500 ur 0,86740 0,00322 0,00248  

NN

zbiralke NN
T ≥ 2500 ur 1,16348 0,00162 0,00126  

T < 2500 ur 1,01029 0,00259 0,00198  

T ≥ 2500 ur 1,01846 0,00220 0,00169  

T < 2500 ur 0,89258 0,00300 0,00230  

polnjenje EV 0,44629 0,00150 0,00116  

brez merjenja moči 0,37648 0,00563 0,00433 0,00520

gospodinjstvo 0,37648 0,00563 0,00433 0,00520
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za leto 2021:
odjemna skupina tarifne postavke

napetostni 
nivo

način 
priključitve vrsta odjema obračunska moč 

(EUR/kW/mesec)
prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

VT MT ET

VN
T ≥ 6000 ur 0,93077 0,00154 0,00120  

6000 > T ≥ 2500 ur 0,99541 0,00141 0,00108  
T < 2500 ur 1,07303 0,00149 0,00115  

SN
zbiralke SN

T ≥ 2500 ur 1,81269 0,00040 0,00031  
T < 2500 ur 1,79284 0,00052 0,00041  
T ≥ 2500 ur 1,06597 0,00204 0,00158  
T < 2500 ur 0,87304 0,00324 0,00250  

NN

zbiralke NN
T ≥ 2500 ur 1,17104 0,00163 0,00127  
T < 2500 ur 1,01686 0,00261 0,00199  
T ≥ 2500 ur 1,02508 0,00221 0,00170  
T < 2500 ur 0,89838 0,00302 0,00231  
polnjenje EV 0,44919 0,00151 0,00117  

brez merjenja moči 0,37893 0,00567 0,00436 0,00523
gospodinjstvo 0,37893 0,00567 0,00436 0,00523

II
Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem znašajo:
za leto 2019:

odjemna skupina tarifne postavke
napetostni 

nivo
način 

priključitve vrsta odjema obračunska moč 
(EUR/kW/mesec)

prevzeta delovna energija (EUR/kWh)
VT MT ET

VN
T ≥ 6000 ur     

6000 > T ≥ 2500 ur     
T < 2500 ur     

SN
zbiralke SN

T ≥ 2500 ur 1,16272 0,00031 0,00023  
T < 2500 ur 1,14730 0,00042 0,00031  
T ≥ 2500 ur 2,00961 0,00548 0,00422  
T < 2500 ur 1,49191 0,00869 0,00669  

NN

zbiralke NN
T ≥ 2500 ur 2,95530 0,00564 0,00435  
T < 2500 ur 2,42174 0,00898 0,00691  
T ≥ 2500 ur 4,40084 0,01380 0,01062  
T < 2500 ur 3,61331 0,01870 0,01438  
polnjenje EV 1,80666 0,00934 0,00719  

brez merjenja moči 0,38467 0,03518 0,02705 0,03246
gospodinjstvo 0,38467 0,03518 0,02705 0,03246

za leto 2020:
odjemna skupina tarifne postavke

napetostni 
nivo

način 
priključitve vrsta odjema obračunska moč 

(EUR/kW/mesec)
prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

VT MT ET

VN
T ≥ 6000 ur     

6000 > T ≥ 2500 ur     
T < 2500 ur     

SN
zbiralke SN

T ≥ 2500 ur 1,10307 0,00029 0,00022  
T < 2500 ur 1,08844 0,00040 0,00029  
T ≥ 2500 ur 1,90652 0,00520 0,00400  
T < 2500 ur 1,41538 0,00824 0,00635  

NN

zbiralke NN
T ≥ 2500 ur 2,80369 0,00535 0,00413  
T < 2500 ur 2,29750 0,00852 0,00656  
T ≥ 2500 ur 4,17508 0,01309 0,01008  
T < 2500 ur 3,42795 0,01774 0,01364  
polnjenje EV 1,71398 0,00886 0,00682  

brez merjenja moči 0,36494 0,03338 0,02566 0,03079
gospodinjstvo 0,36494 0,03338 0,02566 0,03079



Stran 13172 / Št. 82 / 21. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije

za leto 2021:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni 
nivo

način 
priključitve vrsta odjema obračunska moč 

(EUR/kW/mesec)
prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

VT MT ET

VN
T ≥ 6000 ur     

6000 > T ≥ 2500 ur     
T < 2500 ur     

SN
zbiralke SN

T ≥ 2500 ur 1,04648 0,00028 0,00021  
T < 2500 ur 1,03260 0,00038 0,00028  
T ≥ 2500 ur 1,80872 0,00493 0,00379  
T < 2500 ur 1,34277 0,00782 0,00602  

NN

zbiralke NN
T ≥ 2500 ur 2,65986 0,00508 0,00392  
T < 2500 ur 2,17964 0,00808 0,00622  
T ≥ 2500 ur 3,96090 0,01242 0,00956  
T < 2500 ur 3,25210 0,01683 0,01294  
polnjenje EV 1,62605 0,00841 0,00647  

brez merjenja moči 0,34622 0,03167 0,02434 0,02921
gospodinjstvo 0,34622 0,03167 0,02434 0,02921

III
Tarifne postavke za omrežnino za čezmerno prevzeto 

jalovo energijo znašajo:
za leto 2019:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni nivo prekomerno prevzeta jalova 
energija (EUR/kvarh)

VN 0,00332
SN, NN 0,00851

za leto 2020:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni nivo prekomerno prevzeta jalova 
energija (EUR/kvarh)

VN 0,00340
SN, NN 0,00871

za leto 2021:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni nivo prekomerno prevzeta jalova 
energija (EUR/kvarh)

VN 0,00348
SN, NN 0,00891

IV
Tarifne postavke za omrežnino za priključno moč znašajo:
za leto 2019:

odjemna skupina tarifna postavka
napetostni nivo / vrsta 

odjema
omrežnina za priključno moč 

(EUR/kW)
VN 39,50
SN 76,49

odjemna skupina tarifna postavka
napetostni nivo / vrsta 

odjema
omrežnina za priključno moč 

(EUR/kW)
NN z merjenjem moči 91,21
polnjenje EV 71,82
NN brez merjenja moči 63,92
Gospodinjski odjem 35,91

za leto 2020:

odjemna skupina tarifna postavka
napetostni nivo / vrsta 

odjema
omrežnina za priključno moč 

(EUR/kW)
VN 40,05
SN 77,55
NN z merjenjem moči 92,48
polnjenje EV 72,82
NN brez merjenja moči 64,81
Gospodinjski odjem 36,41

za leto 2021:

odjemna skupina tarifna postavka

napetostni nivo / vrsta 
odjema

omrežnina za priključno moč 
(EUR/kW)

VN 40,61

SN 78,64

NN z merjenjem moči 93,78

polnjenje EV 73,84

NN brez merjenja moči 65,72

Gospodinjski odjem 36,92
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V
Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem za 

potrebe izvajanja kvalificiranih pilotnih projektov znašajo:

za leto 2019:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni nivo vrsta odjema obračunska moč 
(EUR/kW/mesec)

prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

PKKT NKKT VT MT ET

NN
brez merjenja moči 0,38467 0,34890 0,00582 0,03026 0,02326 0,02807

gospodinjstvo 0,38467 0,31500 0,00525 0,02731 0,02100 0,02410

za leto 2020:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni nivo vrsta odjema obračunska moč 
(EUR/kW/mesec)

prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

PKKT NKKT VT MT ET

NN
brez merjenja moči 0,36494 0,33090 0,00552 0,02870 0,02206 0,02663

gospodinjstvo 0,36494 0,29910 0,00499 0,02594 0,01994 0,02284

za leto 2021:

odjemna skupina tarifne postavke

napetostni nivo vrsta odjema obračunska moč 
(EUR/kW/mesec)

prevzeta delovna energija (EUR/kWh)

PKKT NKKT VT MT ET

NN
brez merjenja moči 0,34622 0,31395 0,00523 0,02723 0,02093 0,02526

gospodinjstvo 0,34622 0,28350 0,00473 0,02459 0,01890 0,02167

Št. 211-51/2018-01/2018
Maribor, dne 12. decembra 2018

Agencija za energijo
Direktorica

mag. Duška Godina

po pooblastilu: 
Tomaž Lah l.r.

vodja sektoraj skupnih delavnosti

4012. Odločba o imenovanju vodje Oddelka 
za preiskovanje in pregon uradnih oseb 
s posebnimi pooblastili pri Specializiranem 
državnem tožilstvu RS

Na podlagi prvega odstavka 200. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je 
Državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca 
RS, št. VDT-Tu-20-5/12/2018/13 s 24. 10. 2018, po predho-
dnem mnenju ministrice za pravosodje, št. 701-81/2017 s 24. 9. 
2018, v postopku imenovanja vodje Oddelka za preiskovanje 
in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializi-
ranem državnem tožilstvu RS, na 20. redni seji, ki je potekala 
6. 11. 2018, sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju vodje Oddelka za preiskovanje  

in pregon uradnih oseb  s posebnimi pooblastili 
pri Specializiranem državnem tožilstvu RS

Mojca Gruden, rojena 7. 5. 1969, višja državna tožilka 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, začasna vodja 
Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi 
pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS, se s 
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6. 11. 2018 za dobo šestih let imenuje za vodjo Oddelka za 
preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili 
pri Specializiranem državnem tožilstvu RS.

DTS št. 106/2018-8
Ljubljana, dne 6. novembra 2018

Robert Renier l.r.
Predsednik Državnotožilskega sveta

4013. Odločba o imenovanju namestnika vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj 
Gradcu

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je 
Državnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Slovenj Gradcu, št. Tu 20-7/1/2018-3 
BČ/US/us s 13. 11. 2018, po predhodnem mnenju generalne-
ga državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-7/21/2018/3 z 12. 11. 
2018, v postopku imenovanja namestnika vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Slovenj Gradcu, na 21. redni seji, ki je 
potekala 28. 11. 2018, sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju namestnika vodje Okrožnega 

državnega tožilstva v Slovenj Gradcu

Ivo Šume, rojen 25. 10. 1967, višji državni tožilec na Okro-
žnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, se z 12. 12. 2018 
za dobo šestih let imenuje za namestnika vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Slovenj Gradcu.

DTS št. 182/2018-4
Ljubljana, dne 28. novembra 2018

Robert Renier l.r.
Predsednik Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4014. Pravilnik o postopku javnega razpisa 

Radiotelevizije Slovenija za izdelavo 
filmov neodvisnih producentov za javno 
kinematografsko prikazovanje

Na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – Odl.US, 63/16 in 31/18) in 
Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list 
RS, št. 106/06, 9/12 in 55/14) sprejema generalni direktor 
Radiotelevizije Slovenija

P R A V I L N I K
o postopku javnega razpisa Radiotelevizije 

Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih 
producentov za javno kinematografsko 

prikazovanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik ureja postopek izvedbe javnega razpisa 

(v nadaljnjem besedilu: razpis) in izbire filmov, namenjenih za 

javno kinematografsko prikazovanje, pri katerih Radiotelevizija 
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) sodeluje s finanč-
nimi sredstvi, pod pogoji iz tretjega odstavka 4. člena tega pra-
vilnika pa lahko tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami.

(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek sklenitve koprodukcij-
ske pogodbe s prijavitelji izbranih filmov, izvajanje pogodbenih 
pravic in obveznosti, izplačila finančnih sredstev ter upravičene 
projektne stroške, ki jih prizna in izplača RTV SLO.

2. člen
(1) RTV SLO podpira slovensko filmsko produkcijo in 

izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinemato-
grafsko prikazovanje na podlagi Zakona o Slovenskem film-
skem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; 
ZSFCJA).

(2) Pri realizaciji in izkoriščanju (eksploataciji) filmov so-
deluje RTV SLO kot koproducent v skladu s svojim koproduk-
cijskim deležem in določili koprodukcijske pogodbe.

3. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji 

pomen:
1. Avdiovizualna (AV) dela – kinematografski filmi vseh 

zvrsti (npr. igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animi-
rani filmi), ki so izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih 
slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovani.

2. Slovensko AV delo – delo, ki je v skladu z Uredbo o 
merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih 
del (Uradni list RS, št. 105/01) izvorno producirano v sloven-
skem jeziku ali delo, ki je producirano v madžarskem in italijan-
skem jeziku, če je namenjeno madžarski ali italijanski narodni 
skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter delo 
slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, 
če je izraženo kot individualna intelektualna stvaritev s podro-
čja književnosti, znanosti in umetnosti in je izdelano oziroma 
primerno tudi za predvajanje na televizijskem programu. Kot 
slovensko AV delo se šteje tudi evropsko filmsko delo, ki je na 
podlagi Evropske konvencije o filmski koprodukciji izenačeno 
z nacionalnimi filmskimi deli.

3. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in 
vložena s strani upravičene osebe.

4. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje za neodvisnega producenta in druge pogoje, določene 
v razpisu.

5. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na 
razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.

6. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme ozi-
roma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, 
določenem v besedilu razpisa.

7. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sesta-
vine, določene z razpisom. Za popolno se šteje tudi nepopolna 
vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v roku, določenem v 
pozivu k dopolnitvi.

8. Projekt – prijavljeni film, vključno z dokumentacijo, ki se 
nanaša na njegovo realizacijo.

9. Realizacija projekta – izvedba vseh faz izdelave filma 
(pred produkcija, produkcija, post produkcija) do zaključne 
kopije filma, vključno z izdelavo končnega obračuna projekta.

10. Koproducent – pravna ali fizična oseba, ki na podlagi 
ustrezne koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji filma 
s svojim koprodukcijskim vložkom in je registrirana za izvajanje 
filmske produkcije.

11. Koprodukcijska pogodba – pogodba, ki jasno določa 
koprodukcijska razmerja med koproducenti, višino vložkov v 
film in koprodukcijske deleže, razpolaganje z materialnimi pra-
vicami na dokončanem filmu ter način delitve prihodka.

12. Koprodukcijski vložek – ovrednoteni (finančni, sto-
ritveni ipd.) vložek, ki ga koproducent vloži v izdelavo filma 
oziroma v projekt. Sorazmerni del njegovega vložka v končnem 
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obračunu projekta predstavlja koproducentov koprodukcijski 
delež.

13. Finančni načrt projekta – ovrednoten prikaz vseh 
virov in vrst financiranja projekta, ki je skladen s predračunom 
projekta.

14. Predračun projekta – predhodno ovrednotenje vseh 
stroškov, ki so potrebni za celovito realizacijo projekta, in ki je 
skladen s finančnim načrtom projekta.

15. Končni obračun projekta – ovrednotenje vseh dejan-
sko nastalih stroškov pri realizaciji projekta, ki so nastali do 
dokončanja projekta.

16. Izkoriščanje (eksploatacija) filma – uporaba in razpo-
laganje z materialnimi pravicami na dokončanem filmu (npr. 
njihov nadaljnji prenos, distribucija, trženje).

17. Sofinancer – pravna oseba javnega prava, ki na 
podlagi predhodnega izbirnega postopka in ustrezne pogodbe 
dodeli projektu nepovratna finančna sredstva (subvencije) ali 
druge neodplačne storitve (t.i. državne pomoči).

18. Donator – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe do-
deli projektu nepovratna sredstva ali druge neodplačne storitve.

19. Sponzor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe 
priskrbi sredstva ali druge storitve v skladu s predpisi, ki urejajo 
sponzorstvo.

20. Ponudnik izdelkov – oseba, ki na podlagi ustrezne 
pogodbe priskrbi blago, blagovne znamke ali storitve v skladu 
s predpisi, ki urejajo promocijsko umeščanje izdelkov.

21. Investitor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe 
vloži sredstva v projekt, pri čemer dogovori povračilo celotne 
ali delne višine vloženih sredstev iz prihodka od izkoriščanja 
(eksploatacije) filma.

22. Javno prikazovanje – javna priobčitev filma v kine-
matografih v skladu z rednim programom kinematografa (ne 
vključuje enkratnih in izrednih projekcij filma, lahko pa se kratki 
film prikazuje v programskih sklopih z drugimi filmi).

23. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, ki 
s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri realizaciji 
filma, določene pa so z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne 
pravice.

(2) Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov 
pomen, določen v pravnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slove-
nijo. Če pomen v pravnih aktih ni določen, se upošteva ustaljen 
pomen pojmov v filmski industriji ter poslovni praksi.

(3) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični 
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.

II. PRIJAVNI POGOJI

4. člen
(1) RTV SLO sodeluje na razpisu kot koproducent pri iz-

delavi filmov, ki izpolnjujejo pogoje za slovensko AV delo in ki se 
javno prikažejo v kinematografih ter priobčijo javnosti tudi v medijih 
RTV SLO v skladu s pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba.

(2) RTV SLO sodeluje na razpisu s finančnim koproduk-
cijskim vložkom, s katerim se lahko krijejo vse faze realizacije 
projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija). Ti stro-
ški se tudi vštevajo v koprodukcijski vložek RTV SLO.

(3) RTV SLO lahko sodeluje na razpisu tudi s tehničnimi 
in infrastrukturnimi storitvami, v kolikor obstajajo razpoložljive 
zmogljivosti, kar lahko RTV SLO smiselno vključi v razpis. Če 
RTV SLO sodeluje tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi stori-
tvami, se vrednost teh storitev všteje v koprodukcijski vložek 
RTV SLO.

(4) RTV SLO lahko pri posameznem projektu sodeluje kot 
koproducent do najvišjega zneska, določenega v besedilu raz-
pisa, vendar največ do osemdeset (80) odstotkov končne vre-
dnosti projekta. Predvideni odstotek koprodukcijskega deleža 
RTV SLO se določi glede na predračunsko vrednost projekta. 
V kolikor se ob končnem obračunu ali reviziji projekta izkaže, 
da koprodukcijski delež RTV SLO znaša več kot osemdeset 

(80) odstotkov končne vrednosti projekta, je producent dolžan 
vrniti RTV SLO izplačani presežek sredstev oziroma finančno 
ovrednoteno vrednost storitev RTV SLO od osemdeset (80) 
odstotkov končne vrednosti projekta.

5. člen
(1) Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, 

ki ureja medije oziroma AV medijske storitve in je registriran za 
izvajanje dejavnosti filmske produkcije.

2. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis porav-
nane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge 
obveznosti do RTV SLO.

3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave 
na razpis še ni realizirano oziroma dokončano.

4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolven-
tnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno 
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno preneha-
nje, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po 
področnem predpisu.

5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po 
zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev 
iz postopka.

(2) Na razpis se ne morejo prijaviti filmi, ki vsebujejo ogla-
sne, pornografske ali rasistične vsebine.

6. člen
(1) Prijavitelji morajo ob prijavi projektov na razpis predlo-

žiti RTV SLO vse obvezne obrazce, pogodbe ali predpogodbe, 
priloge in izjave, kot so predpisane z besedilom razpisa.

(2) RTV SLO ravna z vsemi osebnimi podatki iz prejetih 
vlog v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) RTV SLO je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki 
jih kot take označijo prijavitelji projektov. Ne glede na označbo 
prijaviteljev se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki 
imajo na podlagi zakona naravo informacije javnega značaja 
ali jih smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih 
zakonskih pooblastil.

III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

III.A Začetek postopka

7. člen
(1) Postopek razpisa se lahko izvede za posamezno 

razpisno področje ali za več razpisnih področij hkrati. Razpi-
sna področja so lahko z igranih, dokumentarnih in animiranih 
filmskih zvrsti.

(2) Z besedilom razpisa se določita najvišja skupna višina 
razpisanih sredstev RTV SLO in najvišji znesek koprodukcij-
skega vložka RTV SLO v posamezni projekt. Če se postopek 
razpisa izvede za več razpisnih področij, so razpisane vre-
dnosti po posameznih področjih indikativne in se opredeljena 
sredstva po področjih lahko prenesejo med seboj.

8. člen
Razpis se izvaja po naslednjih fazah:
a. Uvedba postopka:
– predlog odgovornega urednika ali direktorja TV SLO za 

uvedbo postopka;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa.
b. Priprava vlog za obravnavo ter zavrženje:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog;
– izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in ne-

pravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.
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c. Ocenjevanje ustreznih vlog:
– vsebinsko ocenjevanje vlog;
– predstavitve vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje 

vlog.
d. Izbor projektov:
– izdaja posamičnih odločb o sprejetju v koprodukcijsko 

sodelovanje ali o zavrnitvi koprodukcijskega sodelovanja.

9. člen
(1) Predlog generalnemu direktorju RTV SLO za uvedbo 

postopka razpisa poda direktor TV SLO na podlagi predloga 
odgovornega urednika, v čigar področje vsebinsko spadajo 
razpisani projekti. Predlog vključuje vsebinsko utemeljitev 
razpisanega področja oziroma področij in predlagano višino 
finančnih sredstev ter časovnico izvedbe razpisa, vključno z 
okvirnim rokom za izdajo odločb. Predlog vključuje tudi možne 
člane komisije za odpiranje vlog in komisije za ocenjevanje vlog 
ter vodjo izvedbe razpisa, ki jih dokončno izbere oziroma potrdi 
generalni direktor RTV SLO.

(2) Na podlagi predloga direktorja TV SLO sprejme ge-
neralni direktor RTV SLO sklep o začetku postopka razpisa, s 
katerim določi:

– razpisno področje oziroma področja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV SLO (finančnega in 

morebitnega storitvenega vložka) na posameznem razpisnem 
področju, najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev 
RTV SLO, najvišjo višino razpisanih finančnih sredstev RTV 
SLO na posameznem področju, najvišji znesek koprodukcij-
skega vložka RTV SLO v projekte na posameznem razpisnem 
področju in obračunsko vrednost licence za televizijsko pred-
vajanje filma;

– datum objave in trajanje razpisa;
– osnutek besedila razpisa kot prilogo k sprejetemu skle-

pu.
(3) Hkrati s sprejetjem sklepa o začetku postopka razpisa 

sprejme generalni direktor RTV SLO tudi sklep o imenovanju 
članov komisije za odpiranje vlog, članov komisije oziroma 
komisij za ocenjevanje vlog in vodje izvedbe razpisa, s katerim 
določi mandat in naloge posamezne komisije oziroma vodje 
izvedbe razpisa.

10. člen
(1) Besedilo razpisa se objavi na spletni strani RTV SLO. 

V Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija 
o objavi razpisa.

(2) V času trajanja razpisa mora biti dokumentacija raz-
pisa dosegljiva vsem zainteresiranim osebam na spletni strani 
in sedežu RTV SLO.

11. člen
(1) Besedilo razpisa mora vsebovati:
– razpisno področje oziroma področja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV SLO (finančnega in 

morebitnega storitvenega vložka) na posameznem razpisnem 
področju, najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev 
RTV SLO, najvišjo višino razpisanih finančnih sredstev RTV 
SLO na posameznem področju, najvišji znesek koprodukcij-
skega vložka RTV SLO v projekte na posameznem razpisnem 
področju in obračunsko vrednost licence za televizijsko pred-
vajanje filma;

– razpisane vrednosti po posameznih področjih, ki so 
indikativni in se opredeljena sredstva po področjih lahko pre-
nesejo med seboj.

– trajanje razpisa;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projekti in prijavitelji 

projektov;
– merila za ocenjevanje projektov;
– število točk po posameznih ocenjevalnih merilih, sku-

pno število točk in minimalno število točk, ki jih morajo projekti 
doseči, da so lahko predlagani v koprodukcijsko sodelovanje;

– način pošiljanja in vsebino vlog;
– podatke o dokumentaciji razpisa;
– kontaktno osebo RTV SLO.
(2) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka tega 

člena se lahko objavijo tudi drugi podatki v zvezi z razpisom.

12. člen
(1) Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV SLO, pošljejo 

po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot 
svojo dejavnost. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) 
RTV SLO.

(2) Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot 
ena zadeva.

(3) Oseba, ki sprejema vloge, na vsaki vlogi, ne da bi je 
odprla, jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma datum 
in uro oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako 
dopolnitev ali spremembo vloge.

III.B Komisija za odpiranje vlog

13. člen
(1) Prispele vloge odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo 

s sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO.
(2) Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo najmanj trije (3) 

člani, generalni direktor RTV SLO pa lahko s sklepom določi 
tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru 
njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezano-
sti s prijavitelji ali prijavljenimi projekti.

(3) RTV SLO pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev 
na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja 
vlog oziroma dopolnitev.

(4) Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati 
zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki s 
projektom kandidira na razpisu. RTV SLO lahko zahteva od za-
konitega zastopnika in pooblaščenega predstavnika prijavitelja, 
da se ustrezno izkažeta.

14. člen
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapi-

snik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in ki obsega:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma 

dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih 

predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog, razvrščenih po razpisnih podro-

čjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog 

ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge (popolna ali 
nepopolna vloga), oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni 
dopolnitvi vlog.

15. člen
(1) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali 

je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpol-
njuje v razpisu določene pogoje (upravičena oseba).

(2) Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga for-
malno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni 
v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k do-
polnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom za-
vržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno 
in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove 
tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na 
podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.

16. člen
(1) Če prijavitelj za isti projekt na razpis pošlje več vlog 

v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se 
zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali 
spremembe prve vloge.
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(2) Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se 
prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obrav-
nava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru da 
prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse 
vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le 
ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.

17. člen
Vloge, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ki jih ni 

vložila upravičena oseba, zavrže generalni direktor RTV SLO 
s posamičnim sklepom.

18. člen
(1) Komisija za odpiranje vlog predloži vse vloge, za ka-

tere je ugotovila, da so pravočasne, popolne in da so jih vložile 
upravičene osebe, komisiji za ocenjevanje vlog v nadaljnjo 
obravnavo.

(2) O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so jih vložile upra-
vičene osebe, komisija za odpiranje vlog pripravi za komisijo za 
ocenjevanje vlog poročilo, ki vsebuje:

– seznam popolnih vlog, razvrščenih po razpisnih podro-
čjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);

– nazive prijaviteljev,
– naslove projektov.

III.C Komisija za ocenjevanje projektov

19. člen
(1) Projekte ocenijo komisije za ocenjevanje projektov, ki 

jih iz vrst zaposlenih na RTV SLO in zunanjih strokovnjakov s 
sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO. S sklepom se 
določijo tudi naloge in mandat komisij.

(2) Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sesta-
vljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Generalni 
direktor RTV SLO lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne 
člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotno-
sti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali 
prijavljenimi projekti.

(3) Mandat članov komisije za ocenjevanje projektov traja do 
izpolnitve oziroma dokončanja vseh nalog, povezanih z razpisom.

(4) Pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij za 
ocenjevanje projektov, podrobnejša opredelitev njihovih nalog 
ter način njihovega dela se lahko določijo s poslovnikom, ki ga 
sprejme generalni direktor RTV SLO.

III.D Ocenjevanje projektov

20. člen
(1) Merila za ocenjevanje projektov na posameznem raz-

pisnem področju, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk 
pri posameznem merilu in maksimalnim številom vseh točk, se 
določijo z vsakokratnim besedilom razpisa.

(2) Pri določitvi meril se praviloma upoštevajo naslednja 
izhodišča:

– presoja scenarija (npr. tematika, struktura, dramaturški 
potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);

– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scena-
rista, glavnega režiserja, direktorja fotografije, glavnega ani-
matorja);

– presoja referenc prijavitelja oziroma producenta (npr. 
realizirana AV produkcija, strokovna in finančna kredibilnost 
oziroma zanesljivost producenta);

– presoja ustreznosti finančnega načrta realizacije pro-
jekta (npr. finančne konstrukcije in finančnega predračuna, 
realnost predračunskih vrednosti, predvideni in zagotovljeni viri 
financiranja, zanesljivost drugih koprodukcijskih partnerjev in 
njihovih virov financiranja, realnost terminskega načrta);

– drugo glede na specifike posameznega razpisnega 
področja.

(3) Z besedilom razpisa se lahko določijo tudi prednostna 
merila glede na žanr, vsebino in programske usmeritve RTV 

SLO. Prednostno merilo pomeni dodatno število točk, ki jih 
prejmejo projekti, ki ta kriterij izpolnjujejo.

21. člen
(1) Pred oblikovanjem končnega poročila oziroma v času 

ocenjevanja komisija za ocenjevanje projektov s prijavitelji projek-
tov, ki so tako želeli in označili ob prijavi na razpis, opravi sestanek 
komisije, na katerem prijavitelji predstavijo projekte (vsebinski 
del, avtorska ekipa, finančna konstrukcija in viri sredstev itd.). Za 
namen razjasnitve postavk projekta se lahko opravijo sestanki tudi 
s prijavitelji ostalih projektov. Opravi se lahko tudi več sestankov 
oziroma dodatne predstavitve projekta, ki lahko vključujejo tudi 
predstavitev posameznih predvidenih soavtorjev filma.

(2) Prijavitelji na predstavitvi projektov ne smejo dopol-
njevati projektne dokumentacije oziroma predložiti novih doku-
mentov že oddanim vlogam.

(3) O sestanku iz tega člena se sestavi zapisnik.

22. člen
(1) Vsak član komisije za ocenjevanje projektov oceni vse 

vloge po vseh predpisanih merilih za ocenjevanje.
(2) Vsak član komisije mora svoje ocene pisno utemeljiti 

in obrazložiti po posameznih merilih za ocenjevanje.
(3) Skupna ocena posameznega projekta se dobi tako, da 

se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov 
pri posameznem merilu deli s številom članov komisije, ki je me-
rilo ocenilo. Ocene po posameznih merilih pa se nato seštejejo.

(4) V koprodukcijsko sodelovanje so lahko predlagani le 
tisti projekti, katerih skupna ocena je enaka ali presega v raz-
pisu določeno minimalno število točk. Komisija za ocenjevanje 
projektov na posameznem razpisnem področju ob zaključku 
ocenjevanja napravi nabor projektov, ki so prejeli oziroma pre-
segajo minimalno določeno število točk in ki so lahko na pod-
lagi končne odločitve generalnega direktorja RTV SLO izbrani 
v koprodukcijsko sodelovanje.

(5) Razpisane vrednosti po posameznih področjih so in-
dikativne in se opredeljena sredstva po področjih lahko prene-
sejo med seboj.

(6) Če noben projekt na posameznem razpisnem podro-
čju ne prejme minimalnega števila točk, se noben projekt ne 
predlaga v koprodukcijsko sodelovanje, nerazdeljen znesek, 
ki je predpisan za izvedbo razpisa, pa se upošteva pri nasle-
dnjem razpisu.

23. člen
(1) Komisija za ocenjevanje projektov pripravi po konča-

nem ocenjevanju končno poročilo generalnemu direktorju RTV 
SLO, ki vsebuje nabor projektov na posameznem razpisnem 
področju, ki so prejeli oziroma presegajo minimalno določeno 
število točk in ki so lahko izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, 
točkovno razvrstitev projektov z naslednjimi podatki po posa-
meznih projektih:

– seznam ocenjenih projektov, razvrščenih po razpisnih 
področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);

– skupno število doseženih točk;
– obrazložitev skupne ocene po vseh posameznih merilih;
– predlog o zavrnitvi ali sprejetju v koprodukcijsko sode-

lovanje;
– predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV 

SLO pri projektih, ki se predlagajo v sprejetje.
(2) Komisija za ocenjevanje projektov oblikuje predlog 

o višini in vrsti koprodukcijskega vložka največ do višine za-
prošenih sredstev, pri čemer upošteva ustreznost finančne-
ga predračuna in finančnega načrta za predvideno realizacijo 
projekta ter druge vire financiranja projekta. Finančni znesek 
koprodukcijskega vložka RTV SLO je lahko največ do maksi-
malne višine finančnih sredstev, ki je za projekte na razpisnem 
področju določena v razpisu.

(3) Končnemu poročilu se predložijo podpisani ocenje-
valni listi vseh članov komisije za ocenjevanje projektov ter 
zapisniki sestankov iz 21. člena tega pravilnika.
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III.E Odločba

24. člen
(1) Generalni direktor RTV SLO na podlagi nabora možnih 

projektov oziroma predloga iz končnega poročila komisije za 
ocenjevanje projektov s posamično odločbo zavrne koproduk-
cijsko sodelovanje pri vseh projektih, ki ne dosegajo določe-
nega minimalnega števila točk. Od nabora projektov, katerih 
ocena je enaka ali presega minimalno število točk, pa generalni 
direktor RTV SLO na podlagi mnenja odgovornega urednika 
izbere projekte in odloči o sprejetju v koprodukcijsko sodelo-
vanje glede na višino prejetih točk in skladnosti s programsko 
usmeritvijo, skladno z razpoložljivimi sredstvi. Pri tem generalni 
direktor RTV SLO na podlagi predloga komisije za ocenjevanje 
projektov odloči tudi o višini in vrsti koprodukcijskega vložka 
RTV SLO pri izbranih projektih.

(2) Generalni direktor RTV SLO ne izda odločbe, če se 
ugotovi, da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev postopka, 
očitne kršitve meril ocenjevanja ali predlogov, ki ne izpolnjujejo 
pogojev razpisa. Generalni direktor RTV SLO v tem primeru 
zahteva odpravo napak in/ali ponovno ocenjevanje.

(3) Če se generalni direktor RTV SLO ne strinja z mnenji in 
ocenami komisije za ocenjevanje projektov, lahko sprejme odloči-
tev, ki ne sledi mnenjem in ocenam komisije za ocenjevanje pro-
jektov, ampak sledi programsko-poslovnim usmeritvam RTV SLO.

(4) Če se generalni direktor RTV SLO ne strinja z uteme-
ljitvijo komisije za ocenjevanje projektov glede višine in/ali vrste 
koprodukcijskega vložka RTV SLO, lahko sprejme odločitev o 
drugačni višini in/ali vrsti koprodukcijskega vložka, še zlasti če 
presodi, da projekt s predlaganim koprodukcijskim vložkom ni 
izvedljiv ali je izvedljiv z nižjim koprodukcijskim vložkom.

(5) Generalni direktor RTV SLO je v primeru iz prejšnjih 
dveh odstavkov tega člena o svoji odločitvi dolžan seznaniti 
Programski svet RTV SLO.

(6) Projekti, ki niso izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, pa 
presegajo določeno minimalno število točk, se uvrstijo na t.i. re-
zervni seznam, ki se vodi pri pristojni službi RTV SLO za izvedbo 
razpisa. Ti projekti so lahko izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, 
če se sprostijo razpisna sredstva (npr. v primeru da kakšno ko-
produkcijsko sodelovanje na podlagi že izdane odločbe ne bo re-
alizirano). V tem primeru se z novo odločbo odpravi in nadomesti 
prejšnja odločba o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje.

(7) Zoper odločbo o zavrnitvi in sprejetju v koprodukcijsko 
sodelovanje ter sklep o zavrženju vloge je v skladu z zakonom 
dovoljena pritožba.

25. člen
Rezultati razpisa se javno objavijo na spletnih straneh 

RTV SLO.

26. člen
(1) Pred izdajo posamezne odločbe v postopku razpisa se 

lahko izda na prošnjo producenta pismo o nameri (t.i. »Letter of 
Intent«), s katerim RTV SLO izjavi, da bo sodelovala pri realiza-
ciji projekta kot koproducent, v kolikor bo film izbran na razpisu.

(2) Po izdaji odločbe lahko RTV SLO izda na prošnjo 
producenta potrditveno pismo (t.i. »Letter of Confirmation«), 
s katerim RTV SLO potrdi, da sodeluje pri filmu z določenim 
koprodukcijskim vložkom.

(3) Pismo o nameri in potrditveno pismo izda RTV SLO 
v roku desetih (10) dni po prejemu pisne prošnje producenta 
v slovenskem jeziku, lahko pa se dokumenta izdata tudi v an-
gleškem jeziku. Pismo o nameri in potrditveno pismo podpiše 
generalni direktor RTV SLO.

IV. KOPRODUKCIJSKA POGODBA IN SPREMLJANJE 
REALIZACIJE PROJEKTA

27. člen
(1) Na podlagi dokončne odločbe o sprejetju projekta v 

koprodukcijsko sodelovanje se sklene koprodukcijska pogod-

ba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti RTV 
SLO in prijavitelja. Koprodukcijska pogodba mora biti sklenjena 
najkasneje v enem (1) letu od vročitve odločbe o sprejetju v 
koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju. Če RTV SLO zaradi 
krivde na strani prijavitelja ne začne s finančno realizacijo 
odločbe v roku dveh (2) let od izdaje odločbe, lahko RTV SLO 
odstopi od koprodukcijske pogodbe.

(2) Pred sklenitvijo koprodukcijske pogodbe lahko RTV 
SLO povabi prijavitelja izbranega projekta na uskladitev tistih 
določil pogodbe, ki jih je potrebno prilagoditi posebnostim po-
sameznega projekta (uskladitveni sestanek). O usklajevanju 
se napravi zapisnik.

(3) RTV SLO pisno pozove prijavitelje izbranih projektov 
k sklenitvi koprodukcijske pogodbe. Če se prijavitelj v roku 
petnajst (15) dni po vročitvi poziva ne odzove, oziroma če 
v tem roku ne podpiše predlagane pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od realizacije projekta z RTV SLO, da pogodba ni 
sklenjena in da je RTV SLO prosta obveznosti, ki bi zanjo 
izhajale iz odločbe, na kar mora biti prijavitelj v pozivu posebej 
opozorjen. Rok za podpis pogodbe se lahko enkrat podaljša, 
če prijavitelj v roku petnajst (15) dni od vročitve poziva pisno 
sporoči RTV SLO objektivne in utemeljene razloge za podalj-
šanje roka.

28. člen
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sesta-

vine:
– pogodbeni stranki;
– predmet pogodbe in podatke o filmu;
– zahteve, ki jih mora izpolnjevati film;
– finančno konstrukcijo projekta;
– način pridobivanja novih koproducentov in ostalih finan-

cerjev pri projektu;
– pogoje in dinamiko izplačevanja finančnih sredstev RTV 

SLO in morebitno sredstvo finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija; kavcijsko 
zavarovanje zavarovalnice; denarni depozit; v primeru projek-
tov, katerih predračunska vrednost znaša do 50.000,00 EUR, 
pa tudi bianco menica);

– pogoje nudenja morebitnih tehničnih in infrastrukturnih 
storitev RTV SLO;

– rok dokončanja in izročitve filma ter drugih obveznih 
materialov;

– določitev končnih deležev na dokončanem filmu;
– materialne pravice na dokončanem filmu ter razpolaga-

nje s posameznimi materialnimi pravicami;
– izhodišča za morebitno sodelovanje ter druge obvezno-

sti pri promociji in izkoriščanju (eksploataciji) filma;
– delitev prihodkov iz naslova uporabe in razpolaganja z 

materialnimi pravicami;
– določilo o javni priobčitvi dokončanega filma v medijih 

RTV SLO;
– način spremljanja realizacije projekta;
– določbe o reviziji projekta;
– sankcije za primer kršitev pogodbenih določil;
– načine prenehanja pogodbe;
– skrbnike pogodbe;
– obvezne sestavine po predpisih.

29. člen
(1) Izplačila na podlagi sklenjene koprodukcijske pogodbe 

se praviloma opravijo po obrokih. Prvi obrok se lahko izplača 
šele po podpisu pogodbe in predložitvi ustreznega sredstva 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti, če se pogodbeni stranki zanj dogovorita.

(2) RTV SLO izplača posamezni obrok po pregledu in 
potrditvi ustreznega obračuna le, če je prijavitelj izpolnil vse 
svoje pogodbene obveznosti.

(3) Ne glede na pogodbeno določeno višino finančnih 
sredstev, ki jo lahko projekt prejme od RTV SLO, je prijavitelj 
projekta upravičen le do tolikšne višine finančnih sredstev, za 
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katero izkaže z verodostojno dokumentacijo upravičene stro-
ške, nastale pri aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta.

(4) Posamezne sklope predračuna projekta lahko prijavi-
telj brez soglasja RTV SLO spreminja za največ trideset (30) 
odstotkov predračunske vrednosti projekta, pod pogojem da 
ostane višina vložka RTV SLO nespremenjena.

(5) Vrsto in vsebino upravičenih stroškov pri projektu, ki jih 
lahko prizna in krije RTV SLO, ter način izkazovanja in pogoje 
za njihovo priznavanje urejajo posebna pravila, ki se štejejo kot 
priloga k tem pravilniku.

30. člen
(1) RTV SLO ima pravico spremljati izvajanje projektov v 

vseh fazah realizacije in tudi po dokončanju projekta, vključno 
s pravico do vpogleda v celotno projektno dokumentacijo, ki 
jo je prijavitelj dolžan voditi in ustrezno hraniti. RTV SLO ima 
pravico spremljati tudi promocijo in izkoriščanje (eksploatacijo) 
dokončanega filma.

(2) Za vsak zaključen projekt, pri katerem višina vlož-
ka RTV SLO presega 50.000,00 EUR, mora biti v štirih (4) 
mesecih od dokončanja filma izvedena revizija, ki jo opravi 
pooblaščena revizijska družba. RTV SLO krije stroške revizije 
v skladu s svojim koprodukcijskim deležem. Pri projektih, pri 
katerih višina vložka RTV SLO ne presega 50.000,00 EUR, 
pa RTV SLO lahko opravi ali naroči revizijo na lastne stroške. 
RTV SLO lahko na lastne stroške opravi ali naroči tudi pregled 
izkoriščanja (eksploatacije) filma, vključno s prihodki in odhodki 
iz tega naslova.

(3) RTV SLO upošteva revizijske ugotovitve oziroma 
sprejme revizijsko poročilo, izdano v okviru revizije, ki jo je pri 
istem projektu opravil Slovenski filmski center, javna agencija 
Republike Slovenije, če ta vsebuje tudi revidirane koproduk-
cijske vložke. V tem primeru RTV SLO ne izvede revizije iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

(4) V primeru da se pri opravljeni reviziji ali drugače 
ugotovijo nepravilnosti, neizpolnjene pogodbene obveznosti, 
neupravičena izplačila finančnih sredstev ali nepravilno kori-
ščenje drugih storitev RTV SLO, zahteva RTV SLO od prija-
vitelja izpolnitev pogodbenih obveznosti, vračilo neupravičeno 
izplačanih finančnih sredstev, povrnitev morebiti nastale škode 
in/ali druge popravljalne ukrepe.

31. člen
(1) RTV SLO lahko odstopi od koprodukcijske pogodbe 

še zlasti zaradi:
– kršitev ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– neutemeljenih oziroma neodobrenih odstopanj od do-

kumentacije projekta;
– onemogočanja spremljanja projekta;
– predložitve napačnih podatkov;
– znatne nenamenske ali nepravilne porabe sredstev;
– plačilne nelikvidnosti prijavitelja in/ali uvedbe postopka 

prenehanja prijavitelja v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prene-
hanje;

– kadar postane očitno, da prijavitelj ne bo dokončal 
filma v določenem roku ali da film ne bo dokončan v skladu s 
pogodbenimi določili.

(2) Če RTV SLO odstopi od koprodukcijske pogodbe, 
mora prijavitelj vrniti RTV SLO vsa že izplačana sredstva, sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva posameznega 
izplačila dalje in finančno ovrednoteno vrednost vseh korišče-
nih tehničnih in infrastrukturnih storitev.

32. člen
(1) Vsi filmi morajo biti dokončani najkasneje v roku dveh 

(2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe, celovečerni animi-
rani filmi, animirani filmi v trajanju nad štiriindvajset (24) minut 
in zahtevni celovečerni dokumentarni filmi, ki zaradi vsebine 
zahtevajo večletno spremljanje dogajanja, pa v roku v štirih 
(4) let od podpisa koprodukcijske pogodbe. Roka dokončanja 

projektov se ne more podaljšati z aneksom h koprodukcijski 
pogodbi razen izjemoma, če pride do zamikov pri terminskem 
načrtu realizacije projekta zaradi bistvenih sprememb pri fi-
nanciranju projekta, kadar je vključenih več koproducentov, ali 
zaradi nepredvidenih okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo 
dokončanje in na katere prijavitelj ni mogel vplivati. V primeru 
da projekt sofinancira tudi Slovenski filmski center, javna agen-
cija Republike Slovenije, se lahko rok dokončanja podaljša le, 
če rok dokončanja predhodno podaljša tudi Slovenski filmski 
center.

(2) RTV SLO pridobi materialne pravice na filmih skladno 
z določili koprodukcijske pogodbe. Za vsakokratno predvajanje 
filma na programih TV SLO obračuna RTV SLO tudi vrednost 
pravice predvajanja (licence). Vrednost licence se predvidi v 
razpisu, pri čemer se upoštevata dolžina filma in predračunska 
vrednost filma. Tako dobljena vrednost predstavlja obračunsko 
vrednost, ki se ne izplača producentu, ampak se upošteva pri 
bodočih obračunih čistih prihodkov, ki bi na podlagi koprodukcij-
skega deleža pripadli RTV SLO iz naslova eksploatacije filma.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(1) Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 

Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija 
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinemato-
grafsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 72/17), priloga Upravi-
čeni stroški pri avdiovizualnih projektih Radiotelevizije Slovenija 
(Uradni list RS, št. 72/17) pa kot priloga postane sestavni del 
tega pravilnika.

(2) Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo 
tega pravilnika, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali v 
času objave razpisa.

(3) Poslovnik iz četrtega odstavka 19. člena pravilnika se 
sprejme najkasneje v roku dveh (2) mesecev po uveljavitvi pra-
vilnika. Poslovnik lahko zajame način delovanja vseh komisij za 
ocenjevanje projektov na javnih razpisih in javnih pozivih RTV 
SLO. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(4) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 17. decembra 2018

Igor Kadunc l.r.
generalni direktor RTV Slovenije

4015. Sklep o uskladitvi minimalne premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence

Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 115/05) ter na podlagi 30. člena Kolektivne pogodbe o 
oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni 
list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 
11/12 in 18/16), Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih 
uslužbencev objavlja

S K L E P
o uskladitvi minimalne premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja  
za javne uslužbence

I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega po-

kojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega od-
stavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni 
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pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2018 
(Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, 
Uradni list RS, št. 80/17), se v skladu z 2. členom Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2019 uskladi 
s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri 
pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, v primerjavi s 
povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v 
obdobju januar–oktober 2017, ki po objavi Statističnega urada 
Republike Slovenije znaša 1,034 tako da znesek minimalne 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za javne uslužbence znaša 29,27 EUR.

II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sesta-

vljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki 
tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskla-
ditvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), 
po premijskih razredih znašajo:

Premijski razred Minimalna premija 
od 1. januarja 2019 Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe

Skupna premija 
od 1. januarja 

2019

Zap. št. v EUR
Leta delovne dobe na dan 

1. 8. 2003 v EUR v EUR
1 29,27 0 0,00 29,27
2 29,27 1 0,69 29,96
3 29,27 2 1,38 30,65
4 29,27 3 2,07 31,34
5 29,27 4 2,76 32,03
6 29,27 5 3,44 32,71
7 29,27 6 4,12 33,39
8 29,27 7 4,81 34,08
9 29,27 8 5,51 34,78

10 29,27 9 6,19 35,47
11 29,27 10 6,88 36,15
12 29,27 11 7,56 36,83
13 29,27 12 8,26 37,53
14 29,27 13 8,92 38,19
15 29,27 14 9,62 38,90
16 29,27 15 10,32 39,60
17 29,27 16 11,00 40,27
18 29,27 17 11,69 40,96
19 29,27 18 12,38 41,65
20 29,27 19 13,07 42,34
21 29,27 20 13,85 43,12
22 29,27 21 14,62 43,89
23 29,27 22 15,40 44,67
24 29,27 23 16,26 45,53
25 29,27 24 17,13 46,41
26 29,27 25 18,00 47,27
27 29,27 26 18,97 48,24
28 29,27 27 19,95 49,22
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Premijski razred Minimalna premija 
od 1. januarja 2019 Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe

Skupna premija 
od 1. januarja 

2019

Zap. št. v EUR
Leta delovne dobe na dan 

1. 8. 2003 v EUR v EUR
29 29,27 28 20,90 50,18
30 29,27 29 22,01 51,29
31 29,27 30 23,15 52,42
32 29,27 31 24,25 53,52
33 29,27 32 25,52 54,79
34 29,27 33 26,76 56,03
35 29,27 34 28,03 57,30
36 29,27 35 in več 29,44 58,71

Tarifni 
razred

Najnižja mesečna osnovna 
plača za 174 ur v EUR

Najnižja osnovna 
plača na uro v EUR

III. 647,28 3,72
IV. 737,76 4,24
V. 803,88 4,62
VI. 941,34 5,41
VII. 1.097,94 6,31
VIII. 1.252,80 7,20
IX. 1.482,48 8,52

2. Najnižji znesek regresa za letni dopust znaša 900 € in 
velja do določitve novega zneska.

2. člen
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata 

veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 2 – 2017.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe 

za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v 
veljavi še naprej.

3. člen
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan nasle-

dnjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 7. decembra 2018

Gospodarska zbornica Slovenije 
– Združenje kovinske industrije
Predsednica upravnega odbora

Slavka Marinič l.r.

Sindikat kovinske in elektroindustrije 
Slovenije (SKEI)

Predsednica
Lidija Jerkič l.r.

Zveza delavskih sindikatov 
Slovenije – Solidarnost

Za dejavnost proizvodnje motornih vozil, 
prikolic in polprikolic

Podpredsednik
Slavko Pungeršič l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti je dne 12. 12. 2018 izdalo potrdilo 
št. 02047-16/2005-56 o tem, da je Dodatek št. 3 h Kolektivni 
pogodbi za kovinsko industrijo 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 13/10.

III.
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke 

tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom 
premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence za januar 2019.

Ljubljana, dne 20. decembra 2018

Branimir Štrukelj l.r.
predsednik Odbora sklada

4016. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko 
industrijo Slovenije

Na podlagi 65. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko 
industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/15) in Zakona o kolek-
tivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni 
stranki:

kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kovinske 

industrije
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
– Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost za 

dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic

D O D A T E K   š t .   3
h Kolektivni pogodbi za kovinsko  

industrijo Slovenije

1. člen
TARIFNA PRILOGA

Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge 
Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list 
RS, št. 66/17: v nadaljevanju Tarifna priloga 2 – 2017), tako da 
se ti dve točki po novem glasita:

1. NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA

Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede 
znašajo:
Tarifni 
razred

Najnižja mesečna osnovna 
plača za 174 ur v EUR

Najnižja osnovna 
plača na uro v EUR

I. 535,92 3,08
II. 584,64 3,36
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OBČINE
BELTINCI

4017. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za stanovanjsko naselje v severovzhodnem 
delu Beltincev

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem 
besedilu: ZUReP-2) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni 
list RS, št. 22/16 – UPB1 in 56/17) sprejemam

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev  

Občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za stanovanjsko naselje v severovzhodnem  

delu Beltincev

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo spre-

memb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v severovzhodnem 
delu Beltincev (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN), ki je bil 
sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev 
(Uradni list RS, št. 82/15) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in 
začne postopek priprave SD OPPN.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN se spremeni tako, da se iz območja 
OPPN izvzame del parcele št. 1087/5 v k.o. Beltinci. Območje 
OPPN se lahko v času postopka priprave SD OPPN naknadno 
še spremeni.

(2) Poleg spremembe območja OPPN se na območju 
parcel št. 1358/3, 1354, 1355/1, 1355/5, 1352/3, 1350, 1349/3, 
1348/12, 1348/10 in 1348/8 vse v k.o. Beltinci namesto devetih 
načrtovanih parcel namenjenih gradnji stanovanjskih hiš in ene 
parcele namenjene gradnji interne dovozne ceste, načrtuje 
samo pet parcel namenjenih gradnji stanovanjskih hiš.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 123. členom ZUReP-2 se SD OPPN pripravijo 
in sprejmejo po enakem postopku, kot je predpisan za pripravo 
in sprejetje OPPN.

5. člen
(rok za pripravo SD OPPN)

Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 
priprave SD OPPN predviden v devetih mesecih po začetku 
postopka priprave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo  

smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 

Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje,
– Komuna Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Bel-

tinci,
– Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci ureja-
nja prostora, če se v postopku priprave SD OPPN izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

(1) Za pripravo SD OPPN se uporabijo javno dostopni 
grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske 
uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne 
druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja 
prostora.

(2) Pripravo SD OPPN v celoti financira Občina Beltinci, 
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.

9. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Beltinci.

Št. 350-8/2018-1
Beltinci, dne 5. decembra 2018

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

BOROVNICA

4018. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Borovnica v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18) in 28. člena Statuta Občine Borovnica 
(Uradni list RS, št. 67/16) je župan Občine Borovnica dne 6. 12. 
2018 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju Občine Borovnica  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financira-
nje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 oziroma do sprejetja proračuna 
Občine Borovnica za leto 2019, v kolikor bo ta sprejet pred 
iztekom navedenega obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18): v nadaljevanju ZJF in 
Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 22/16 in 40/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun  

januar–marec  
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 877.325
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 867.569

70 DAVČNI PRIHODKI 757.354
700 Davki na dohodek in dobiček 596.518
703 Davki na premoženje 155.372
704 Domači davki na blago in storitve 7.640
706 Drugi davki –2.176

71 NEDAVČNI PRIHODKI 110.215
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 85.840
711 Takse in pristojbine 814
712 Denarne kazni 10.860
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 725
714 Drugi nedavčni prihodki 11.975

72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.550
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 8.550

73 PREJETE DONACIJE 500
730 Prejete donacije iz domačih virov 500
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 706

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 706
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 739.743
40 TEKOČI ODHODKI 240.150

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 46.240
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 8.250
402 Izdatki za blago in storitve 179.564
403 Plačila domačih obresti 4.113
409 Rezerve 1.983

41 TEKOČI TRANSFERI 393.364
410 Subvencije 24.486
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 276.219
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 8.825
413 Drugi tekoči domači transferi 83.833
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 99.679
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 99.679

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.550
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 3.300
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.250

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 137.582

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 30.606
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 30.606
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 106.976

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –30.606
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –137.582
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 832.740

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na oglasni deski občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
dodatno zadolževati.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 4100-0004/2018-1
Borovnica, dne 6. decembra 2018

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

CERKNO

4019. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena Statuta Občine 
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je župan 
Občine Cerkno dne 10. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18 in 65/18; v nada-
ljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov Proračun januar–
marec (v eur)

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 1.118.504
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.114.332

70 DAVČNI PRIHODKI 984.846
700 Davki na dohodek in dobiček 933.920
703 Davki na premoženje 11.680
704 Domači davki na blago  
in storitve 38.923
706 Drugi davki 323

71 NEDAVČNI PRIHODKI 129.486
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 87.902
711 Takse in pristojbine 1.768
712 Globe in druge denarne kazni 480
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 225
714 Drugi nedavčni prihodki 39.111

72 KAPITALSKI PRIHODKI 838
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 838
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.334
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih inštitucij 3.334

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+44) 834.688

40 TEKOČI ODHODKI 325.921
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 64.650
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 10.563
402 Izdatki za blago in storitve 234.392
403 Plačila domačih obresti 7.111
409 Rezerve 9.205

41 TEKOČI TRANSFERI 336.680
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 276.909
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 1.351
413 Drugi tekoči domači transferi 58.420

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 172.087
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 172.087

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. 283.816

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442)

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 33.914
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 33.914
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH 249.902
X. NETO ZADOLŽEVANJE –33.914
XI. NETO FINANCIRANJE –283.816

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 821.068

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-0035/2018-1
Cerkno, dne 10. decembra 2018

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

ČRENŠOVCI

4020. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Črenšovci 
za leto 2019

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci (Uradni list 
RS, št. 69/17) je županja sprejela

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Črenšovci za leto 2019

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča se revalorizira s količnikom ugotovljenim na 
podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po 
podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih 
potrebščin, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo 
odmerja, znaša 102,0.

2. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za 

odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
na območju Občine Črenšovci za leto 2019:
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– za zazidana stavbna zemljišča 0,0003162 EUR,
– za nezazidana stavbna zemljišča 0,00007038 EUR.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.

Št. Ž-1/2018
Črenšovci, dne 14. decembra 2018

Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja l.r.

DOBJE

4021. Poročilo o izidu volitev za župana 
Občine Dobje – prvi krog, izvedenih 
dne 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju pr-
vega odstavka 90. člena ter 107. člena in 108. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 
83/12 in 68/17) na seji dne 24. 11. 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi 

krog, izvedenih dne 18. novembra 2018

I.
Občinska volilna komisija Občine Dobje je na seji dne 

24. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja 
za volitve župana prvi krog, na volitvah dne 14. 11. 2018 
(predčasno glasovanje) in v nedeljo, 18. novembra 2018 ter 
na podlagi zapisnika občinske volilne komisije pri ugotavljanju 
izida glasovanja po pošti za župana na lokalnih volitvah 1. kro-
ga izvedenega dne 18. 11. 2018, z dne 19. 11. 2018 ugotovila 
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.

II.
Na volitvah 18. novembra 2018 je bilo vpisanih v volilna 

imenika 824 volivcev.
Skupaj je glasovalo 344 volivcev, od tega je 1 (eden) 

glasoval po pošti.

III.
Za volitve župana je bilo oddanih 344 glasovnic. Neveljav-

nih glasovnic je bilo 34. Veljavnih glasovnic je bilo 310.

Edini kandidat za župana je prejel naslednje število gla-
sov:

1. FRANC LESKOVŠEK je prejel 310 glasov, kar je 
100,00 % prejetih glasov od vseh oddanih veljavnih glasovnic.

IV.
Glede na določbe prvega odstavka 107. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 
83/12 in 68/17) je občinska volilna komisija ugotovila:

Za župana Občine Dobje je bil izvoljen:
FRANC LESKOVŠEK, roj. 22. 12. 1950; stanujoč Brezje 

pri Dobjem 16a, 3224 Dobje pri Planini,
ker je prejel večino veljavnih glasov.
Izvoljenemu kandidatu se na podlagi 108. člena veljav-

nega Zakona o lokalnih volitvah v zvezi z določbami 91. čle-
na istega zakona izda potrdilo o izvolitvi za župana Občine 
Dobje.

Št. 041-0005/2018-(LV Župan)
Dobje, dne 24. novembra 2018

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Dobje

Bogomir Brložnik l.r.

4022. Poročilo o izidu volitev za člane 
Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih 
dne 18. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju 
prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 
24. 11. 2018 sprejela

P O R O Č I LO
o izidu volitev za člane Občinskega sveta  
Občine Dobje, izvedenih dne 18. 11. 2018

I.
V Občini Dobje je od skupnega števila volivcev 824 gla-

sovalo 344 volivcev, kar znaša 41,75 % vseh volilnih upravi-
čencev.

Skupaj je glasovalo 344 volivcev, od tega je bilo oddanih 
342 veljavnih glasovnic in 2 neveljavni glasovnici.

II.
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine 

Dobje so dobili naslednje št. glasov:

Kandidati navedeni po vrstnem redu  
na glasovnici

Skupaj prejetih 
glasov

 % prejetih glasov 
glede na veljavne 

glasovnice

 % prejetih glasov 
od vseh oddanih 

glasov
1 KARL ČADEJ 136 39,77 % 8,42 %
2 PETER FRECE 170 49,71 % 10,52 %
3 DAVID SALOBIR 146 42,69 % 9,03 %
4 HELENA VOLASKO 134 39,18 % 8,29 %
5 MAG. BOŽO ŽIBRET 183 53,51 % 11,32 %
6 MILENA GRADIČ 136 39,77 % 8,42 %
7 FRANCI LESKOVŠEK ml. 195 57,02 % 12,07 %
8 ALEKSANDRA PLANKO 66 19,30 % 4,08 %
9 SILVESTRA UDUČ 110 32,16 % 6,81 %

10 BRANKO UDUČ 163 47,66 % 10,09 %
11 NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS 177 51,75 % 10,95 %
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III.
Z odlokom o določitvi volilne enote za volitve članov ob-

činskega sveta in župana Občine Dobje je določena ena volilna 
enota Občine Dobje, v kateri se skupno voli sedem članov 
Občinskega sveta Občine Dobje.

IV.
Na podlagi prejetega števila glasov sta bila zadnja dva 

kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev v občinski svet, Karl 
Čadej in Milena Gradič, vsak s prejetimi 136 glasovi.

Na podlagi žreba, izvedenega na seji občinske volilne 
komisije dne 21. 11. 2018 na temelju 12. člena Zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, in 83/12 in 
68/17), je za članico občinskega sveta izvoljena Milena Gradič.

V.
Na podlagi 11. člena in 12. člena Zakona o lokalnih voli-

tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) so 
bili v Občini Dobje za člane občinskega sveta izvoljeni naslednji 
kandidati:

1. Franci Leskovšek ml., roj. 26. 9. 1975; stan. Brezje pri 
Dobjem 16b, 3224 Dobje pri Planini

2. Mag. Božidar Žibret, roj. 19. 12. 1972, stan.: Lažiše 21, 
3224 Dobje pri Planini

3. Mag. Natalija Plemenitaš Fuchs, roj. 14. 12. 1979; stan. 
Dobje pri Planini 9c, 3224 Dobje pri Planini

4. Peter Frece, roj. 5. 4. 1972, stan.: Škarnice 14, 
3224 Dobje pri Planini

5. Branko Uduč, roj. 26. 11. 1961; stan. Dobje pri Plani-
ni 32, 3224 Dobje pri Planini

6. David Salobir, roj. 16. 9. 1963; Dobje pri Planini 5, 3224 
Dobje pri Planini

7. Milena Gradič, roj. 23. 4. 1969; Lažiše 4, 3224 Dobje 
pri Planini.

VI.
Izvoljenim kandidatom se na podlagi 91. člena veljavnega 

Zakona o lokalnih volitvah izdajo potrdila o izvolitvi za člana 
Občinskega sveta Občine Dobje.

Št. 041-0005/2018
Dobje, dne 24. novembra 2018

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Dobje

Bogomir Brložnik l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

4023. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorenja 
vas - Poljane v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
111. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list 
RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je župan Občine Gorenja vas - 
Poljane dne 11. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gorenja vas - 

Poljane v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občina) v obdo-

bju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 
43/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov Začasno 
financiranje 

januar–marec 
2019 (v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.195.724
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.979.745

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 1.596.106

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 1.423.813

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 135.717
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 36.576
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 383.639

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 33.412

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 415
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 13.024
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 8.463
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 328.325

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 15.050

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 10.000

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 5.050

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 200.929

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 200.929

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 2.072.109

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 630.715

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 91.825

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 18.207

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 500.163

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.520
409 REZERVE 16.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 497.533

410 SUBVENCIJE 1.208
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 366.328
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 31.589
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 98.408
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 943.499
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 943.499
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 362
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 362
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 123.615

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 3.125

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 3.125

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 3.125

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 41.922

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 41.922
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X)=(I.+IV.+VII.)–
(II.+V.+VIII.) 84.818

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –41.922

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) –123.615

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 0 eurov.
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5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-002/2017-20
Gorenja vas, dne 11. decembra 2018

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

IDRIJA

4024. Ugotovitvena odločba

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) ter na 
podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) je 
Občinski svet Občine Idrija na 24. redni seji dne 10. 5. 2018 
sprejel Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 33/18). Na podlagi spre-
jetega sklepa občinska uprava izdaja naslednjo

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

I.
Pri nepremičninah parc. št. 15, 101, 122/1, 129, 147, 174, 

188/3, 195/1, 199/4, 200/1, 200/6, 224, 251, 276, 280, 330, 
351/4, 356/2, 356/5, 357, 360/5, 366/33, 367, 368/2, 370/2, 
372/2, 375, 395/2, 411, 476/1, 476/4, 498/12, 502/4, 528/1, 
538/2, 541/4, 556, 572, 573, 585/8, 585/17, 601/6, 618/2, 
621/8, 621/9, 622/4, 624/3, 625/2, 640/2, 683/1, 683/2, 683/3, 
694, 699/9, 699/18, 699/19, 707/2, 708/6, 720/4, 736/1, 736/2, 
775/5, 801/1, 807, 809/3, 811/2, 838/2, 840/2, 849/4, 852/2, 
903/3, 905/3, 912/2, 913/6, 913/9, 914/1, 920, 926/5, 927/2, 
928/2, 936/4, 944/4, 947/2, 951/2, 951/3, 977/2, 979, 980/2, 
982/2, 987, 988, 1004/1, 1005, 1019/3, 1101, 1106, 1107, 
1114/5, 1115, 1117/2, 1119/2, 1120/2, 1141, 1146, 1163, 1172, 
1177, 1179, 1180/1, 1180/5, 1185, 1221/1, 1246, 1262/1, 1265, 
1323/1, 1325, 1334, 1339/4, 1339/13, 1339/16, 1357, 1358, 
1359/3, 1365, 1441/1, 1473, 1561/6, 1562/2, 1564/3, 1565/2, 
1573/3, 1573/4, 1574, 1575/2, 1576/2, 1589, 1590, 1591/2, 
1592/3, 1607/2, 1608/2, 1642/1, 1647/2, 1650/2, 1651/2, 
1652/2, 1653/2, 1663, 1664/2, 1671/1, 1679/2, 1681/2, 1692, 
1693/8, 1698, 1705/2, 1711, 1716, 1746/7, 1748/2, 1750/2, 
1761/2, 1762/2, 1768/2, 1770/5, 1778/1, 1784/1, 1784/2, 
1805/2, 1805/3 1810/2, 1817/1, 1818/3, 1835/2, 1842/2, 1844/2, 
1844/3, 1845/1, 1846/1, 1937, 1938, 1940, 1972, 1986/2, 
1986/3, 1996, 2010, 2028/2, 2066, 2070/4, 2165, 2190/4, 
2236, 2333/7, 2338/1, 2338/2, 2391, 2454, 2455, 2467/1, 
2521, 2597, 2636/2, 2637, 2638/1, 2638/10, 2665/1, 2666/1, 
2667, 2668/1, 2669/1, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 
2675, 2676, 2677/2, 2677/3, 2678/5, 2678/8, 2680, 2681/1, 
2681/2, 2682/1, 2682/3, 2683, 2684, 2685, 2686/1, 2686/2, 
2686/4, 2686/5, 2687/1, 2688/1, 2688/2, 2689, 2690, 2691, 
2692, 2693/1, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698/1, 2698/2, 2700, 

2701/1, 2701/2, 2701/6, 2702, 2703, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 
2705, 2706, 2709, 2710/1, 2710/2, 2711, 2712/1, 2713/1, vse 
k.o. 2357 Idrija mesto,

se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena.

II.
Po pravnomočnosti odločbe se ugotovitveno odločbo po-

šlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se 
pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status graje-
nega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti 
Občine Idrija.

Obrazložitev:
V skladu s 13. členom Zakona o javnih cestah mora 

biti cesta v zemljiško knjigo vpisana kot javno dobro v lasti 
države za državno cesto in kot javno dobro v lasti občine za 
občinsko cesto. Status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena – javno dobro v lasti Občine Idrija torej pridobijo 
nepremičnine, ki predstavljajo omrežje gospodarske javne 
infrastrukture lokalnega pomena, navedene v Odloku o ka-
tegorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Uradni list 
RS, št. 104/09, 73/10) in Odloku o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) kot površine 
za transport oziroma v naravi predstavljajo nekategorizirane 
dostopne poti do objektov.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni dopustna 

pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri 
Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi od-
ločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Eventualna pritožba 
se lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem 
sodišču ali pri kateremkoli drugem sodišču.

Št. 478-0031/2011-16
Idrija, dne 12. decembra 2018

Direktor Občinske uprave Občine Idrija
Gregor Prezelj l.r.

ILIRSKA BISTRICA

4025. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 77/17) izdajam naslednji ugotovitveni

S K L E P 

I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Il. Bistrica znaša v letu 2019:
– za fizične osebe EUR 0,00170
– za pravne osebe EUR 0,00150.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

se uporablja od 1. 1. 2019.

Št. 422-72/2018
Ilirska Bistrica, dne 10. decembra 2018

Župan
Občina Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.
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IVANČNA GORICA

4026. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna 
Gorica v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 7., 
16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine 
Ivančna Gorica dne 13. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica 

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah in Odlokom o proračunu Občine Ivančna Gorica za 
leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 10/18 in 31/18; v nadaljeva-
nju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun 
januar–marec 

2019  
(v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.047.456,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.037.169,23

70 DAVČNI PRIHODKI 2.699.258,79
700 Davki na dohodek in dobiček 2.537.535,00
703 Davki na premoženje 95.971,08
704 Domači davki na blago in storitve 65.752,71
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 337.910,44
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 239.610,77
711 Takse in pristojbine 5.152,24
712 Globe in druge denarne kazni 4.014,54
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 21.604,85
714 Drugi nedavčni prihodki 67.528,04

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.183,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. dolgoročnih sredstev 7.183,00

73 PREJETE DONACIJE 300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 300,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.804,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.804,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.999.716,25
40 TEKOČI ODHODKI 869.781,82

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 162.414,30
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 26.711,34
402 Izdatki za blago in storitve 660.656,18
403 Plačila domačih obresti 0,00
409 Rezerve 20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.209.103,52
410 Subvencije 0,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 893.170,28
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 47.250,00
413 Drugi tekoči domači transferi 268.683,24
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 920.030,91
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 920.030,91

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 800,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 800,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 47.739,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV.-V.) 0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 31.923,84
55 ODPLAČILA DOLGA 31.923,84

550 Odplačila domačega dolga 31.923,84
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 15.816,14
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –31.923,84
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –47.739,98

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0,00
9009 Splošni sklad za drugo 0,00

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

4. KONČNA DOLOČBA

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Št. 410-0054/2018-1
Ivančna Gorica, dne 13. decembra 2018

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

4027. Sklep o imenovanju predsednika in članov 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občinskega sveta 
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 

in 30/18), 16. člena ter 23. člena Statuta Občine Ivančna Go-
rica – UPB2 (Uradni list RS, št. 51/15) v povezavi z 9. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica – UPB1 
(Uradni list RS, št. 11/15) je Občinski svet Občine Ivančna 
Gorica na 1. redni konstitutivni seji dne 12. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika in članov  

Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občinskega sveta 

Občine Ivančna Gorica

I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 

in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se ime-
nujejo:

1. Janez Mežan – predsednik
2. Irena Brodnjak – članica
3. Tomaž Smole – član
4. Martina Hrovat – članica
5. France Omahen – član
6. Milena Vrenčur – članica
7. Andreja Robek Perpar – članica.

II.
Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta 
Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članom 
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah 
dne 18. 11. 2018.

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9002-0001/2018-1
Ivančna Gorica, dne 12. decembra 2018

Predsedujoča
konstitutivne seje

Milena Vrenčur l.r.

KOČEVJE

4028. Sklep o začasnem financiranju javne porabe 
Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
je župan Občine Kočevje dne 10. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine 

Kočevje v obdobju januar–marec 2019

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Kočevje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Kočev-
je za leto 2018. Obseg prihodkov in prejemkov ter odhodkov 
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in izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Kočevje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 33/17, 5/18 in 28/18; 
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v 
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Skupina/podskupina kontov/konto
Proračun  

januar– 
marec 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.119.724,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.241.138,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2.703.363,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.486.707,00
703 Davki na premoženje 146.049,00
704 Domači davki na blago in storitve 70.607,00
706 Drugi davki 0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 537.775,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 472.650,00
711 Takse in pristojbine 3.250,00
712 Globe in druge denarne kazni 9.375,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 47.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 21.250,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.250,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 20.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 857.336,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 246.985,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 610.351,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.111.832,35
40 TEKOČI ODHODKI 1.283.020,48

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 308.733,61
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 50.543,89
402 Izdatki za blago in storitve 901.207,98
403 Plačila domačih obresti 22.535,00
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 1.571.372,64
410 Subvencije 74.005,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 803.563,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 15.974,83
413 Drugi tekoči domači transferi 677.829,81
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.214.439,23
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.214.439,23

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 43.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 43.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 7.891,65

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 307.386,64
55 ODPLAČILA DOLGA 307.386,64

550 Odplačilo domačega dolga 307.386,64
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –299.494,99
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –307.386,44
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) –7.891,65
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 299.494,99
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, 
če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Kočevje.

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu 
in navodilo o izvrševanju proračuna Občine Kočevje.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.
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Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

7. člen
(obseg zadolževanja)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
zadolžiti.

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-80/2019-615/1
Kočevje, dne 10. decembra 2018

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

KOMEN

4029. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 30. člena Statuta Občine Ko-
men (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je župan Občine 
Komen dne 14. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Komen  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Komen (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; 
v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Komen 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17; v nadaljevanju: od-
lok o proračunu), Odlokom o rebalansu-1 proračuna Občine 
Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 37/18) in Odlokom o 
rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 61/18).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 953.128

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 925.954
70 DAVČNI PRIHODKI 665.411

700 Davki na dohodek in dobiček 588.263
703 Davki na premoženje 61.190
704 Domači davki na blago in storitve 15.268
706 Drugi davki 690

71 NEDAVČNI PRIHODKI 260.543
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 156.643
711 Takse in pristojbine 1.393
712 Globe in druge denarne kazni 6.067
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 80.603
714 Drugi nedavčni prihodki 15.837

72 KAPITALSKI PRIHODKI 22.955
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 22.955

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacija iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.219
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 4.219
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 908.611
40 TEKOČI ODHODKI 229.837

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 91.035
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 13.986
402 Izdatki za blago in storitve 118.420
403 Plačila domačih obresti 6.396
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 347.951
410 Subvencije 47.103
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 154.226
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 25.510
413 Drugi tekoči domači transferi 121.112
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 327.897
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 327.897

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.926
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.430
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 496

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 44.517
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 48.687
55 ODPLAČILA DOLGA 48.687

550 Odplačilo domačega dolga 48.687
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.171
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –48.687
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) –44.517
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 620.852
9009 Splošni sklad za drugo

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 48.687 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga 
v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-12/2018-1
Komen, dne 14. decembra 2018

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic l.r.

KOPER

4030. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Koper v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 
in 33/18) izdajam naslednji

S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Koper  

v obdobju januar–marec 2019

1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019.

2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih 

s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega 
Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 79/17).

3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju zača-

snega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg odhodkov in 
drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. janu-
arja do 31. marca 2018 je znašal 12.287.494,00 EUR in pred-
stavlja dovoljen obseg začasnega financiranja po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov 
proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz prete-
klega leta.

4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni pro-

računski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v preteklem letu.
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Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju za-
časnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki 
jo določi župan.

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki 
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 
31. december 2018.

5.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 

plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne 
občine Koper za leto 2019.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.

Št. 410-150/2018
Koper, dne 10. decembra 2018

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pu-
bbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico uffi-
ciale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
e 13/18) e in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune 
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 
e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 
promulgo la seguente

D E L I B E R A 
sull'esercizio provvisorio del bilancio del 
Comune città di Capodistria nel periodo 

gennaio–marzo 2019

1
Con la presente delibera viene deliberato l’esercizio pro-

vvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria per il 
periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

2
Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune, 

delle rispettive attribuzioni e di altre finalità previste dalla nor-
mativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsi-
one del Comune città di Capodistria per l’anno 2018 (Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 79/17).

3
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori 

diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed 
effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario 
in misura non superiore alle somme spese nel medesimo 
periodo dell’esercizio precedente. Le spese ed altri costi 
a carico del bilancio attuate nel periodo dal 1° gennaio al 
31 marzo 2018 ammontano a EUR 12.287.494,00 e rappre-
senta l’ammontare del finanziamento provvisorio previsto 
dalla presente delibera.

L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate 
del bilancio del Comune città di Capodistria ed attingendo ai 
fondi detenuti sui conti del Comune città di Capodistria riferiti 
all’esercizio precedente.

4
Nel corso dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del 

bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare 

pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio 
come nell’esercizio passato.

Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio 
possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a 
carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente nei limiti 
della quota stabilita dal sindaco.

Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio 
non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla 
situazione al 31 dicembre 2018.

5
Alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, tutte 

le spese sostenute e le entrate riscosse saranno iscritte nel 
bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l’anno 2019.

6
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia e si applica dal 1º gennaio 2019.

N. 410-150/2018
Capodistria, 10 dicembre 2018

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

4031. Poročilo o izidu rednih volitev župana 
in članov Občinskega sveta Mestne občine 
Koper z dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) je Občinska volilna komisija na seji dne 23. novembra 
2018 sprejela naslednje

In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G.U. 
della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) alla seduta 
tenutasi il 23 novembre 2018, la Commissione elettorale co-
munale ha approvato il seguente

P O R O Č I L O / R A P P O R T O
o izidu rednih volitev župana in članov 

Občinskega sveta Mestne občine Koper  
z dne 18. novembra 2018

sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco 
e dei membri al consiglio comunale del Comune 

città di Capodistria del 18 novembre 2018

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 
10. seji dne 23. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Ob-
činskega sveta Mestne občine Koper, ki so bile 18. novembra 
2018./ Alla VII seduta, tenutasi il 23 novembre 2018, in base ai 
verbali dei comitati elettorali, la commissione elettorale comu-
nale ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei 
membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
svoltesi il 18 novembre 2018.

I.
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico 

glasovati 42.422 volivcev. Glasovalo je 24.602 volivcev ali 
57,99 %, od tega 24.556 na voliščih ter 46 po pošti./ Il giorno 
delle elezioni, il 18 novembre 2018, gli aventi diritto al voto 
erano 42.422 elettori. Hanno votato 24.602 elettori ovvero il 
57,99 % degli aventi diritto, di cui 24.556 ai seggi elettorali e 
46 tramite il servizio postale.
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II.
Za volitve župana je bilo oddanih 24.593 glasovnic, od 

katerih je bilo 237 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih 
več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje voliv-
ca. Veljavnih glasovnic je bilo 24.356. Za izvolitev župana je 
potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco 
sono state consegnate 24.593 schede, di cui 237 non valide, 
poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato 
possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide 
erano 24.356. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la ma-
ggioranza delle schede valide.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov/I sin-
goli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:

Zap. 
št.

Kandidat Št.  
glasov

 % 
glasov

1 ALEŠ BRŽAN 7414 30.44
2 MARKO BRECELJ 188 0.77
3 VALTER KRMAC 1221 5.01
4 OLGA FRANCA 1315 5.40
5 NEVIO MIKLAVČIČ 203 0.83
6 BORIS POPOVIČ 10858 44.58
7 ZLATKO GOMBAR 105 0.43
8 ALAN MEDVEŠ 382 1.57
9 GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ 1693 6.95

10 VIKTOR MARKEŽIČ 210 0.86
11 SILVANO RADIN 327 1.34
12 DANIJEL SERTIČ 146 0.60
13 MARIJAN KRIŽMAN 294 1.21

Nihče od kandidatov za župana ni prejel absolutne večine 
glasov, zato se opravi drugi krog volitev za župana Mestne 
občine Koper.

III.
Za volitve članov občinskega sveta je je bilo oddanih 

24.595 glasovnic, od katerih je bilo 525 glasovnic neveljavnih, 
ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 24.070./ Per 
l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state conse-
gnate 24.595 schede, di cui 525 non valide, poiché sono stati 
segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la 
volontà dell'elettore. Le schede valide erano 24.070.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero 
di voti seguente:

Zap.
št.

Ime liste Št.  
glasov

 % 
glasov

1 SDS – SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA 1119 4.65

2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 290 1.20

3 AKACIJE 210 0.87
4 LEVICA 1384 5.75
5 SMC – STRANKA MODERNEGA 

CENTRA 366 1.52
6 KJN – KOPER JE NAŠ 8493 35.28
7 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 812 3.37
8 OLJKA 1349 5.60
9 SZV – SLOVENIJA ZA VEDNO 653 2.71

10 NSI – NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 396 1.65

11 LAB – LISTA ALEŠA BRŽANA 5879 24.42
12 SNS – SLOVENSKA 

NACIONALNA STRANKA 144 0.60
13 DD – DOBRA DRŽAVA 184 0.76

14 CIVILNO GIBANJE SKUPAJ 700 2.91
15 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 300 1.25
16 ZELENI SLOVENIJE 124 0.52
17 NAŠ KRAJ – LISTA GAŠPARJA 

GAŠPARJA MIŠIČA 1095 4.55
18 DESUS – DESUS – 

DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 572 2.38

Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, 
nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po 
D’Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količ-
nikom, in sicer toliko količnikov kot se voli članov občinskega 
sveta ter ugotovila, da so naslednje liste dobile mandate v ob-
činskem svetu:/La commissione elettorale ha diviso il numero 
dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classifican-
do i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D'Hont, 
in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, 
quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L'esito del 
calcolo e` il seguente:
Zap. 
št.

Ime liste Št.  
mandatov

1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 1

2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 0

3 AKACIJE 0
4 LEVICA 2
5 SMC – STRANKA MODERNEGA 

CENTRA 0
6 KJN – KOPER JE NAŠ 13
7 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1
8 OLJKA 2
9 SZV – SLOVENIJA ZA VEDNO 0

10 NSI – NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 0

11 LAB – LISTA ALEŠA BRŽANA 9
12 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA 

STRANKA 0
13 DD – DOBRA DRŽAVA 0
14 CIVILNO GIBANJE SKUPAJ 1
15 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 0
16 ZELENI SLOVENIJE 0
17 NAŠ KRAJ – LISTA GAŠPARJA 

GAŠPARJA MIŠIČA 1
18 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 0

Nato je volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kan-
didatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za 
dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, zato se 
skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati do-
delijo kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob 
določitvi liste kandidatov./Successivamente, la commissione 
elettorale ha constatato che nessuno dei candidati ha ottenuto 
il numero sufficiente di voti di preferenza necessario per conse-
guire il mandato. Pertanto, i mandati vengono assegnati in base 
all'ordine di apparizione dei candidati nella lista, definito al mo-
mento della sua predisposizione, come prescritto dall'articolo 
18 della Legge sulle elezioni amministrative.

Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati ven-
gono assegnati ai candidati seguenti:

1. SILVANO RADIN, 27. 6. 1955, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Krožna cesta 8, Capodistria, Strada Circolare 8, me-
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hanik – voznik, meccanico – autista, upokojenec – prokurist 
podjetja, pensionato – procuratore d'azienda

2. ALAN MEDVEŠ, 27. 9. 1978, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Grajska pot 5, Capodistria, Vicolo del Castello 5, magi-
ster znanosti, dott. magistrale, strokovni sodelavec za zavaro-
valstvo – specialist, collaboratore esperto per le assicurazioni 
– specialista

3. MAJA TAŠNER VATOVEC, 14. 3. 1986, (Spol: Ž / 
Sesso: F), Koper, Kreljeva Ulica 4, Capodistria, Via Krelj 4, 
magistrica kulturologije in antropologije, dott. magistrale in 
scienze culturali e antropologia, regijska administratorka, am-
ministratrice regionale

4. BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962, (Spol: M / Sesso: M), 
Bošamarin, Bošamarin 62, Bossamarino, Bossamarino 62, gi-
mnazijski maturant, maturita' ginnasiale, župan, sindaco

5. BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Prade, Cesta XVI 3, Prade, Cesta XVI 3, mag. dr. veterinarske 
medicine, dott. magistrale di medicina veterinaria, namestnica 
direktorja, vicedirettrice

6. NIK POPOVIČ, 17. 4. 2000, (Spol: M / Sesso: M), 
Bošamarin, Bošamarin 62, Bossamarino, Bossamarino 62, 
osnovnošolska izobrazba, diploma di scuola elementare, di-
jak, studente

7. DARIJA KRKOČ, 1. 4. 1958, (Spol: Ž / Sesso: F), Osp, 
Osp 74, Osp, Osp 74, komercialist, commercialista, upokojen-
ka, pensionata

8. DEJAN ŠKERLIČ, 4. 10. 1970, (Spol: M / Sesso: M), 
Abitanti, Abitanti 1, Abitanti, Abitanti 1, trgovski poslovodja, 
responsabile commerciale, svetovalec župana, consulente del 
sindaco

9. KRISTINA RADOVČIĆ, 22. 3. 1982, (Spol: Ž / 
Sesso: F), Koper, Cesta na Markovec 3, Capodistria, Strada 
per Monte Marco 3, diplomantka marketinga, laureanda in 
marketing, namestnica direktorice, vicedirettrice

10. JANI BAČIĆ, 22. 9. 1980, (Spol: M / Sesso: M), Koper, 
Pristaniška ulica 43B, Capodistria, Via del Porto 43B, diplomi-
ran ekonomist, diploma in economia, direktor, direttore

11. TINA MOJŠKERC, 25. 3. 1985, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Koper, Ulica Za Gradom 7, Capodistria, Via Al Castelletto 7, 
mag. prof. inkluzivne pedagogike, dott. magistrale in pedagogia 
inclusiva, strokovna delavka, collaboratrice esperta

12. IGOR HRVATIN, 11. 7. 1974, (Spol: M / Sesso: M), 
Turki, Turki 10, Turki, Turki 10, ekonomsko komercialni tehnik, 
perito economico – commerciale, v.d. direktor, f.f. direttore

13. ANJA PEČIČ, 5. 4. 1985, (Spol: Ž / Sesso: F), Gri-
njan, Grinjan 5D, Grinjan, Grinjan 5D, diplomiran organizator 
turizma, dott. in organizzazione del turismo, namestnik vodje 
hotela, vicedirettore di hotel

14. PETER BOLČIČ, 13. 1. 1970, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Sončna ulica 14, Capodistria, Vicolo Assolato 14, strojni 
tehnik, perito meccanico, podžupan, vicesindaco

15. VLASTA VEŽNAVER, 15. 1. 1964, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Škofije, Zgornje Škofije 69F, Škofije, Zgornje Škofije 69F, gim-
nazijski maturant, maturita' ginnasiale, direktorica, direttore

16. PATRIK BABIČ, 15. 12. 1996, (Spol: M / Sesso: M), 
Marezige, Marezige 59B, Marezige, Marezige 59B, pomočnik 
vzgojitelja, aiuto educatore, gostinec, ristoratore

17. MARIJAN KRIŽMAN, 15. 8. 1953, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Čevljarska ulica 22, Capodistria, Calegaria 22, parketar, 
parchettista, upokojenec, pensionato

18. PATRIK PEROŠA, 31. 5. 1976, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Kvedrova cesta 1, Capodistria, Via Kveder 1, magister 
znanosti, dott. magistrale, manager, manager

19. VIDA GRAČNAR, 6. 5. 1957, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Koper, Burlinova ulica 1, Capodistria, Via Burlin 1, ekonomski 
tehnik, perito economico, upokojenka, pensionata

20. ALEŠ BRŽAN, 15. 2. 1976, (Spol: M / Sesso: M), 
Triban, Triban 6, Triban, Triban 6, diplomirani inženir tehnolo-

gije prometa, dott. in ingegneria delle tecnologie del trasporto, 
direktor, direttore

21. MIRJAM LEMUT, 12. 5. 1955, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Koper, Čevljarska ulica 17, Capodistria, Calegaria 17, univer-
zitetni diplomirani pedagog, dott. in pedagogia, upokojenka, 
pensionata

22. DUŠKO MADŽAROVIČ, 4. 9. 1967, (Spol: M / 
Sesso: M), Manžan, Manžan 13A, Manžan, Manžan 13A, in-
ženir prometa, ing. dei trasporti, trener fitnesa-bodybuilding, 
allenatore di fitness-bodybuilding

23. JASNA SOFTIČ, 19. 5. 1970, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Bonini, Bonini 48A, Bonini, Bonini 48A, profesor razrednega 
pouka, professore di classe, koordinator projektov, coordina-
tore di progetti

24. JANEZ STARMAN, 12. 10. 1971, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Izletniška pot 28, Capodistria, Vicolo Delle Gite 28, uni-
verzitetni diplomirani pravnik, dott. in giurisprudenza, odvetnik, 
avvocato

25. ANDREJA BOGATAJ KRIVEC, 4. 2. 1964, (Spol: Ž / 
Sesso: F), Koper, Benčičeva ulica 2C, Capodistria, Via Benčič 2C, 
inž. organizacije dela, ingegnere dell'organizzazione del lavoro, 
predsednica društva, presidente d'associazione

26. VLADO KRIVEC, 13. 5. 1957, (Spol: M / Sesso: M), 
Prisoje, Prisoje 4, Prisoje, Prisoje 4, trgovski poslovodja, re-
sponsabile commerciale, prodajalec, commesso

27. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, 12. 2. 1969, (Spol: Ž 
/ Sesso: F), Koper, Oljčna pot 69A, Capodistria, Vicolo Degli 
Olivi 69A, diplomirana socialna delavka, dott.ssa in scienze 
sociali, profesorica, professoressa

28. RAMIZ KAMENČIĆ, 19. 3. 1959, (Spol: M / Sesso: M), 
Koper, Destradijev trg 6, Capodistria, Piazzale Destradi 6, po-
klicni voznik, autista professionista, tehnični delavec, tecnico

29. OLGA FRANCA, 28. 4. 1960, (Spol: Ž / Sesso: F), 
Dekani, Dekani 90, Dekani, Dekani 90, univ. dipl. ekonomist, 
dott. in economia, svetovalka direktorice, consulente della 
direttrice

30. GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, 24. 7. 1966, (Spol: M 
/ Sesso: M), Koper, Dolinska cesta 1H, Capodistria, Strada 
Della Valle 1H, dipl. inž. navtike, dott. in ingegneria nautica, 
direktor, direttore

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./ 

Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Št./N. 041-2/2018
Koper/Capodistria, 23. 11. 2018

Predsednik občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale 

comunale
dr. Miloš Senčur l.r./m.p.

4032. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Mestne občine Koper – 
predstavnikov italijanske narodne skupnosti, 
dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 
19. oktobra 2018 sprejela naslednje

In base all'articolo 90 della Legge sulle elezioni ammi-
nistrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07, 45/08, 83/12 
e 68/17), la Commissione elettorale comunale particolare ha 
approvato, nella seduta tenutasi il giorno 19 novembre, il se-
guente
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P O R O Č I L O / R A P P O R T O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske 
narodne skupnosti, dne 18. novembra 2018 
sull’esito delle elezioni ordinarie dei membri  

del consiglio comunale del Comune città  
di Capodistria rappresentanti della comunità 

nazionale italiana, il 18 novembre 2018
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper 

je na svoji 3. seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisni-
kov ugotovila naslednji izid volitev za člane Občinskega sveta 
Mestne občine Koper predstavnikov italijanske narodne sku-
pnosti, ki so bile 18. novembra 2018./ Nella 3. seduta, tenutasi 
il 19 novembre 2018, la Commissione elettorale comunale 
particolare del Comune città di Capodistria ha preso atto, in 
base ai verbali presentati dai comitati elettorali, dell’esito delle 
elezioni dei membri del Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, rappresentanti della comunità nazionale italiana, 
svoltesi il 18 novembre 2018.

I.
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico gla-

sovati 895 volivcev pripadnikov italijanske narodne skupnosti. 
Glasovalo je 598 volivcev ali 67 %, od tega 595 na voliščih ter 
3 po pošti. / Alle elezioni del 18 novembre, gli aventi diritto al 
voto appartenenti alla comunità nazionale italiana erano 895. 
Hanno votato 598 elettori ovvero il 67 % degli aventi diritto, di 
cui 595 ai seggi elettorali e 3 tramite servizio postale.

II.
Za volitve članov občinskega sveta pripadnikov italijanske 

narodne skupnosti je bilo oddanih 598 glasovnic, od katerih je 
bilo 12 glasovnic neveljavnih, ker ni bilo obkroženih številk pred 
imeni kandidatov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. 
Veljavnih glasovnic je bilo 586. Volivci so lahko glasovali za 
največ tri kandidate. Izvoljeni so trije kandidati, ki dobijo največ 
glasov. / Alle elezioni dei membri al Consiglio comunale ra-
ppresentanti della comunità nazionale italiana, sono state con-
segnate 598 schede, di cui 12 non valide, poiché non vi sono 
stati segnati candidati ovvero non è stato possibile evincervi la 
volontà dell'elettore. Le schede valide erano 586. Gli elettori 
potevano votare per un numero massimo di tre candidati. Sono 
eletti i tre candidati che ottengono il numero più alto di voti.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / 
I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:

1. ALBERTO SCHERIANI 301 glasov
2. MARIELLA ZANCO TAVERNISE 134 glasov
3. MARIO STEFFE 244 glasov
4. DAMIAN FISCHER 172 glasov
5. ONDINA GREGORICH-DIABATÈ 203 glasov
6. BRUNO ORLANDO 110 glasov

III.
Mandat pripada naslednjim kandidatom / Il mandato ven-

go assegnato ai seguenti candidati:
1. ALBERTO SCHERIANI
2. MARIO STEFFÈ
3. ONDINA GREGORICH-DIABATÈ

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./ Il 

rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.

Št./N. 041-2/2018
Koper/Capodistria, 22. 11. 2018

Predsednik Posebne občinske volilne 
komisije /Il presidente della commissione 

elettorale comunale particolare
Giani Flego l.r./m.p.

4033. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Mestne občine Koper, 
z dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 
23. novembra 2018 sprejela naslednje

In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (Gazzet-
ta ufficiale della RS, n. 94/07, 45/08, 83/12 e 68/17) alla seduta 
tenutasi il 23 novembre 2018, la Commissione elettorale comu-
nale particolare ha approvato il seguente

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti  

na območju Mestne občine Koper,  
z dne 18. novembra 2018

R E L A Z I O N E
sull’esito delle elezioni nei consigli delle 

comunità locali nel territorio del Comune città  
di Capodistria, tenutesi il 18 novembre 2018

1. V svet Krajevne skupnosti Bertoki – Bertocchi so bili 
izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Bertoki – Bertocchi 
sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI / I MEMBRI ELETTI

1 MAJA TRIPAR, LUKA PAROVEL, ANDRAŽ HRIBOVŠEK, ANDREJ KRMAC IN JANA 
GOJANOVIĆ PUREGER

2 SAŠA PETEJAN, MATJAŽ KOZLOVIČ, MIRELA BOŽIČ IN BOGOMILA ŽIVEC
3 GRACIJELA VELJKOVIĆ
4 ANA SIRONI

2. V svet Krajevne skupnosti Boršt so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Boršt sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 JOSIP KODARIN, KRISTINA JURINČIČ RADOVAC, JERNEJ JERMAN
2 DOROTEA KRALJ IN DIMITRIJ KOCJANČIČ
3 MARTIN KAC IN SUZANA RADOVAC JERMAN
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Kandidata MATEJ KODARIN in JERNEJ JERMAN sta 
prejela isto število glasov (32,14 odstotkov glasov). Ker se v 
volilni enoti št.1 volijo trije kandidati, je Občinska volilna komi-
sija opravila žreb. Izžreban kandidat je bil JERNEJ JERMAN, 
ki postane član sveta KS.

3. V svet Krajevne skupnosti Črni Kal so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Črni Kal sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 UROŠ ŠAVRON
2 BORIS ŠVAB
3 EDO ŠIK IN JANKO OKOREN
4 DARJO CAH
5 DIMITRIJ ČERNIC
6 DARIO LAZAR
7 INGRID CUNJA KOCBEK
8 IVANA FURLAN
9 1 ČLAN – NAKNADNE VOLITVE

10 SIMONA ZRIM
11 MATEJ ROJC
12 TINA PRIMOŽIČ

4. V svet Krajevne skupnosti Dekani so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Dekani sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 ALFRED ŠTEFANČIČ IN MARIJA APOLLONIO
2 INGRID KOCJANČIČ IN NATAŠA JANKOVIČ TOŠKAN
3 TADEJA LAZAR
4 NADJA ČMAJ IN DARKO STEPANČIČ
5 DARIJ GREGORIČ IN RADOSLAV GOLJA

5. V svet Krajevne skupnosti Gračišče so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Gračišče sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 DORICA LAPANJE
2 DAVID HRVATIN
3 PETER FRANCA
4 DUŠAN ARKO
5 VALTER RIHTER
6 SIMON BEMBIČ
7 BOŠTJAN RAŽMAN
8 DEJAN JAKAC
9 ROBERT BABIČ

10 VINKO ZUPANČIČ
11 MARKO PERKLIČ
12 MIRAN TRIPAR
13 LUKA STEGEL

6. V svet Krajevne skupnosti Gradin so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Gradin sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 SIMON MARKEŽIČ, DAVID JAKAC IN MARTINA VEŽNAVER
2 SEBASTJAN ŠAULE, KSENIJA GLIHA IN MARTIN PERIČ
3 SLAVIMIR KOCJANČIČ, MARINO BEMBIČ IN NATAŠA RADIN
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8. V svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini so bili 
izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Hrvatini – Crevatini 
sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 ANA NADOH, MARTIN NEDOH, SAMANTHA ORLANDO, TINA KOMEL, MARJAN 
STROPNIK, IRENA POROPAT IN TOMAŽ PUSTOTNIK

2 DENIS UDOVIČ, DIJANA AVDIČ IN ROMAN ŠAPLA
3 ADRIANA KUŠTRIN

9. V svet Krajevne skupnosti Koper-Center – Capodistria 
– Centro so bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Koper – Center – 
Capodistria-Centro sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 PONOVNE VOLITVE
2 PONOVNE VOLITVE
3 ROBERTO COLUSSI

10. V svet Krajevne skupnosti Marezige so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Marezige sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 FRANKO BRŽAN IN MAVRICIJO KOŠANC
2 ALEN BABIČ, SAŠO ČEHOVIN IN TOMAŽ UDOVIČ
3 ZVEZDAN DOBRINJA
4 BOŠTJAN ČOK
5 JANKO BOČAJ
6 FABIJO JERMAN

11. V svet Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje so bili izvo-
ljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Olmo-Prisoje sono 
stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 DEJAN ZRNIČ, LEON FURLANIČ IN VIKTORIJA PECELJ
2 LADA KOS IN SLOBODAN POPOVIĆ
3 FRANC MAHNE
4 REBEKA GRBIĆ, 1 ČLAN – NAKNADNE VOLITVE
5 ĐORĐO ĆULIBRK IN JERNEJ FILIPČIČ
6 CORRADO CIMADOR

12. V svet Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji so bili iz-
voljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Pobegi-Čežarji 
sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 DARIO VATOVEC, IVAN MARJON IN VESNA BABIČ
2 IZTOK NECMESKAL, IGOR MIHALIČ IN MIRELA LEBAN
3 MIRKO MIKLAVČIČ, EVELINA PALČIČ IN MAJDA SANTIN BAŽEC
4 LUKA ŠIK, 1 ČLAN – NAKNADNE VOLITVE

13. V svet Krajevne skupnosti Podgorje so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Podgorje sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 JOŽEF ROJC, ANGELCA BAN, ZDENKA ANDREJAŠIČ, JOSIP SEKULOSKI, EDVIN 
NAGY, ANJA ŠKERJANC IN GORAN SEKULOSKI
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14. V svet Krajevne skupnosti Rakitovec so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Rakitovec sono 

stati eletti:

19. V svet Krajevne skupnosti Šmarje so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Šmarje sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 DUŠAN ROŽAC, IGOR MIKLAVČIČ, MITJA ŽIGANTE, MARJAN ROŽAC IN ADELA 
ROŽAC

15. V svet Krajevne skupnosti Semedela – Semedella so 
bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Semedela – Se-
medella sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 TINA ČOK, ERIKA ČOK, ERIK KÖNIG, BORUT MALEŠEVIČ, JOŽEF ROMAN RUPNIK, 
MARKO ŠTRKALJ IN SONJA PERC

2 TANJA VELKAVRH, DANIJEL KORADIN, SANDRA GRBEC, SIMON KOCJANČIČ 
IN ALEN ČRLENEC

3 MANUEL JENKO

16. V svet Krajevne skupnosti Sv. Anton so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Sv. Anton sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 ORJANO MUŽENIČ
2 DAVOR KOCJANČIČ
3 VALTER KODARIN IN DEAN MARKEŽIČ
4 MOJCA ERZETIČ IN ROBIN JERMAN
5 ALEŠ CEPAK IN BRUNO MEDICA
6 BOGDAN KAVREČIČ, IVO ŠTOKOVIČ IN BRANIMIR GASPARINI

17. V svet Krajevne skupnosti Škocjan – San Canziano 
so bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Škocjan – San 
Canziano sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 IGOR BENEDETTI, RADOJKA BERŽAN IN TEA DŽANANOVIĆ
2 TAMARA MLAKAR, ALAN MEDVEŠ IN LUCIANO CERIN
3 PETRA GUNJAČ, DAVOR BRIŠEVAC IN TJAŠA ŠKERLIČ
4 SANDRA BONIN
5 NARCISO URBANAZ

18. V svet Krajevne skupnosti Škofije so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Škofije sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 BORUT SLAPNIK, ALAN RADIN IN MILOŠ MARKOČIČ MILAN
2 RINO HRVATIN, ERIKA MARKEŽIČ KAPELJ IN NATAŠA REŠEK
3 NEJA BONBEK NATEK
4 MATJAŽ ČOK IN NEVA TUL
5 DAMIAN ELER
6 VALENTINA PETAROŠ JEROMELA
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Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 JADRAN MIKAŠINOVIČ, PATRICIJA GRIŽON IN UROŠ ROJAC
2 ANDREJ MEDVED IN ROŽANA VILER
3 LUCJAN PEROŠA
4 KRISTJAN KOTERLE
5 PETER VILER
6 MIHAEL GOJA
7 SEBASTJAN MARKEŽIČ IN GORAN MALENIČ
8 ALEKSANDER PEROŠA
9 EDVARD GUNJAČ

20. V svet Krajevne skupnosti Vanganel so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Vanganel sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 DAMJAN BABIČ, TULLIO BABIČ IN IVAN KOCJANČIČ
2 BORIS MAHNE
3 JASNA SOFTIĆ, VILI KRMAC IN KARMEN OLIP ZORKO

21. V svet Krajevne skupnosti Za gradom – Al castelletto 
so bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale Za gradom – Al ca-
stelletto sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 EMIN TABAKOVIĆ IN SANDI LAZAR
2 MAJA FURLANIČ, ZDENKA ŠUKALO IN ELVIR LOVIĆ
3 ANDREJA BOGATAJ KRIVEC, KATJA DIRAKA REHAK IN 1 ČLAN – NAKNADNE VOLI-

TVE
4 GIANFRANCO STANCICH

22. V svet Krajevne skupnosti Zazid so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale Zazid sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 VLADO ŠVAB, PETER ŠVAB, GREGOR ŠVAB, ANJA KRAMASTETER, KATJA  
MARSETIČ, IRIS ŠVAB IN DEJAN ŠVAB

23. V svet Krajevne skupnosti Žusterna – Giusterna so 
bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Žusterna – Giuster-
na sono stati eletti:

Volilna enota št./ Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 PONOVNE VOLITVE
2 PATRICIJA KRMAC, FRANC GORIŠEK IN JOSIP MAJSTOROVIČ
3 PONOVNE VOLITVE
4 FULVIO RICHTER

Št./N. 041-2/2018
Koper/Capodistria 23. 11. 2018

Predsednik OVK – Il presidente della 
C.E.C.

dr. Miloš Senčur l.r./m.p.

Predsednik POVK – Il presidente della 
C.E.C.P.

Giani Flego l.r./m.p.
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4034. Poročilo o izidu drugega kroga volitev 
za župana Mestne občine Koper z dne 
2. decembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Občinska volilna komisija na seji dne 7. decembra 
2018 sprejela naslednje

In virtù dell’articolo 90 della Legge sulle elezioni ammi-
nistrative locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo 
unico ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17), la Commissione elettorale 
comunale, durante la seduta del 7 dicembre 2018, ha accolto 
la seguente

P O R O Č I L O / R E L A Z I O N E
o izidu drugega kroga volitev za župana  

Mestne občine Koper z dne 2. decembra 2018
sugli esiti del ballottaggio per il voto al sindaco 

del Comune città di Capodistria,  
del 2 dicembre 2018

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 
13. seji dne 7. decembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov in obravnave ugovorov kandidatov za župana ugo-
tovila naslednji izid drugega kroga volitev za župana Mestne 
občine Koper z dne 2. decembra 2018. / La Commissione 
elettorale del Comune città di Capodistria, durante la sua 
XIII seduta del 7 dicembre 2018, in base ai verbali dei comi-
tati elettorali e agli esiti dell'esame dei ricorsi dei candidati al 
sindaco, ha constatato il seguente esito del ballottaggio per il 
voto al sindaco del Comune città di Capodistria del 2 dicem-
bre 2018.

I.
Na drugem krogu volitev dne 2. decembra 2018 je imelo 

pravico glasovati 42.408 volivcev. Glasovalo je 27.955 volivcev 
ali 65.92 %, od tega 27.910 na voliščih ter 45 po pošti. / Du-
rante il ballottaggio del 2 dicembre 2018, il numero degli aventi 
diritto al voto è stato di 42.408. Hanno votato 27.955 elettori, 
ovvero il 65.92 %, di cui 27.910 con voto ai seggi elettorali e 
45 per posta.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 27.952 glasovnic, od 

katerih je bilo 127 glasovnic neveljavnih, ker ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 27.825. Za 
izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic. / Per il 
voto al sindaco si sono espressi 27.952 votanti, di cui 127 sche-
de elettorali sono risultate non valide, in quanto non è stato 
possibile accertare la preferenza dell’elettore. I voti risultati 

validi sono stati 27.825. Per l’elezione al sindaco è necessaria 
la maggioranza dei voti validi.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov / I due can-
didati hanno ottenuto il seguente numero di voti:

Zap. št./ 
Num

Kandidat/ 
Candidato

Št. glasov/ 
N. di voti

 % glasov/ 
 % dei voti

1 BORIS POPOVIČ 13.904 49.97

2 ALEŠ BRŽAN 13.921 50.03

Večino glasov je prejel kandidat Aleš Bržan. / La maggio-
ranza dei voti è stata ottenuta dal candidato Aleš Bržan.

III.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. / 

La presente relazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

Št./N. 041-2/2018
Koper/Capodistria, 7. 12. 2018

Predsednik občinske volilne komisije /
Il presidente della 

Commissione elettorale comunale
dr. Miloš Senčur l.r./m.p.

4035. Poročilo o izidu nadomestnih in ponovnih 
volitev v svete krajevnih skupnosti 
na območju Mestne občine Koper, 
z dne 2. decembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je občinska volilna komisija na seji dne 7. decembra 
2018 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih in ponovnih volitev v svete 
krajevnih skupnosti na območju Mestne občine 

Koper, z dne 2. decembra 2018

1. V svet Krajevne skupnosti Črni Kal so bili izvoljeni:
Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI

9 BOJAN TAVČAR

2. V svet Krajevne skupnosti Koper-Center – Capodistria 
– Centro so bili izvoljeni:

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI
1 BORIS STEPANČIČ, IRENA URBIČ, JADRANKO ČALIJA, VLASTA LEDI, IVKA LAZAR, IZTOK MAVRIČ
2 MILAN ĐUKIĆ, ROMEO PALČIČ, MATEJA ŠUKALO, VIDA GRAČNAR, RAMIZ KAMENČIĆ,  

MERISA ZUKIĆ

3. V svet Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje so bili izvoljeni:
Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI

4 IVAN MARS

4. V svet Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji so bili izvoljeni:
Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI

4 ORJANA UGRIN

5. V svet Krajevne skupnosti Za gradom – Al castelletto 
so bili izvoljeni:

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI

3 MARINA ČOK

6. V svet Krajevne skupnosti Žusterna – Giusterna so bili 
izvoljeni:
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Volilna enota št.. IZVOLJENI ČLANI

1 JANEZ STARMAN, TINA KOČEVAR, IGOR ČURIN

3 MARTIN AGOSTINI PREGELJ, PATRIK PEROŠA, DAVID KAVČIČ, VESNA ŠTUKLEK

Št. 041-2/2018
Koper, dne 7. decembra 2018

Predsednik OVK
dr. Miloš Senčur l.r.

In virtù dell’articolo 90 della Legge sulle elezioni ammi-
nistrative locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo 
unico ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17), la Commissione elettorale 
comunale, durante la seduta del 7 dicembre 2018, ha accolto 
la seguente

R E L A Z I O N E
sugli esiti delle elezioni supplementari e quelle 

ripetute per i membri dei consigli delle comunità 
locali nel Comune città di Capodistria,  

del 2 dicembre 2018

1. Nel Consiglio della Comunità locale Črni Kal sono stati 
eletti:

Seggio elettorale n. MEMBRI ELETTI

9 BOJAN TAVČAR

2. Nel Consiglio della Comunità locale Koper-Center – 
Capodistria – Centro sono stati eletti:

Seggio elettorale n. MEMBRI ELETTI
1 BORIS STEPANČIČ, IRENA URBIČ, JADRANKO ČALIJA, VLASTA LEDI, IVKA LAZAR, IZTOK MAVRIČ
2 MILAN ĐUKIĆ, ROMEO PALČIČ, MATEJA ŠUKALO, VIDA GRAČNAR, RAMIZ KAMENČIĆ,  

MERISA ZUKIĆ

3. Nel Consiglio della Comunità locale Olmo-Prisoje sono 
stati eletti:
Seggio elettorale n. MEMBRI ELETTI

4 IVAN MARS

4. Nel Consiglio della Comunità locale Pobegi-Čežarji 
sono stati eletti:
Seggio elettorale n. MEMBRI ELETTI

4 ORJANA UGRIN

5. Nel Consiglio della Comunità locale Za gradom – Al 
castelletto sono stati eletti:
Seggio elettorale n. MEMBRI ELETTI

3 MARINA ČOK

6. Nel Consiglio della Comunità locale Žusterna – Giu-
sterna sono stati eletti:

Seggio elettorale n. MEMBRI ELETTI
1 JANEZ STARMAN, TINA KOČEVAR, IGOR ČURIN
3 MARTIN AGOSTINI PREGELJ, PATRIK PEROŠA, DAVID KAVČIČ, VESNA ŠTUKLEK

N. 041-2/2018
Capodistria, 7 dicembre 2018

Il presidente 
della Commissione elettorale comunale

Dott. ric. Miloš Senčur m.p.
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KRANJ

4036. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Mestne 
občine Kranj za leto 2019

Na podlagi 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 30/17 – UPB1) in drugega odstavka 13. člena Odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list 
RS, št. 140/04 in 9/06) je župan Mestne občine Kranj sprejel

S K L E P
o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke  

za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Mestne občine Kranj  

za leto 2019

1. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Mestne občine Kranj za leto 2019:

– 0,0002957 EUR za zazidana stavbna zemljišča,
– 0,0000587 EUR za nezazidana stavbna zemljišča.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Št. 422-214/2018-1-(48/04)
Kranj, dne 10. decembra 2018

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

KRŠKO

4037. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 32. in 33. člena 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, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 
in 21/18 – popr.) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11, 
27/14 in 13/16) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Krško  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Krško v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v 
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na Odloku o proračunu Ob-

čine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 40/17, 23/18 
in 62/18, v nadaljevanju: odlok o proračunu). Obseg prihodkov 

in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je 
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: 
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2018.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun  

januar–marec 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.487.539
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.299.658

70 DAVČNI PRIHODKI 4.434.909
700 Davki na dohodek in dobiček 4.238.235
703 Davki na premoženje 54.440
704 Domači davki na blago in storitve 137.234
706 Drugi davki in prispevki 5.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.864.749
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 533.291
711 Takse in pristojbine 5.500
712 Globe in druge denarne kazni 6.250
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 4.200
714 Drugi nedavčni prihodki 2.315.508

72 KAPITALSKI PRIHODKI 145.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in drugih neopred. sredstev 145.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 42.881
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 42.881
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  
IN DRUGIH DRŽAV 0
787 Prejeta sredstva iz drugih 
evropskih institucij in iz drugih držav 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.786.396
40 TEKOČI ODHODKI 1.656.975

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 441.486
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 73.066
402 Izdatki za blago in storitve 984.078
403 Plačila domačih obresti 40.307
409 Rezerve 118.038

41 TEKOČI TRANSFERI 2.840.294
410 Subvencije 105.331
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.784.466
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 126.791
413 Drugi tekoči domači transferi 823.706
414 Tekoči transferi v tujino 0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.235.768
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1.235.768

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 53.360
431 Investicijski transferi P.O.  
in F.O., ki niso PU 9.180
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 44.180

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/
PRESEŽEK (I.-II.) 1.701.142

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 456.521
55 ODPLAČILA DOLGA 456.521

550 Odplačila domačega dolga 456.521
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 1.244.621
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –456.521
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –1.701.142
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 2.800.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov in so priloga 
k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Krško.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina Krško ne bo 
zadolževala.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-252/2018-802
Krško, dne 10. decembra 2018

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LENDAVA

4038. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu 
na volitvah za župana Občine Lendava 
2. decembra 2018

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna 
komisija Lendava na seji dne 5. decembra 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja v drugem krogu na volitvah 
za župana Občine Lendava 2. decembra 2018

Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi prejetih 
zapisnikov volilnih odborov na volitvah za župana Občine Len-
dava v drugem krogu, dne 2. decembra 2018 ugotovila, da je:
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1.
1. a) v volilne imenike na območju 

občine je vpisanih: 9247 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj volivcev za območje  
občine: 9247 volivcev

2. a) po volilnih imenikih je glasovalo: 4241 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev

Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 4241 volivcev 
oziroma 45,86 % vseh volivcev.

3. Po pošti je glasovalo skupaj 1 volivec
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo 4241
5. Neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 35
6. Veljavnih glasovnice je bilo skupaj 4206

2.
Posamezni kandidati za župana v občini so prejeli nasle-

dnje število glasov:
1. Janez MAGYAR 2289 54,42 %
2. Dejan SÜČ 1917 45,58 %

3.
Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi števila 

prejetih glasov kandidatov iz 2. točke ugotovila, da je za župana 
Občine Lendava, v skladu s določbami 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah, izvoljen kandidat
Zap. št. kandidat predlagatelj

1. JANEZ MAGYAR, roj. 24. 10. 1968, 
Dolnji Lakoš, Glavna ulica 4,  
9220 Lendava 

SDS in N.Si

Št. 041-0051/2018-2
Lendava, dne 5. decembra 2018

Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.

Člani OVK: 
1. Bojan Prša l.r.
2. Sebastjan Časar l.r.
3. Tatjana Bogdan l.r.

4039. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov 
sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 
2. decembra 2018

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna 
komisija Lendava na seji dne 5. decembra 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev članov sveta krajevnih 

skupnosti Občine Lendava 2. decembra 2018

I.
Naknadne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti 

Občine Lendava so potekale za 3 krajevne skupnosti na petih 
voliščih (skupaj z voliščem za predčasno glasovanje in na vo-
lišču za glasovanje po pošti).

II.
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevnih 

skupnosti Občine Lendava:
1. KRAJEVNA SKUPNOST TRIMLINI
a) Skupaj volivcev: 269
b) Skupaj glasovalo 145 oziroma 53,90 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 5, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0

c) Število oddanih glasovnic 145
– neveljavnih glasovnic 1
– veljavnih glasovnic 141

Območje volilne enote: naselje Trimlini Št. glasov
1. Jožef GERENČER
3. 5. 1962, Trimlini 27 f, 9220 Lendava 113
2. Boštjan VUČKO
1. 3. 1975, Trimlini 19, 9220 Lendava 121
3. Marija OROS
24. 1. 1992, Trimlini 27 e, 9220 Lendava 104
4. Ines KRAMPAČ
10. 1. 1981, Trimlini 20, 9220 Lendava 111
5. Mihael KOCET
207. 6.1984, Trimlini 13, 9220 Lendava 103

2. KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE - BANUTA
a) Skupaj volivcev: 357
b) Skupaj glasovalo 127 oziroma 35,57 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 127, od tega
– neveljavnih glasovnic 6
– veljavnih glasovnic 121

Območje volilne enote: naselje Mostje-Banuta Št. glasov
1. Laura KOCUVAN
23. 3. 1993, Mostje 93, 9220 Lendava 44
2. Janez ŽIŽEK
23. 11. 1983, Banuta 12, 9220 Lendava 

66

3. Dejan ŽIŽEK
15. 9. 1982, Mostje 105, 9220 Lendava 

62

4. Marko FRANKO
8. 6. 1990, Mostje 75, 9220 Lendava 75
5. Mojca ŽIŽEK
10. 3. 1996, Mostje 44, 9220 Lendava 53

3. KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA
a) Skupaj volivcev: 366
b) Skupaj glasovalo 212 oziroma 57,92 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 2, neveljavnih: 0
– po pošti 1
c) Število oddanih glasovnic 212
– neveljavnih glasovnic 2
– veljavnih glasovnic 210

Območje volilne enote: naselje Kapca Št. glasov
1. Benjamin BALAŽIC
30. 7. 1986, Kapca, Glavna ulica 5 a,
9220 Lendava 159
2. Jernej KRAMAR
7. 11. 1980, Kapca, Gornja ulica 30,
9220 Lendava 158
3. Brigita ŠKRBAN
5. 12. 1974, Kapca, Polanska ulica 62,
9220 Lendava 142
4. Alan KRAMAR
23. 9. 1991, Kapca, Šolska ulica 1,
9220 Lendava 142
5. Silvija FIFONJA
4. 1. 1979, Kapca, Spodnja ulica 15,
9220 Lendava 154

III.
Člani svetov krajevnih skupnosti Občine Lendava, izvolje-

ni na naknadnih volitvah 2. 12. 2018, so:

KRAJEVNA SKUPNOST TRIMLINI (5 članov)
1. BOŠTJAN VUČKO
2. JOŽEF GERENČER
3. INES KRAMPAČ



Stran 13208 / Št. 82 / 21. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije

4. MARIJA OROS
5. MIHAEL KOCET

KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE - BANUTA (5 članov)
1. MARKO FRANKO
2. JANEZ ŽIŽEK
3. DEJAN ŽIŽEK
4. MOJCA ŽIŽEK
5. LAURA KOCUVAN

KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA (5 članov)
1. BENJAMIN BALAŽIC
2. JERNEJ KRAMAR
3. SILVIJA FIFONJA
4. BRIGITA ŠKRBAN
5. ALAN KRAMAR.

Št. 041-0053/2018-2
Lendava, dne 5. decembra 2018

Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.

ČLANI OVK: 
1. Bojan Prša l.r.
2. Sebastjan Časar l.r.
3. Tatjana Bogdan l.r.

LITIJA

4040. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Litija

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), prve alineje 41. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, 
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – 
ZdavNepr), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 
1. izredni seji dne 17. decembra 2018 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Občini Litija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Litija 
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nada-
ljevanju: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila 
in merila za oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
(zavezanec)

Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporab-
nik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.

3. člen
(zazidano stavbno zemljišče)

(1) Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemlji-
šča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in 
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na pod-
lagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb 
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture.

(2) Zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanj-
ske oziroma poslovne površine objekta.

(3) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe 
in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina 
garaže za osebne avtomobile.

(4) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslov-
nega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom.

(5) Odprte poslovne površine so površine, ki so name-
njene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, interna 
parkirišča, delavnice na prostem, športno rekreativne površine, 
nepokrite gostinske površine, poslovne površine kamnolomov, 
peskokopov in druge odprte površine namenjene poslovni de-
javnosti.

(6) Stanovanjske in poslovne površine se povzamejo po 
neto tlorisni površini iz Registra nepremičnin, ki ga vodi Geo-
detska uprava Republike Slovenije in je na vpogled preko sve-
tovnega spleta. Od neto tlorisne površine objekta se odštejejo 
površine odprtih balkonov, odprtih lož in odprtih teras.

(7) V primeru da stavba gradbene parcele še nima do-
ločene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna 
stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del 
površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno 
zemljišče.

4. člen
(nezazidano stavbno zemljišče)

Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemlji-
šča, za katera je s prostorskim izvedbenim aktom določeno:

– da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslov-
nih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega 
in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne 
uprave,

– da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih 
objektov, ki niso objekti javne infrastrukture in tudi niso name-
njeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

5. člen
(območja)

(1) Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine 
Litija in je razdeljeno na štiri območja:

– 1. poselitveno območje mesta Litija,
– 2. poselitveno območje naselij Kresnice, Zagorica in 

industrijskega dela naselja Breg pri Litiji,
– 3. poselitveno območje naselij Gabrovka, Dole pri Litiji, 

Jevnica, Sava, Vače, Polšnik, Zgornji Hotič, Spodnji Hotič in 
neindustrijskega dela naselja Breg pri Litiji,

– 4. poselitveno območje drugih strjenih naselij v občini 
in razpršene gradnje, ki so opremljene najmanj z vodovodnim 
in električnim omrežjem.

(2) Meje območij iz prejšnjega odstavka so enake mejam 
naselij, ki sestavljajo posamezno območje iz prejšnjega odstav-
ka. Meje naselij so povzete iz registra prostorskih enot, ki ga 
vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek industrijski del nase-
lja Breg pri Litiji iz druge alineje prvega odstavka tega člena 
sestavljajo nepremičnine znotraj naselja Breg pri Litiji, ki na 
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 
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(Uradni list RS, št. 58/10 in 63/18) po podrobnejši namenski 
rabi spadajo v območje IG – gospodarske cone, neindustrijski 
del naselja Breg pri Litiji iz tretje alineje prvega odstavka tega 
člena pa sestavljajo vse preostale nepremičnine znotraj naselja 
Breg pri Litiji.

II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

a) Merila za določitev višine nadomestila za zazidano 
stavbno zemljišče

6. člen
(komunalna opremljenost)

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru-
gimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe oziro-
ma možnost priključitve objekta na posamezno infrastrukturo 
se ovrednoti z naslednjimi točkami:

– sistem za oskrbo s pitno vodo s hidrantno 
mrežo 20 točk

– sistem za oskrbo s pitno vodo brez hidran-
tne mreže 15 točk

– javna kanalizacija 10 točk
– električno omrežje 20 točk
– telefonsko omrežje 10 točk

– asfaltna cesta s hodniki za pešce 20 točk
– asfaltna cesta brez hodnikov za pešce 15 točk
– makadamska cesta  10 točk
– javna razsvetljava 20 točk

7. člen
(omejitve)

Pri določanju komunalne opremljenosti zemljišča iz prej-
šnjega člena tega odloka:

– se šteje, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno raz-
svetljavo, če je svetilka javne razsvetljave od meje stavbnega 
zemljišča oddaljena manj kot 80 m;

– se šteje, da ima stavbno zemljišče možnost priključitve 
na javno asfaltno cesto, če je priključek oddaljen od meje 
stavbnega zemljišča manj kot 500 m, v nasprotnem primeru 
se šteje, da ima stavbno zemljišče možnost priključitve na 
makadamsko cesto.

8. člen
(lega in namembnost)

(1) Po namenu uporabe so objekti oziroma deli objektov 
opredeljeni glede na območja, določena v 5. členu odloka, in 
ob upoštevanju standardne klasifikacije dejavnosti. Njihova 
lega oziroma namembnost se točkuje na način, kot izhaja iz 
spodnje razpredelnice:

Stanovanjski namen
Območje 1. 2. 3. 4.

Stanovanjske stavbe oziroma prostori 20 točk 15 točk 10 točk 0 točk

Poslovni namen
Območje 1. 2. 3. 4.

A) Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe, gostinstvo, finančno posredništvo, poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve

300 točk 150 točk 50 točk 25 točk

B) Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno 
zavarovanje, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, 
dejavnost javne higiene, dejavnost združenj in organizacij, 
rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, druge javne 
storitvene dejavnosti

20 točk 20 točk 20 točk 20 točk

C) Proizvodnja cementa, apna, mavca ter izdelkov iz 
betona, cementa, mavca 200 točk 200 točk 100 točk 100 točk

D) Vse dejavnosti, ki niso opredeljene pod A), B) in C) 120 točk 120 točk 25 točk 25 točk

(2) Odprte poslovne površine se ovrednotijo s 50 % točk 
zazidanega stavbnega zemljišča.

(3) Odprte športno rekreativne površine se ovrednotijo s 
25 % točk zazidanega stavbnega zemljišča, zaprte rekreativne 
površine pa s 50 % točk zazidanega stavbnega zemljišča.

(4) Kot območje izjemno ugodne lokacije v zvezi s prido-
bivanjem dohodka v mestu Litija se šteje območje na levi strani 
mesta Litije med železniško progo in reko Savo, vezano na loka-
cijo ob Ljubljanski cesti, in območje na desni strani mesta Litija, ki 
obsega območje med Zasavsko cesto, Jerebovo ulico, Levstiko-
vo ulico, Grbinsko cesto, Cesto Dolenjskega odreda (vključno z 
območjem Ježe) in Savsko cesto (do križišča z Zasavsko cesto).

(5) Trgovski objekti z neto tlorisno površino nad 350 m², ki 
se nahajajo znotraj območja, navedenega v prejšnjem odstav-
ku, se dodatno točkujejo z 200 točkami.

9. člen
(smotrnost uporabe stavbnega zemljišča)

(1) Za objekte z več stanovanjskimi enotami se zmanjša 
skupno število točk za naslednje odstotke:

– pri stavbah z do 2 stanovanjema 0 %
– pri stavbah s 3 do 4 stanovanji 1 %

– pri stavbah s 5 do 10 stanovanji 10 %
– pri stavbah z več kot 10 stanovanji 15 %.
(2) Stanovanjske površine, v katerih nihče ne biva 

najmanj eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, 
in poslovne površine, v katerih nihče ne opravlja poslovne 
dejavnosti najmanj eno leto pred odmero nadomestila za 
tekoče leto, se dodatno točkuje s 100 točkami. Nadomestilo 
se odmeri tako, da se upošteva zadnji pretežni namen rabe 
prostora.

(3) Občinska uprava preverja podatek o praznih stano-
vanjskih ali poslovnih površinah, ki se dodatno točkujejo, iz 
Centralnega registra prebivalcev oziroma iz Poslovnega regi-
stra, ki ga vodi AJPES.

b) Merila za določitev višine nadomestila za nezazidano 
stavbno zemljišče

10. člen
(komunalna opremljenost, namembnost  

in smotrna uporaba zemljišča)
Za nezazidano stavbno zemljišče se nadomestilo z upo-

števanjem opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi 
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in drugimi objekti in napravami ter namembnosti in smotrnosti 
uporabe stavbnega zemljišča določi z enotnim kriterijem glede 
na območja iz 5. člena tega odloka:

Območje 1. 2. 3. 4.
Točke glede na komunalno opremljenost, namembnost in 
smotrno uporabo zemljišča 100 točk 70 točk 60 točk 40 točk

III. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

11. člen
(enoletne oprostitve)

(1) Poleg oprostitev, ki jih navaja 59. člen Zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, 
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – 
ZDavNepr), se za dobo enega leta oprosti plačila nadomestila 
zavezanca, ki živi z drugimi člani v skupnem gospodinjstvu 
v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od naslednjih 
meril:

– eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč 
ali varstveni dodatek skladno s predpisi, ki urejajo socialno 
varstvene prejemke,

– eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane 
stanovanjske najemnine.

(2) V primeru, da je v enostanovanjski hiši oziroma sta-
novanjski enoti več kot eno skupno gospodinjstvo, morajo biti 
merila za oprostitev iz prejšnjega odstavka izpolnjena v obeh 
oziroma vseh gospodinjstvih, če je zavezanec en sam za celo-
tno enostanovanjsko hišo oziroma stanovanjsko enoto.

(3) V primeru elementarne nesreče, zaradi česar sta-
novanjski objekt ni več uporaben za bivanje, oziroma je del 
stanovanjskega objekta huje poškodovan in zavezanec vseeno 
biva v njem, se zavezanca na lastno zahtevo oprosti plačila 
nadomestila, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogro-
žalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev 
velja za dobo enega leta.

(4) Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora 
zavezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri 
občinski upravi. K pisnemu zahtevku mora zavezanec priložiti 
vsa potrebna dokazila (odločba centra za socialno delo, doka-
zila o višini dohodka družine za preteklo leto ipd.).

(5) O oprostitvi plačila nadomestila občinska uprava izda 
ustrezno odločbo.

IV. ODMERA NADOMESTILA

12. člen
(odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče)
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno 

število točk, določenih po merilih za določitev višine nadomesti-
la za zazidano stavbno zemljišče, pomnoži z vrednostjo točke 
ter s površino zazidanega stavbnega zemljišča.

13. člen
(odmera nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče)

Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče 
se določi tako, da se skupno število točk, določenih po 
merilih za določitev višine nadomestila za nezazidano stavb-
no zemljišče, pomnoži s površino nezazidanega stavbnega 
zemljišča, z vrednostjo točke ter s korekcijskim faktorjem v 
višini 0,21.

14. člen
(vrednost točke)

Vrednost točke za odmero nadomestila na območju Ob-
čine Litija se določi v višini 0,0069 EUR.

15. člen
(prijava)

(1) Zavezanci so dolžni prijaviti pri občinski upravi vse 
spremembe, ki vplivajo na nastanek obveznosti plačila nado-
mestila oziroma ki kakorkoli vplivajo na odmero nadomestila.

(2) Sprememba za plačilo nadomestila, nastala med le-
tom oziroma po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upošte-
va od 1. januarja naslednjega leta dalje.

(3) Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki 
in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo 
nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku 15 dni od 
prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogo-
čajo odmero nadomestila.

16. člen
(vodenje evidence, izdaja odločbe)

(1) Evidenco zavezancev za plačilo nadomestila vodi in 
vzdržuje občinska uprava, ki posreduje podatke za odmero 
pristojnemu finančnemu organu.

(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pri-
stojni finančni organ, ki tudi vodi postopke v zvezi z odmero, 
nadzorom obračunavanja, plačevanja in izterjavo nadomestila 
v skladu z zakonom o davčnem postopku.

V. KAZENSKA DOLOČBA

17. člen
(kazenska določba)

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila, ki v skladu s tem 
odlokom pri občinski upravi ne prijavi vseh sprememb, ki vpli-
vajo na nastanek obveznosti plačila nadomestila oziroma ki ka-
korkoli vplivajo na odmero nadomestila, ali če v prijavi navede 
netočne podatke, se:

– kaznuje z globo v višini 600 EUR, če je zavezanec 
pravna oseba,

– kaznuje z globo v višini 400 EUR, če je zavezanec sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost,

– kaznuje z globo v višini 200 EUR odgovorna oseba 
pravne osebe iz prve alineje ali samostojnega podjetnika po-
sameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
iz druge alineje,

– kaznuje z globo v višini 200 EUR, če je zavezanec 
fizična oseba.

(2) Nadzor nad izvajanjem določbe iz prejšnjega odstavka 
izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(prehodna določba)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija 
(Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05, 106/11 in 89/12).

(2) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za ne-
zazidana stavbna zemljišča se začne na podlagi tega odloka 
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odmerjati s 1. januarjem leta, ki sledi letu, v katerem bo vzpo-
stavljena ustrezna evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč. 
Do takrat se za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča uporablja odlok iz 
prejšnjega odstavka.

19. člen
(končna določba)

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

Št. 007-8/2017-10
Litija, dne 17. decembra 2018

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LOŠKI POTOK

4041. Sklep o imenovanju podžupana 
Občine Loški Potok

Župan Občine Loški Potok je na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) in 33.a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana  

Občine Loški Potok

1. člen
Za podžupana Občine Loški Potok imenujem člana Ob-

činskega sveta Občine Loški Potok, Maksa Lavriča, stanujoče-
ga Stari Kot 31, 1319 Draga.

2. člen
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-00003/2018-01
Hrib - Loški Potok, dne 13. decembra 2018

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

4042. Sklep o začasnem financiranju Občine Loški 
Potok v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/2 
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 
28. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) 
je župan Občine Loški Potok, dne 13. 12. 2018 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Loški Potok  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Loški Potok (v nadaljevanju občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun  
januar– 

marec 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 474.866

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 434.103
70 DAVČNI PRIHODKI 383.125

700 Davki na dohodek in dobiček 368.067
703 Davki na premoženje 5.038
704 Domači davki na blago in storitve 10.020
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 50.978
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 47.745
711 Takse in pristojbine 120
712 Globe in druge denarne kazni 950
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 663
714 Drugi nedavčni prihodki 1.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 40.763
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 40.763

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 458.219
40 TEKOČI ODHODKI 120.073

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40.912
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 7.045
402 Izdatki za blago in storitve 71.496
403 Plačila domačih obresti 620

41 TEKOČI TRANSFERI 134.734
410 Subvencije 8.983
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 96.464
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413 Drugi tekoči domači transferi 29.287
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 201.912

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 201.912
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.500

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 1.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 16.647

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.556
55 ODPLAČILA DOLGA 16.556

550 Odplačila domačega dolga 16.556
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 91
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –16.556
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –16.647
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so opre-
deljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso 
načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Št. 410-0060/2018
Hrib - Loški Potok, dne 13. decembra 2018

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

MEŽICA

4043. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Mežica

Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena v zvezi 
z 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 72/93 in spremembe; nadaljevanju: ZLV) na 8. redni seji dne 
21. 11. 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Mežica

Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana 
Občine Mežica ugotovila naslednje rezultate glasovanja:

I.
1. Na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018 je imelo pravico 

voliti 3063 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 1191 volivcev ali 38,88 % vseh 

volilnih upravičencev od tega:
1. na voliščih na dan glasovanja po volilnem imeniku 1165
2. po pošti 1
3. predčasno 25
4. s potrdilom 0

3. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1191 od tega 
976 veljavnih in 215 neveljavnih.

4. Kandidat za župana je bil
Zap. št. Ime in priimek Število glasov  %

1. Dušan Krebel 976 100

II.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena ZLV 

ugotovila, da je za župana Občine Mežica izvoljen Dušan KRE-
BEL, roj. 20. 1. 1957, stanujoč Möderndorferjeva pot 1, Mežica.

Občinska volilna komisija Občine Mežica izda na podlagi 
91. člena v zvezi z 108. členom ZLV izvoljenemu kandidatu 
potrdilo o izvolitvi.

Št. 040-0001/2018-75
Mežica, dne 21. novembra 2018

Predsednica Občinske volilne komisije
Janja Podričnik l.r.

Namestnica predsednice Vesna Skudnik l.r.
Članica Žana Avberšek
Namestnik članice Milan Gavez l.r.
Član Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnica člana Betka Plaz l.r.
Članica Mira Steblovnik l.r.
Namestnik članice Franc Rožej l.r.
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4044. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet 
Občine Mežica

Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena v zvezi 
z 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 72/93 in spremembe; nadaljevanju: ZLV) na 8. redni seji dne 
21. 11. 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica

Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja v Občinski 
svet Občine Mežica, ki šteje 14 članov, ugotovila naslednje 
rezultate glasovanja.

I.
1. Na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018 je imelo pravico 

voliti 3063 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 1191 volivcev ali 38,88 % vseh 

volilnih upravičencev od tega:
1. na voliščih na dan glasovanja po volilnem imeniku 1165
2. po pošti 1
3. predčasno 25
4. s potrdilom 0

II.
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1191. Od tega je 

bilo 1159 veljavnih in 32 neveljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vrstnem 

redu, so dobile naslednje število glasov:

Zap. št. Ime liste Št. glasov  % glasov
1 MIRKO JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV 53  4.57
2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 167  14.41
3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 128  11.04
4 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 53  4.57
5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 199  17.17
6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 40  3.45
7 MEŽICA BREZ MEJA 188  16.22
8 LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO 217  18.72
9 LISTA ZA SOODLOČANJE IN POMOČ OBČANOM 114  9.84

SKUPAJ: 1159 100.00

III.
Na podlagi 14. člena ZLV je Občinska volilna komisija 

ugotovila, da pripada posameznim listam naslednje število 
mandatov:

Zap. št. Ime liste Št. mandatov
1 MIRKO JEZERNIK IN SKUPINA VOLIVCEV 0
2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2
3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2
4 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0
5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3
6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 0
7 MEŽICA BREZ MEJA 3
8 LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO 3
9 LISTA ZA SOODLOČANJE IN POMOČ OBČANOM 1

SKUPAJ: 14

Občinska volilna komisija je za posamezne liste kandi-
datov, ki so dobile mandat v občinskem svetu ugotavljala vpliv 
preferenčnih glasov, v skladu z drugim odstavkom 18. člena 
ZLV, ki določa kot sledi.

Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če 
je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo 
kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandi-
date z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so 
dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju najve-
čjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih 
glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila 
vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih 
toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, 
se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
kandidatov na listi.

Za SD – SOCIALNI DEMOKRATI je bilo oddanih skupaj 
112 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov 
za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju 
največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posame-
zne kandidate s te liste. Na tej listi je edini kandidat, to je 

kandidat pod zaporedno številko ena Tadej Pungartnik dobil 
59 (35,33 %) preferenčnih glasov in s tem presegel 10 % števila 
vseh glasov oddanih za to listo, zato se mu je dodelil mandat, 
ki pripada tej listi. Drugi mandat pripada naslednji kandidatki 
na listi pod zaporedno številko dve, to je kandidatka Marijanca 
Šumah Vertačnik.

Za SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA je bilo od-
danih skupaj 79 (61,72 %) preferenčnih glasov, kar je več kot 
25 % oddanih glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to 
listo določiti po zaporedju največjega števila oddanih prefe-
renčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na listi je 
en kandidat, to je kandidat pod zaporedno številko ena Lovro 
Vreš dobil 27 (21,09 %) preferenčnih glasov in kandidatka pod 
zaporedno številko dve Darja Maurič, ki je dobila 19 (14,84 %) 
preferenčnih glasov in s tem oba presegla 10 % števila vseh 
glasov oddanih za to listo, zato se jima dodelita mandata, ki 
pripada tej listi.

Za SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA je 
bilo oddanih skupaj 140 preferenčnih glasov, kar je več kot 
25 % oddanih glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to 
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listo določiti po zaporedju največjega števila oddanih prefe-
renčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi je 
edini kandidat, to je kandidat pod zaporedno številko ena Miro 
Petek, ki je dobil 63 (31,66 %) preferenčnih glasov in s tem 
presegel 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se 
mu je dodelil mandat, ki pripada tej listi. Druga dva mandata 
pripada kandidatoma pod zaporedno številko dve in tri, in sicer 
Tatjani Uranc in Ferdinandu Arlu.

Za MEŽICA BREZ MEJA je bilo oddanih 124 preferenčnih 
glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se 
mora vrstni red za to listo določiti po zaporedju največjega 
števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate 
s te liste. Na tej listi sta dva kandidata presegla 10 % števila 
vseh glasov oddanih za to listo, zato se jima dodelita mandata, 
ki pripadata tej listi na podlagi preferenčnih glasov, in sicer Ale-
ksandru Praperju, ki je dobil 68 (36,17 %) preferenčnih glasov 
in Boštjanu Lesjaku, ki je dobil 21 (11,17 %) preferenčnih gla-
sov. Tretji mandat te liste pa pripada kandidatki pod zaporedno 
številko dve Ljudmili Podričnik.

Za LISTO KAJŽAR ZA MEŽICO je bilo oddanih 127 pre-
ferenčnih glasov, kar je več kot 25 % vseh oddanih glasov za 
to listo, zato se mora vrstni red za to listo določiti po zaporedju 
največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne 
kandidate s te liste. Na tej listi je en kandidat presegel 10 % 
števila vseh glasov oddanih za to listo, zato mu dodeli mandat, 
ki pripada tej listi na podlagi preferenčnih glasov, in sicer kan-
didatu pod zaporedno številko ena Avgustu Gerdeju, ki je dobil 
55 (25,35 %) preferenčnih glasov. Drugi in tretji mandat te liste 
pripadata kandidatoma pod zaporedno številko dve in tri, to sta 
Ema Žagar in Uroš Vrčkovnik.

Za LISTO ZA SOODLOČANJE IN POMOČ OBČANOM je 
bilo oddanih 81 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % vseh 
oddanih glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to listo 
določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih 
glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi je največ 
preferenčnih glasov 28 (24,56 %) prejel kandidat Janez Ro-
tovnik, zato se mu dodeli mandat, ki pripada tej listi na podlagi 
preferenčnih glasov.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu s 
14. in 18. členom ZLV izvoljeni v Občinski svet Občine Mežica 
naslednji kandidati:

TADEJ PUNGARTNIK – SD
MARIJANCA ŠUMAH VERTAČNIK – SD
LOVRO VREŠ – SLS
DARJA MAURIČ – SLS
MIRO PETEK – SDS
TATJANA URANC – SDS
FERDINAND ARL – SDS
ALEKSANDER PRAPER – MEŽICA BREZ MEJA
BOŠTJAN LESJAK – MEŽICA BREZ MEJA
LJUDMILA PODRIČNIK – MEŽICA BREZ MEJA
AVGUST GERDEJ – LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
EMA ŽAGAR – LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
UROŠ VRČKOVNIK – LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
JANEZ ROTOVNIK – LISTA ZA SOODLOČANJE IN PO-

MOČ OBČANOM
V občinski svet se ni uspelo uvrstiti kandidatom iz liste:
– Mirko Jezernik in skupina volivcev
– SMC – Stranka modernega centra
– NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati.
Vsem izvoljenim kandidatom za člane Občinskega sveta 

Občine Mežica, Občinska volilna komisija Občine Mežica izda 
potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena ZLV.

Izid volitev se na podlagi drugega odstavka 90. člena 
ZLV objavi v občinskem uradnem glasilu, to je Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 040-0001/2018-74
Mežica, dne 21. novembra 2018

Predsednica Občinske volilne komisije
Janja Podričnik l.r.

Namestnica predsednice Vesna Skudnik l.r.
Članica    Žana Avberšek
Namestnik članice    Milan Gavez l.r.
Član    Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnica člana   Betka Plaz l.r.
Članica    Mira Steblovnik l.r.
Namestnik članice   Franc Rožej l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

4045. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - 
Kostanjevica v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo ZJF – UPB4, 14/13 
– popr., 101/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZJF) in 113. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je župan Občine Miren 
- Kostanjevica dne 10. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine  
Miren - Kostanjevica v obdobju  

januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) v obdo-
bju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljevanju: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zako-
nom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo ZJF – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Miren - Kostanjevica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/17 in 
spremembe odloka št. 007-19/2017-1 sprejete na 30. redni 
seji občinskega sveta dne 20. 9. 2017, spremembe odloka 
št. 007-24/2017-1 sprejete na 32. redni seji dne 14. 12. 2017 
in spremembe odloka št. 007-18/2018-1 sprejete na 6. izre-
dni seji občinskega sveta dne 8. 11. 2018; v nadaljevanju: 
odlok o proračunu).

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju 
začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti 
v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne 
s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. 
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proraču-
na v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 je znašal 
753.325,18 € in predstavlja obseg začasnega financiranja 
po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov 
proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz prete-
klega leta.
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Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 
plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun občine 
za leto 2019.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA PRORAČUNA

3. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

4. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 007-0019/2018-1
Miren, dne 10. decembra 2018

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

ODRANCI

4046. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Odranci 
za leto 2019

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci (Uradni list 
RS, št. 69/17) je župan sprejel 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Odranci za leto 2019

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča se revalorizira s količnikom ugotovljenim na 
podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po 
podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih 
potrebščin za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo 
odmerja, znaša 102,0.

2. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za 

odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
na območju Občine Odranci za leto 2019:

– za zazidana stavbna zemljišča 0,000357 EUR,
– za nezazidana stavbna zemljišča 0,000061 EUR.
Vrednost točke se pri izračunu zaokroži na šest decimal-

nih mest.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.

Št. Ž-408/2018
Odranci, dne 12. decembra 2018

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PIVKA

4047. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 30. čle-
na Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 
7. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Pivka  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
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in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17, 44/18 in 67/18; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun  

januar–marec 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.125.479,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.916.619,23

70 DAVČNI PRIHODKI 1.676.684,88
700 Davki na dohodek in dobiček 998.694,06
703 Davki na premoženje 653.462,18
704 Domači davki na blago in storitve 24.528,64
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 239.934,35
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 216.021,94
711 Takse in pristojbine 1.480,60
712 Globe in druge denarne kazni 14.874,66
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 2.875,19
714 Drugi nedavčni prihodki 4.681,96

72 KAPITALSKI PRIHODKI 35.385,48
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. sredstev 35.385,48

73 PREJETE DONACIJE 1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00
 731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 157.474,38
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 69.153,51
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 88.320,87

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN DRUGIH DRŽAV
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske unije 15.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.036.783,78
40 TEKOČI ODHODKI 559.706,96

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.418,35
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 20.810,94
402 Izdatki za blago in storitve 402.182,66
403 Plačila domačih obresti 5.295,01
409 Rezerve 5.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 926.363,35
410 Subvencije 86.550,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 519.086,11

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 94.949,96
413 Drugi tekoči domači transferi 225.777,28
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 538.556,12
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 538.556,12

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 12.157,35
430 Investicijski transferi 0,00
431 Investicijski transferi neprof. 
organiz. in ustanovam 2.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 10.157,35

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 88.695,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)  0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 88.695,31

550 Odplačila domačega dolga 88.695,31
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –88.695,31
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –88.695,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 0,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sred-

stev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu 
razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

5. člen
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju pla-

čane obveznosti vključijo v proračun Občine Pivka za leto 2019.
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6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri 

mesece. Če proračun ni sprejet v roku treh mesecev za-
časnega financiranja, se začasno financiranje občinskega 
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom ob-
činskega sveta.

7. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani Občine Pivka.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

8. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

9. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

10. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi-
dnostno zadolži.

4. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 032-1/2018-55
Pivka, dne 7. decembra 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

PODČETRTEK

4048. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Podčetrtek v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4) in 31. člena Statuta Občine Podčetrtek 
(Uradni list RS, št. 43/18) je župan Občine Podčetrtek dne 
11. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Podčetrtek  

v obdobju januar–marec 2019

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih 

s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega 
Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 68/17, 43/18 in 71/18).

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

V EUR

Skupina/Podskupina kontov Plan leta  
2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.050.062

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 973.562
70 DAVČNI PRIHODKI  828.760

700 Davki na dohodek in dobiček  632.122
703 Davki na premoženje  71.475
704 Domači davki na blago in storitve 125.163
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI  144.801
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  109.346
711 Takse in pristojbine  625
712 Denarne kazni  850
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 33.980

72 KAPITALSKI PRIHODKI –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premož. –

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI  76.005
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  76.005

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  1.103.037
40 TEKOČI ODHODKI 332.093

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.437
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost  7.163
402 Izdatki za blago in storitve 260.178
403 Plačila domačih obresti  5.565
409 Rezerve  13.750

41 TEKOČI TRANSFERI  418.174
410 Subvencije  4.250
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  233.913
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  36.250
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413 Drugi tekoči domači transferi 143.761
414 Tekoči transferi v tujino  –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  330.020
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  330.020

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  22.750
430 Investicijski transferi  22.750

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –52.974
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.) 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 57.634
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga  57.634
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) –110.628
X. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 110.628

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-

časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v enakem obdobju preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.

Št. 030-0017/2018
Podčetrtek, dne 11. decembra 2018

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

4049. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Podčetrtek 
za leto 2019

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 43/18 – UPB) in 14. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 61/18) je župan Občine Podčetrtek sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o valorizaciji točke za odmero nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Podčetrtek za leto 2019

I.
Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek 
v letu 2019.

Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča znaša 0,0619 centa.

II.
Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od 

1. januarja 2019 dalje.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0016/2018
Podčetrtek, dne 5. decembra 2018

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

SEŽANA

4050. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
108. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) 
izdaja župan Občine Sežana

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sežana  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Sežana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
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financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17, 32/18 in 41/18; 
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih sred-
stev v enakem obdobju preteklega leta, torej od 1. januarja do 
31. marca 2018. Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju 
1. januar do 31. marec 2018 je znašal 3.155.212,10 eurov in 
predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Znesek v EUR

Skupina/Podskupina kontov
Proračun  

januar–marec 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.421.938,99
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.193.725,40

70 DAVČNI PRIHODKI 2.062.915,81
700 Davki na dohodek in dobiček 1.822.223,00
703 Davki na premoženje 141.453,75
704 Domači davki na blago in storitve 79.568,32
706 Drugi davki in prispevki 19.670,74

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.130.809,59
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 601.207,04
711 Takse in pristojbine 2.566,36
712 Globe in denarne kazni 25.563,13
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.469,14
714 Drugi nedavčni prihodki 497.003,92

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.435,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 200.435,00

73 PREJETE DONACIJE 3.056,25
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.730,00
731 Prejete donacije iz tujine 326,25

74 TRANSFERNI PRIHODKI 24.722,34
740 Transferni prihodki od drugih 
javnofinančnih institucij 24.722,34
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.919.228,14
40 TEKOČI ODHODKI 911.590,09

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 255.736,34
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 42.403,75

402 Izdatki za blago in storitve 597.014,97
403 Plačila domačih obresti 16.185,00
409 Rezerve 250,03

41 TEKOČI TRANSFERI 1.289.004,98
410 Subvencije 61.442,97
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 559.167,74
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 41.472,51
413 Drugi tekoči domači transferi 626.921,76
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 675.244,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 675.244,03

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 43.389,04
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporab. 4.876,80
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 38.512,24

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 502.710,85

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 235.983,96
55 ODPLAČILO DOLGA 235.983,96

550 Odplačilo domačega dolga 235.983,96
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 266.726,89

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –235.983,96
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –502.710,85
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0,00

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu leta 2018.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 
nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun 
občine za leto 2019.

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki 
ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 
31. 12. 2018 v skladu z 32. členom ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 235.983,96 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu. Občina se lahko v obdobju 
začasnega zadolževanja likvidnostno zadolži.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-10/2018-6
Sežana, dne 11. decembra 2018

Župan
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

4051. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 
2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819 in 13/18) in 30. člena Statuta Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska 
Bistrica dne 10. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Slovenska 

Bistrica v obdobju januar–marec 2019

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina) v 
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem bese-
dilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Sloven-
ska Bistrica za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica je 
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 
in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odloku o proraču-
nu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 12/18 in 48/18).

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sred-
stva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2018.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o prora-
čunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 12/18 in 48/18).

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se 
uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasne-
ga financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene 
s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem 
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slo-
venska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 033-21/2018-66-0312
Slovenska Bistrica, dne 10. decembra 2018

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4052. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 94. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 13. 12. 2018 sprejel
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S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij  
ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdo-
bju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 
44/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun 
januar–

marec 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 671.397
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 592.989

70 DAVČNI PRIHODKI 535.687
700 Davki na dohodek in dobiček 488.696
703 Davki na premoženje 29.727
704 Domači davki na blago in storitve 16.773
706 Drugi davki 491

71 NEDAVČNI PRIHODKI 57.302
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 25.918
711 Takse in pristojbine 713
712 Denarne kazni 30
714 Drugi nedavčni prihodki 30.641

72 KAPITALSKI PRIHODKI 53.485
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  53.485

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 24.923
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 24.923

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 382.165
40 TEKOČI ODHODKI 157.093

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 52.290

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 8.817
402 Izdatki za blago in storitve 88.859
403 Plačila domačih obresti 1.828
409 Rezerve 5.299

41 TEKOČI TRANSFERI 134.871
410 Subvencije 3.334
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  87.594
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 8.117
413 Drugi tekoči domači transferi 35.826
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 42.241
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 42.241

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 47.960
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  47.960
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 289.232

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0
440 Dana posojilo 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)  0

C. RAČUN FINANCIRANJA 0
VII. ZADOLŽEVANJE 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje  0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0

55 ODPLAČILA DOLGA 10.000
550 Odplačila domačega dolga 10.000

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
– ali 0 ali +  279.232

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –10.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –289.232

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)  743.068
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
zadolževati.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-0008/2018
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 13. decembra 2018

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

4053. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 
2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. čle-
na Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) 
je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 13. 12. 2018 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šempeter - 

Vrtojba v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) v obdobju 
od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: ob-
dobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18 in 43/18; v nadaljevanju: 
odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

Skupina / Podskupina kontov Proračun  
januar–

marec 2019  
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI  

(70 + 71 + 72 + 73 + 74) 1.687.519,20
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 1.613.971,06

70 DAVČNI PRIHODKI 1.002.130,01
700 Davki na dohodek in dobiček 791.622,00
703 Davki na premoženje 191.010,13
704 Domači davki na blago in storitve 16.041,28
706 Drugi davki 3.456,60
71 NEDAVČNI PRIHODKI 611.841,05
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 594.155,12
711 Takse in pristojbine 1.229,30
712 Denarne kazni 8.108,87
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 8.347,76
72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.469,93
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 38.273,93
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.196,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 28.078,21
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 28.078,21
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 0

II SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43) 936.652,96
40 TEKOČI ODHODKI 455.477,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 162.771,29
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 26.866,19
402 Izdatki za blago in storitve 263.446,91
403 Plačila domačih obresti 2.392,61
409 Rezerve 0
41 TEKOČI TRANSFERI 395.397,92
410 Subvencije 38.410,35
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 70.679,81
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 27.204,89
413 Drugi tekoči domači transferi 259.102,87
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 69.398,41
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 69.398,41
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.379,63
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 11.379,63
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 750.866,24
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 + 751 + 752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(750 + 751 + 752) 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440 + 441 + 442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 80.451,15
55 ODPLAČILA DOLGA 80.451,15
550 Odplačila domačega dolga 80.451,15
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH  

(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) 670.415,09
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –80.451,15
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) –750.866,24
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRET. LETA 931.339,12

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu.

6. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 01101-20/2018-3
Šempeter pri Gorici, dne 13. decembra 2018

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

4054. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 
2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) 
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in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 
št. 17/18) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 11. 12. 
2018 sprejela

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarješke 

Toplice v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju 
od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: ob-
dobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 79/17, 37/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina / Podskupina kontov
Proračun  

januar–marec 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)  644.612
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 631.112

70 DAVČNI PRIHODKI 557.430
700 Davki na dohodek in dobiček 518.188
703 Davki na premoženje 12.223
704 Domači davki na blago in storitve  27.019

71 NEDAVČNI PRIHODKI 73.682
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 53.512
711 Takse in pristojbine  1.200
712 Globe in druge denarne kazni 3.700
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 170
714 Drugi nedavčni prihodki 15.100

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 2.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije in darila  
od domačih pravnih oseb  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI  11.500
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 6.500

741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev 
proračuna EU in iz drugih držav 5.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 628.715
40 TEKOČI ODHODKI 284.372

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 76.320
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 10.710
402 Izdatki za blago in storitve 185.742
403 Plačila domačih obresti 1.600
409 Rezerve 10.000

41 TEKOČI TRANSFERI 219.510
410 Subvencije 10.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 165.430
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 1.500
413 Drugi tekoči domači transferi 42.580

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 123.559
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 123.559

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.274
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 1.274

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 15.897
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 32.145
55 ODPLAČILA DOLGA 32.145

550 Odplačila domačega dolga 32.145
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –16.248
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –32.145
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –15.897

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo +1.000.000
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih 
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo 
na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v 
tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-0016/2018-4
Šmarjeta, dne 11. decembra 2018

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ŽIROVNICA

4055. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Žirovnica v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 44. člena 

Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je 
župan Občine Žirovnica sprejel 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žirovnica  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Žirovnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 31/18; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 748.269

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 739.307
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 619.765

700 Davki na dohodek in dobiček 596.206
703 Davki na premoženje 9.535
704 Domači davki na blago in storitve 13.000
706 Drugi davki in prispevki 1.024

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714) 119.542
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 93.167
711 Takse in pristojbine 957
712 Globe in druge denarne kazni 811
714 Drugi nedavčni prihodki 24.607

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 8.385
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 8.385
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 577

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 577

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 844.630
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409) 259.353

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 55.633
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.220
402 Izdatki za blago in storitve 194.498
403 Plačila domačih obresti 2
409 Rezerve
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41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 269.287

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 161.220

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 26.068

413 Drugi tekoči domači transferi 81.999

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 315.990

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 315.990

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –96.361

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  
(I. – 7102) – (II.-403-404)  
(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –96.766

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41)  
(tekoči prihodki minus tekoči odhodki  
in tekoči transferi) 210.667

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750) 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 8.532

55 ODPLAČILO DOLGA 8.532

550 Odplačilo domačega dolga 8.532

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –104.893

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –8.532

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 96.361

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 288.709

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po sprejemu proračuna občine za leto 2019 se v obdobju 
začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun 
občine.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more 
zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati 1. 1. 2019 in velja do začetka ve-
ljavnosti proračuna občine za leto 2019 oziroma najkasneje do 
31. 3. 2019.

Št. 410-0016/2018
Žirovnica, dne 12. decembra 2018

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

DOBRNA

4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka 
o občinskem podrobnem načrtu za del enote 
urejanja prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja 
bivalna enota Dobrna

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 55/17) ter 60. in 96. 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 
izdajam



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 21. 12. 2018 / Stran 13227 

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem 

podrobnem načrtu za del enote urejanja 
prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna 

enota Dobrna

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o ob-

činskem podrobnem načrtu za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota Dobrna, ki ga 
je pod št. naloge: 09-17-U, v mesecu oktobru 2018, izdelalo 
projektivno podjetje Studio OPPIDUM projektiranje in pro-
storsko načrtovanje d.o.o., Kašeljska 91 a, 1260 Ljubljana 
Polje.

II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o ob-

činskem podrobnem načrtu za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota Dobrna, bo izve-
dena v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

Javna razgrnitev traja 30 dni, od 3. 1. 2019 do 4. 2. 
2019.

III.
V času javne razgrnitve bo Občina Dobrna organizirala 

javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 27 
(DO 27) – zunanja bivalna enota Dobrna.

Javna obravnava bo opravljena, dne 23. 1. 2019 ob 
15:30 uri v sejni sobi Občine Dobrna.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainte-

resirano javnost z vsebino dopolnjenega osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem načrtu za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota Dobrna in prido-
biti k dopolnjenemu osnutku pripombe, mnenja in dodatne 
predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo obča-
ni in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih v času javne 
razgrnitve pošljejo na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna ali na el. naslov: obcina@dobrna.si

V.
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem načrtu za del enote urejanja prostora 
Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota Dobrna se ob-
javi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na svetovnem 
spletu in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-0009/2017-22(1)
Dobrna, dne 18. decembra 2018

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

TRŽIČ

4057. Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 32. čle-
na Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je 
župan Občine Tržič dne 17. 12. 2018 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju 

januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Tržič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Tržič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/17, 79/17, 43/18 in 
76/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
KONTO OPIS Sprejeto 

ZF: 2019  
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.596.239
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.592.439

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.229.569

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.063.607

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 118.962
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 47.000
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 362.870

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 310.025

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 10.700
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 1.775
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 37.870

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 500

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 500

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
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722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV 0

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 300
730 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 300
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 3.000

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 3.000

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD 
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.221.321
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 835.324
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 165.340
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 34.219
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 627.766
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.000
409 REZERVE 0

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 900.283

410 SUBVENCIJE 52.200
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 500.525
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 66.082

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 281.476

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 485.714

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 485.714

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 0

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 374.918

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. – V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 119.201

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 119.201
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) 255.717

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) –119.201

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –374.918
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v obdobju začas-
nega financiranja v letu 2019 ni predvideno.
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Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na na-
čin, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), upora-
blja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Št. 4100-0003/2018-401
Tržič, dne 17. decembra 2018

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

VELIKE LAŠČE

4058. Sklep o začasnem financiranju proračuna 
Občine Velike Lašče v obdobju januar–marec 
2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 30. čle-
na Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je župan Občine Velike Lašče dne 
19. decembra 2018 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju proračuna Občine 
Velike Lašče v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo,14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in Odlokom o proračunu Občine Velike Lašče za leto 
2018 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/17).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV  v EUR
Skupina/Podskupina kontov Začasno 

financiranje 
januar–

marec 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.133.134

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 931.803
70 DAVČNI PRIHODKI 856.763

700 Davki na dohodek in dobiček 800.523
703 Davek na premoženje 33.140
704 Domači davki na blago in storitve 21.980
706 Drugi davki in prispevki 1.120

71 NEDAVČNI PRIHODKI 75.040
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 60.450
711 Takse in pristojbine 1.190
712 Globe in druge denarne kazni 1.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.800
714 Drugi nedavčni prihodki 8.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI 187.331
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetena dolgoročna sredstva 187.331

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujih virov –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 14.000
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 14.000
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU –

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 714.137
40 TEKOČI ODHODKI 238.270

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 68.240
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 10.670
402 Izdatki za blago in storitve 158.360
403 Plačila domačih obresti 1.000
409 Rezerve –

41 TEKOČI TRANSFERJI 282.000
410 Subvencije –
411 Transferji posameznikom  
in gospodinjstvom 6.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 3.950
413 Drugi tekoči domači transferi 182.037
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.380
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.380

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.500
430 Investicijski transferi –
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso PU 2.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 2.500
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –418.997

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije –
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) –

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 43.300
55 ODPLAČILA DOLGA 43.300

550 Odplačila domačega dolga 43.300
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  375.697

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) –43.300
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  –418.997

OCENA STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNU konec leta 2018
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2018 519.931

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo skupaj s posebnim delom na spletni strani občine 
https://www.velike-lasce.si/.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obsega zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnice dolga v tekočem 
proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2019.

Št. 410-19/2018-1
Velike Lašče, dne 19. decembra 2018

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh l.r.

ZAGORJE OB SAVI

4059. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje 
ob Savi v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 pop.), 110/11 – ZDIU12, 101/13 – 
ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 101. čle-
na Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je 
župan Občine Zagorje ob Savi dne 14. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi 

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
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drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4 (14/13 pop.), 110/11 – 
ZDIU12, 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/07; v nada-
ljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
I SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 2.982.726
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.954.337

70 DAVČNI PRIHODKI 2.614.865
700 Davki na dohodek in dobiček 2.493.362
703 Davki na premoženje 45.603
704 Domači davki na blago in storitve 75.900

71 NEDAVČNI PRIHODKI 339.472
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 287.000
711 Takse in pristojbine 2.000
712 Globe in druge denarne kazni 500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.200
714 Drugi nedavčni prihodki 45.772

72 KAPITALSKI PRIHODKI 500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 500
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0
73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 27.889

740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 27.889

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih in-
stitucij 0

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.845.127
40 TEKOČI ODHODKI 724.123

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 188.527
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.109
402 Izdatki za blago in storitve 403.889
403 Plačila domačih obresti 6.100
409 Sredstva, izločena v rezerve 92.498

41 TEKOČI TRANSFERI 1.588.971
410 Subvencije 12.915
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 668.183
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 134.303
413 Drugi tekoči domači transferi 773.570

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 477.105
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 477.105

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 54.928
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 34.416
432 Investicijski transferi proračunskim  

uporabnikom 20.512
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK  

ALI PRIMANJKLJAJ (I-II)  +137.599
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  2.200

750 Prejeta vračila danih posojil 2.200
751 Prodaja kapitalskih deležev  0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV-V) +2.200

C RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0

VIII ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA 139.103

550 Odplačila domačega dolga 139.103
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) +696
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –139.103
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)  –137.599
XII Stanje sredstev na računih  

na dan 31. 12. 2018 (ocena) 600.000

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju za-
časnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.
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Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo dol-
goročno zadolževala.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-59/2018
Zagorje ob Savi, dne 14. decembra 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC

4060. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec 
v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18, v na-
daljevanju: ZJF) in 105. člena Statuta Občine Žalec (Uradni 
list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 20. 12. 
2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju 

januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št, 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 
in 13/18, v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine 
Žalec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16) in Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16; v nadaljevanju: odlok 
o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov
Proračun  

januar– 
marec 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.510.090
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.502.740

70 DAVČNI PRIHODKI 3.107.680
700 Davki na dohodek in dobiček 2.963.470
703 Davki na premoženje 74.970
704 Domači davki na blago in storitve 69.240
706 Drugi davki in prispevki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 395.060
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 366.200
711 Takse in pristojbine 5.080
712 Globe in druge denarne kazni 10.930
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 12.850

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.350
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 7.350

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.022.314
40 TEKOČI ODHODKI 1.001.587

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 287.466
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 48.285
402 Izdatki za blago in storitve 643.376
403 Plačila domačih obresti 22.460
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI 1.778.320
410 Subvencije 10.920
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.203.413
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 50.570
413 Drugi tekoči domači transferi 513.417
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 237.489
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 237.489

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.918
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 518
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 4.400

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 487.776
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 223.547
55 ODPLAČILA DOLGA 223.547

550 Odplačila domačega dolga 223.547
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 264.229

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –223.547
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –487.776
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.711.110
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Št. 410-0009-2018
Žalec, dne 20. decembra 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

4061. Sklep o valorizaciji točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v letu 2019

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) izdajam

S K L E P
o valorizaciji točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Žalec v letu 2019 znaša 
0,00496 €/leto.

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-0105/2018
Žalec, dne 18. decembra 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽIRI

4062. Sklep o začasnem financiranju proračuna 
Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2019–31. 3. 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
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in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 30. ter 109. člena Statuta 
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je župan Občine Žiri dne 
17. 12. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri  

v obdobju 1. 1. 2019–31. 3. 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Žiri (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Žiri za 
leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Žiri za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 14/18, 69/18; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

 v EUR

Skupina/Podskupina kontov  Proračun  
leta 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 789.775,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 789.775,00
70 DAVČNI PRIHODKI 632.795,00

700 Davki na dohodek in dobiček 619.000,00
703 Davki na premoženje 4.780,00
704 Domači davki na blago in storitve 9.015,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 156.980,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 16.580,00
711 Takse in pristojbine 700,00
712 Globe in druge denarne kazni 2.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 137.700,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 784.663,66
40 TEKOČI ODHODKI 233.703,77

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 89.786,48
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 14.674,48
402 Izdatki za blago in storitve 128.765,53
403 Plačila domačih obresti 477,28

41 TEKOČI TRANSFERI 220.709,41
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 168.992,68
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 1.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi 50.716,73
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 329.250,48

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 329.250,48
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  1.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 5.111,34

C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 5.111,34
55 ODPLAČILA DOLGA 5.111,34

550 Odplačila domačega dolga 5.111,34
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –5.111,34
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –5.111,34
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo  
(– ali 0 ali +) 0,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 5.111,34 evrov, ki je potrebno za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 21. 12. 2018 / Stran 13235 

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Št. 410/0039-2018-14
Žiri, dne 17. decembra 2018

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

ŽUŽEMBERK

4063. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Žužemberk v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 75. člena Statuta 
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žužemberk  

v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financira-
nje Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.; v nadalje-
vanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žužemberk za leto 
2018 ter Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2018 (Uradni list RS, št. 138/17 in 21/18; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto Naziv konta
Proračun ja-
nuar–marec 

2019
1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 1.491.462

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 966.575

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 902.770

700 Davki na dohodek in dobiček 870.220
703 Davki na premoženje 9.098
704 Domači davki na blago in storitve 19.312
706 Drugi davki in prispevki 4.140

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 63.805

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 36.229

711 Takse in pristojbine 1.503
712 Denarne kazni 1.681
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.490
714 Drugi nedavčni prihodki 20.902

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.531
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 438
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 1.093
73 PREJETE DONACIJE (730) 350

730 Prejete donacije iz domačih virov 350
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 523.006

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 124.391

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 398.615

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.150.511
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402) 335.065

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 61.962
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 9.562
402 Izdatki za blago in storitve 263.541

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 521.146

410 Subvencije 81.453
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 329.093
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 8.356
413 Drugi domači transferi 102.244

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.294.300
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.294.300
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  

(I.–II.) 0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 0

750 Prejeta vračila danih posojil  0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 Domače zadolževanje 0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) 0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – pod kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 0 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v 
tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-60/2018
Žužemberk, dne 18. decembra 2018

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež l.r.

MINISTRSTVA
4064. Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu 

predložitve obračuna pribitka k cestnini 
in vodenju evidence podatkov o pribitku 
k cestnini

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o izgra-
dnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 51/18) in za izvrševa-
nje 30. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 
41/17) izdaja ministrica za infrastrukturo v soglasju z ministrom 
za finance

P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini in načinu predložitve 

obračuna pribitka k cestnini in vodenju evidence 
podatkov o pribitku k cestnini

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način pre-
dložitve obračuna pribitka k cestnini (v nadaljnjem besedilu: 
pribitek) ter podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence 
podatkov o pribitku.

2. člen
(obračun pribitka)

Pobran pribitek je pribitek, obračunan cestninskemu zave-
zancu v trenutku, ko vozilo prevozi točko cestninjenja.

3. člen
(vsebina in način predložitve obračuna)

(1) Obračun pribitka (v nadaljnjem besedilu: obračun) 
vsebuje naslednje podatke:

− identifikacijske podatke upravljavca cestninskih cest 
(naziv, naslov, matična številka, identifikacijska številka za 
DDV);

− davčno obdobje, za katero je predložen obračun, ki je 
koledarski mesec, v katerem je nastala obveznost za plačilo 
pribitka;

− skupni znesek pobranega pribitka po posameznih ce-
stninskih razredih in emisijskih razredih EURO v davčnem 
obdobju.

(2) Upravljavec cestninskih cest predloži obračun na 
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave Re-
publike Slovenije.

4. člen
(mesečni zbir)

(1) Mesečni zbir, ki je priloga obračuna, vsebuje poleg po-
datkov iz prvega odstavka prejšnjega člena naslednje podatke:

− specifikacijo pobranega pribitka v davčnem obdobju po 
posameznih cestninskih odsekih;

− specifikacijo pobranega pribitka po cestninskih razredih 
in emisijskih razredih EURO na posameznem cestninskem 
odseku.

(2) Upravljavec cestninskih cest predloži mesečni zbir 
na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije.

5. člen
(vsebina in način vodenja evidenc)

Upravljavec cestninskih cest vodi evidenco, v kateri so 
vsebovani podatki iz 3. in 4. člena tega pravilnika. Evidenco 
vodi v elektronski obliki in v skladu z zakonom, ki ureja davčni 
postopek.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 21. 12. 2018 / Stran 13237 

6. člen
(spremembe obračunanega pribitka iz preteklih  

davčnih obdobij)
Upravljavec cestninskih cest naknadno ugotovljene spre-

membe obračunanega pribitka iz preteklih davčnih obdobij, ki 
so nastale zaradi sprememb obračunanih transakcij, vključi v 
tekoči obračun.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2019.

Št. 007-253/2018/17
Ljubljana, dne 17. decembra 2018
EVA 2018-2430-0059

mag. Alenka Bratušek l.r.
Ministrica 

za infrastrukturo

Soglašam!
dr. Andrej Bertoncelj l.r.

Minister 
za finance

4065. Odredba o izvajanju sistematičnega 
spremljanja zdravstvenega stanja živali, 
programov izkoreninjenja bolezni živali ter 
cepljenj živali v letu 2019

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 45. čle-
na Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – 
ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 22/18) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvrševanje 
petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skla-
dnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 
– ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) izdaja ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o izvajanju sistematičnega spremljanja 
zdravstvenega stanja živali, programov 

izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali  
v letu 2019

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki jih zaradi zagotavljanja sis-

tematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, progra-
mov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali v letu 2019 izvajajo:

– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izva-
janje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarska 
organizacija);

– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: 
NVI);

– imenovani oziroma nacionalni referenčni laboratorij (v 
nadaljnjem besedilu: laboratorij);

– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim name-
nom;

– izvajalci, ki imajo koncesijo za peroralno cepljenje lisic, 
in

– izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih živalskih 
vrst.

2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada (v nadaljnjem be-

sedilu: OU) Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) po uradni dolžnosti 
določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del 
iz te odredbe, če roki niso določeni v tej odredbi ali v programu, 
ki ga pripravi Uprava za izvedbo posameznih del.

(2) Veterinarska organizacija pred začetkom izvajanja del 
iz te odredbe o tem obvesti uradnega veterinarja OU Uprave.

(3) Veterinarska organizacija mesečno, do petega dne v 
mesecu za pretekli mesec, vnese podatke o opravljenih delih 
iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in 
poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: 
EPI).

(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu 
za pretekli mesec izpolni prilogo k računu, ki vsebuje podatke o 
izvedenih delih iz te odredbe, in jo pošlje uradnemu veterinarju 
OU Uprave v pregled in potrditev. Vzorec priloge k računu je 
objavljen na spletni strani Uprave.

(5) Uradni veterinar OU Uprave na podlagi podatkov iz 
EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te od-
redbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi 
s podpisom priloge do petnajstega dne v mesecu za pretekli 
mesec. V primeru neskladij pozove veterinarsko organizacijo 
za ustrezno uskladitev in popravke priloge. Ko je predpisana 
priloga potrjena s strani uradnega veterinarja, veterinarska 
organizacija izstavi e-račun. Potrjena priloga v pdf obliki je 
obvezna priloga e-računu.

(6) Po potrditvi veterinarska organizacija prilogo k računu 
iz četrtega odstavka tega člena pošlje na elektronski naslov: 
porocila.uvhvvr@gov.si.

3. člen
(1) NVI mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli 

mesec, vnese podatke o opravljenih delih iz 26. do 28. člena 
te odredbe v EPI.

(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe laboratorij 
vnese v EPI v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.

(3) NVI in laboratorij do dvajsetega dne v mesecu za pre-
tekli mesec pošlje glavnemu uradu (v nadaljnjem besedilu: GU) 
Uprave zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih 
del za pretekli mesec.

4. člen
Izvajalci iz četrte, pete in šeste alineje 1. člena te odredbe 

poročajo v skladu s pogodbami o izvedbi del.

5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI odvzamejo vzorce 

iz te odredbe, jih označijo in vnesejo podatke v EPI v skladu s 
predpisom, ki ureja EPI.

(2) Veterinarska organizacija in NVI podatke o odvzemu 
vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka 
zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu 
(ZOVT), naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, 
ki je vzorce odvzel) vneseta v dnevnik veterinarskih posegov, 
ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih posegov, 
ki se hrani na gospodarstvu, veterinarska organizacija vpiše 
tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi 
(tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pre-
gledih in njihovih rezultatih.

6. člen
(1) Veterinarske organizacije podatke o opravljenih ceplje-

njih v skladu s to odredbo vnesejo v EPI v skladu s predpisom, 
ki ureja EPI.
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(2) Veterinarska organizacija podatke o opravljenem ce-
pljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opravlje-
nem cepljenju, naziv in sedež organizacije ter osebno ime ve-
terinarja, ki je cepljenje opravil) vnese v dnevnik veterinarskih 
posegov, ki se hrani na gospodarstvu, v skladu s predpisom, ki 
ureja sledljivost zdravil.

(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki so 
lahko v prometu v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki 
ureja zdravila.

7. člen
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna 

cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana 
identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registri-
rane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na 
predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU 
Uprave.

(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in regi-
stracijo živali, je treba živali, pri katerih se izvajajo dela iz te 
odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označiti 
s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi 
znamkami, tetovirati ali označiti na način, ki omogoča njihovo 
nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma 
rezultati preiskav iz te odredbe.

8. člen
Veterinarske organizacije, laboratoriji, NVI in druge or-

ganizacije, ki se pri svojem delu seznanijo s podatki, prido-
bljenimi na podlagi te odredbe, osebne podatke, pridobljene 
pri izvajanju te odredbe, uporabljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo osebnih podatkov. Druge podatke, pridobljene 
pri izvajanju te odredbe, varujejo kot poslovno skrivnost in jih 
brez predhodnega dovoljenja Uprave ne smejo obdelovati in 
objavljati.

9. člen
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe laboratorij pošlje 

uradnemu veterinarju OU Uprave, ki je izdal odločbo, s katero 
je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski orga-
nizaciji, ki je vzorce odvzela.

(2) Rezultate preiskav iz 26. do 31. člena te odredbe 
laboratorij pošlje na OU Uprave, z območja katerega je bil 
vzorec poslan, v primeru pozitivnih ali sumljivih rezultatov pa 
tudi na GU Uprave.

10. člen
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja zdravstve-

nega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj 
živali iz te odredbe se krijejo iz proračunskih sredstev Uprave 
v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.

II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU

11. člen
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v 

nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s 
1. točko poglavja C priloge X Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi 
predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 
31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2018/969 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge V k 
Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 
glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri 
malih prežvekovalcih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 12), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).

(2) Laboratorijsko testiranje na BSE je treba opraviti:
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke 

2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti 
nad 48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, nave-

denih v Prilogi Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009 
o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih 
programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009, str. 
35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 
2016/851 z dne 26. maja 2016 o spremembi Priloge k Odločbi 
2009/719/ES glede pooblastitve Hrvaške za revizijo njenega 
letnega programa spremljanja BSE (UL L št. 141 z dne 28. 5. 
2013, str. 131), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES); 
vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za 
klanje goveda, preiskave pa opravi laboratorij;

– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke 
2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti 
nad 24 mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navede-
nih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzamejo uradni 
veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goveda, preiskave 
pa opravi NVI;

– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela 
poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 
48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v 
Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v obratih iz 
točke h) prvega odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode 
in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih 
stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega Par-
lamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega 
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba 
zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter 
zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi 
uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, 
(ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direk-
tiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 
2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) 
št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/
ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Ured-
ba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: odobreni obrati kategorije 1, ki izvajajo 
vmesne dejavnosti) in opravi preiskave;

– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela 
poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 
mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Pri-
logi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v odobrenih 
obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi 
preiskave;

– pri vsem govedu ne glede na starost, kadar gre za sum 
na BSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, 
ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave; ob vsakem 
sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene in ločevalne 
preiskave, ki jih opravi laboratorij ali drug laboratorij, ki ga 
določi GU Uprave.

(3) Za laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo metode in protokoli iz točke 3.1. poglavja C Pri-
loge X Uredbe 999/2001/ES in hitri testi iz 4. točke poglavja C 
Priloge X Uredbe 999/2001/ES.

12. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske 

goveje levkoze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vsega goveda, starej-

šega od 12 mesecev, v skladu s programom vzorčenja, ki ga 
pripravi Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, 
preiskave opravi laboratorij;

– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post-
mortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v 
nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veteri-
nar v klavnici, preiskave opravi laboratorij;



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 21. 12. 2018 / Stran 13239 

– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekci-
jah poginulih živali obvestiti OU Uprave in vzorce spremenjenih 
tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame in 
preiskave opravi laboratorij.

13. člen
Za ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev bruceloze 

(B. abortus, B. melitensis in B. suis) in vzdrževanje statusa 
države, uradno proste bruceloze, je treba:

– preiskati vzorce mleka krav, starejših od 24 mesecev, v 
skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce odvzamejo 
veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij;

– prijaviti primere abortusov pri govedu, za katere se 
sumi, da bi lahko bili posledica bruceloze, poslati abortiran ma-
terial v preiskavo na brucelozo v laboratorij ter o tem obvestiti 
uradnega veterinarja OU Uprave.

14. člen
Za ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev tuberkuloze 

(Mycobacterium tuberculosis complex – M. bovis, M. caprae in 
M. tuberculosis) in vzdrževanje statusa države, uradno proste 
tuberkuloze, je treba:

(a) z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati kra-
ve, starejše od 24 mesecev, in moške živali, starejše od 30 me-
secev, ki se uporabljajo za pleme; program pripravi Uprava, 
intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organi-
zacija v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali, najpozneje 
do 20. novembra 2019;

(b) odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih be-
zgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z My-
cobacterium tuberculosis complex v vseh primerih, ko uradni 
veterinar pri postmortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri 
govedu, starejšem od 30 mesecev; vzorce odvzame uradni 
veterinar v klavnici, preiskave opravi laboratorij;

(c) odvzeti vzorce pljuč in pripadajočih bezgavk za bak-
teriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium 
tuberculosis complex na liniji klanja v skladu s programom, ki 
ga pripravi Uprava; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, 
preiskave opravi laboratorij.

15. člen
(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja prisotnosti vozličastega 

dermatitisa je treba opraviti klinične preglede v rejah goveda v 
skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.

(2) Preglede iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske 
organizacije.

16. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba 

predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost 
za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba 
predpisanih del pri tej živali ni mogoča, o tem pisno, z obrazlo-
žitvijo, obvesti OU Uprave.

III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI

17. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne 

encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skla-
du s 1. točko poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES.

(2) Laboratorijsko testiranje na TSE je treba opraviti:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar 

gre za sum na TSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih 
kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;

– pri najmanj 2500 poginulih in usmrčenih ovcah in 
500 poginulih in usmrčenih kozah, starejših od 18 mesecev; 
vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izva-
jajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;

– pri vseh ovcah in kozah, zaklanih v odobrenih klavnicah, 
starejših od 18 mesecev; vzorce odvzamejo uradni veterinarji 

v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave pa 
opravi NVI;

– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in kozah, starejših 
od 18 mesecev, ki izvirajo iz tropov, ki so v postopku zatiranja 
klasičnega ali atipičnega praskavca; seznam rej, ki so v po-
stopku eradikacije, zagotovi Uprava; vzorce odvzame NVI v 
odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, 
in opravi preiskave;

– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in koze iz tropov, 
ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za 
klasični praskavec, starejših od 18 mesecev; seznam rej, ki 
imajo status zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja 
za klasični praskavec, je dostopen na spletni strani Uprave; 
vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izva-
jajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;

– pri usmrčenih ovcah in kozah, starejših od 18 mesecev, 
v skladu z odločbo uradnega veterinarja OU Uprave v okviru 
zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu; 
vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izva-
jajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.

(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je tre-
ba izvesti v skladu z metodami in protokoli iz točke 3.2. in hitrimi 
testi iz 4. točke poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Ob 
vsakem sumu na TSE pri drobnici je treba opraviti potrditvene 
preiskave ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni 
testi) vseh pozitivnih primerov TSE in BSE, če ne gre za atipični 
praskavec. Preiskave opravi laboratorij.

(4) Z metodo genotipizacije – A iz priloge, ki je sestavni 
del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:

– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje klasič-
nega praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na 
klasični praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organiza-
cije, preiskave pa opravi laboratorij;

– pri naključnem vzorcu zaklanih ovac, ki izhajajo iz tro-
pov iz prejšnje alineje; naključni vzorec določi Uprava, vzorce 
odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje 
ovac, preiskave pa opravi laboratorij;

– odbranim ovnom na testnih postajah in ovnom, name-
njenim za pripust v skladu z rejskim programom; seznam rej in 
živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi 
priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živi-
norejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave 
pa opravi laboratorij.

(5) Z metodo genotipizacije – B iz priloge te odredbe je 
treba določiti genotip pri vseh pozitivnih primerih TSE pri ov-
cah. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki 
izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.

18. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste brucelo-

ze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella meli-
tensis serološko preiskati vzorce krvi petih odstotkov drobnice, 
starejše od šestih mesecev.

(2) Program vzorčenja pripravi Uprava.
(3) Vzorce iz tega člena odvzamejo veterinarske organi-

zacije, preiskave opravi laboratorij.

IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH

19. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Auje-

szkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi 

prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce 
krvi odvzamejo veterinarske organizacije na gospodarstvih in 
uradni veterinarji v klavnicah, preiskave pa opravi laboratorij;

– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, pre-
iskave opravi laboratorij.

(2) Vzorce krvi iz prejšnjega odstavka je treba odvzeti 
najpozneje do 1. decembra 2019.
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20. člen
(1) Na prisotnost virusa hepatitisa E (HEV) pri prašičih 

je treba pregledati vzorce krvi zaklanih prašičev v skladu s 
programom, ki ga pripravi Uprava.

(2) Vzorce iz prejšnjega odstavka odvzamejo uradni 
veterinarji na liniji klanja, preiskave opravi laboratorij.

21. člen
Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge je treba 

preiskati en odstotek poginjenih prašičev, ki jih zbira veterinar-
sko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce iz 
tega člena odvzame in preiskave opravi laboratorij v skladu s 
programom, ki ga pripravi Uprava.

22. člen
Vzorce iz prejšnjega člena je treba preiskati tudi na pri-

sotnost virusa afriške prašičje kuge.

V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI

23. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opra-

vi v:
– matičnih jatah kokoši: en hlevski vzorec (20 vzorcev 

krvi) iz vsakega hleva vsakih šest tednov;
– jatah nesnic konzumnih jajc: en hlevski vzorec 

(20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva pri starosti ne manj kot 
18 tednov oziroma pred razselitvijo;

– jatah pitovne perutnine: en hlevski vzorec (20 vzorcev 
krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi iz prejšnjega 
odstavka; preiskave se opravijo na eni vselitvi v letu;

– matičnih jatah fazanov in jerebic: enkrat letno na go-
spodarstvih, ki so vključena v program iz 24. člena te odredbe.

(2) Vzorce iz prejšnjega odstavka odvzamejo veterinar-
ske organizacije, preiskave opravi laboratorij.

24. člen
(1) Sistematični nadzor aviarne influence se izvaja v 

skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi od-
vzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi la-
boratorij.

(2) Vzorce iz prejšnjega odstavka je treba odvzeti najpo-
zneje do 1. decembra 2019.

VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH

25. člen
(1) Na infekciozni metritis kopitarjev (CEM) je treba v 

času od 15. avgusta do 31. decembra 2019 dvakrat v razmaku 
sedmih dni pregledati žrebce na pripustnih postajah.

(2) Preiskave iz prejšnjega odstavka opravi laboratorij 
na vzorcih predsemenske tekočine ali semena žrebcev in 
genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, ki jih 
zagotovi imetnik oziroma skrbnik živali.

VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH

26. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo in infekciozno 

hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki ga 
pripravi Uprava, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.

(2) V ribogojnicah, ki dajejo v promet oziroma trgujejo 
z živimi ribami, je treba v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno prei-
skati organe rib dovzetnih vrst.

(3) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega 
odstavka opravi NVI, preiskave opravi laboratorij.

VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH

27. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba 

pregledati čebelje družine v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava.

(2) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega 
odstavka opravi NVI, preiskave opravi laboratorij.

28. člen
(1) Čebelnjake je treba pregledati na prisotnost malega 

panjskega hrošča v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega 

odstavka opravi NVI, preiskave opravi laboratorij.

IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI  
IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

29. člen
(1) Za preprečevanje stekline izvajalec peroralnega ce-

pljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga 
pripravi Uprava.

(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati:
– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave;
– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere 

VHS.
(3) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba 

lisice iz prve alineje prejšnjega odstavka pregledati tudi na 
prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles 
ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost bio-
markerja in določitev starosti.

(4) Zaradi zagotavljanja ugodne epizootiološke situacije 
morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, 
ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso 
namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS.

(5) Lovci morajo uplenjene lisice iz prve alineje drugega 
odstavka tega člena oddati na veterinarsko organizacijo skupaj 
s spremnim obrazcem, katerega vzorec je dostopen na spletni 
strani Uprave. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem, 
se jih ne pošlje v preiskavo.

(6) Veterinarske organizacije uplenjene lisice iz prve ali-
neje drugega odstavka tega člena oddajo VHS za nadaljnje 
preiskave.

(7) Spremni obrazec iz petega odstavka tega člena vse-
buje naslednje podatke:

– podatke o uplenitelju (osebno ime, ime lovske družine 
oziroma lovišča s posebnim namenom, telefon);

– podatke o živali (vrsta živali, datum uplena oziroma 
najdbe, starost, podatke o odstrelu oziroma najdbi, kontakti z 
drugimi živalmi, ljudmi ipd.);

– podatke o lokaciji odstrela oziroma najdbe (redni od-
strel, najdba poginjene oziroma povožene, odstrel na dvorišču, 
ime lovske družine oziroma lovišča s posebnim namenom, 
revir, koordinate ipd.);

– podpis uplenitelja;
– potrdilo veterinarske organizacije o prevzemu diagno-

stičnega materiala.
(8) Vzorce iz tega člena odvzame NVI, preiskave opravi 

laboratorij.

30. člen
(1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba 

odvzeti vzorce krvi in organov odstreljenih divjih prašičev in 
jih preiskati na brucelozo (B. suis), klasično prašičjo kugo in 
afriško prašičjo kugo.

(2) Na prisotnost bolezni iz prejšnjega odstavka ter na 
prisotnost bolezni Aujeszkega je treba preiskati vse najdene 
poginule in povožene divje prašiče.

(3) Vzorce krvi in organov iz tega člena odvzamejo lovci 
lovskih družin in lovišč s posebnim namenom v skladu s progra-
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mom Uprave, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame 
NVI. Preiskave opravi laboratorij.

31. člen
(1) Sistematični nadzor aviarne influence pri prostoži-

večih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava.

(2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka 
odvzamejo izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih vrst 
in NVI. Preiskave opravi laboratorij.

X. SISTEM ZGODNJEGA ODKRIVANJA BOLEZNI ŽIVALI

32. člen
(1) V okviru zagotavljanja sistema zgodnjega odkrivanja 

bolezni se izvajata:
– kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovar-

nosti in
– ugotavljanje vzroka pogina.
(2) Biovarnost iz prve alineje prejšnjega odstavka je sis-

tem ukrepov na gospodarstvu za zmanjševanje tveganja vnosa 
povzročiteljev bolezni ter njihovega širjenja v reji.

(3) Kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo bio-
varnosti iz prve alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v 
skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.

(4) Ugotavljanje vzroka pogina iz druge alineje prvega 
odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga 
pripravi Uprava, preiskave pa opravi laboratorij.

XI. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI

33. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti 

prežvekovalce in enoprste kopitarje na območjih vraničnega 
prisada ter tiste prežvekovalce in enoprste kopitarje, ki se kr-
mijo s krmo, ki izvira s teh območij, oziroma se ženejo na pašo 
na območja vraničnega prisada. Območje vraničnega prisada 
je območje, na katerem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen 
primer vraničnega prisada. Seznam območij vraničnega prisa-
da je objavljen na spletni strani Uprave.

(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri te-
dne, preden se živali ženejo na pašo, oziroma vsaj tri tedne 
pred začetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z območij 
vraničnega prisada.

(3) Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske 
organizacije.

34. člen
Za spremljanje, preprečevanje širjenja in izkoreninjenje 

bolezni modrikastega jezika je treba:
– cepiti govedo in drobnico; cepljenje se opravi v skladu 

s programom, ki ga pripravi Uprava; cepljenje opravijo veteri-
narske organizacije;

– serološko pregledati vzorce krvi kontrolnih živali (go-
veda oziroma drobnice) v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave 
opravi laboratorij;

– opraviti entomološki nadzor; program entomološkega 
nadzora pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava, preiskave opravi 
laboratorij.

XII. KONČNA DOLOČBA

35. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344-6/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0104

dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA

METODA GENOTIPIZACIJE – A
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-bio-

loškim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki ko-
dirajo aminokisline na zaporedjih 136, 154 in 171 prionskega 
proteina.

METODA GENOTIPIZACIJE – B
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biolo-

škim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo 
aminokisline na zaporedjih 136, 141, 154 in 171 prionskega 
proteina.
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VSEBINA

3994. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar 
za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sis-
temov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih 
sistemov v letu 2019 13126

3995. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega 
programa osnovna šola 13147

3996. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi pokli-
cev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 13147

3997. Obvestilo o začetku izvajanja pripravljalnih del pro-
jekta drugi tir železniške proge Divača–Koper 13147

3998. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o 
združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delova-
nju EU 13148

USTAVNO SODIŠČE
3999. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Zakona o do-

ločitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni 
zbor v neskladju z Ustavo in da prvi odstavek 
7. člena, 42., 43. in 44. člen ter drugi odstavek 
91. člena Zakona o volitvah v Državni zbor niso v 
neskladju z Ustavo 13148

4000. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 12. člena 
Zakona o odvetniški tarifi ni bil v neskladju z Usta-
vo 13157

4001. Odločba o ugotovitvi, da 371. in 390. člen Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju nista v neskladju z 
Ustavo 13161

4002. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomla-
danskega zasedanja od 10. 1. 2019 do 15. 7. 2019 13166

SODNI SVET
4003. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto 13168
4004. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 13168
4005. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 13168
4006. Odločba o prenehanju sodniške službe 13168
4007. Odločba o prenehanju sodniške službe 13168
4008. Odločba o prenehanju sodniške službe 13168

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4009. Končni izid nadomestnih volitev člana državnega 

sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti 
za področje socialnega varstava 13169

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

4010. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za 
upravljanje 13169

4011. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev 
za regulativno obdobje 2019–2021 13170

4012. Odločba o imenovanju vodje Oddelka za preisko-
vanje in pregon uradnih oseb s posebnimi poobla-
stili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS 13173

4013. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožne-
ga državnega tožilstva v Slovenj Gradcu 13174

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4014. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevi-

zije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih produ-
centov za javno kinematografsko prikazovanje 13174

4015. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence 13179

4016. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko 
industrijo Slovenije 13181

DRŽAVNI ZBOR
3971. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo 

proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 
2020 (OdPSD18–20-C) 13037

3972. Sklep o imenovanju ministra 13037
3973. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca 13037
3974. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca 13038
3975. Sklep o imenovanju guvernerja – člana Sveta Ban-

ke Slovenije 13038
3976. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 13038
3977. Sklep o imenovanju predsednice in dveh članov 

Upravnega odbora Sklada za financiranje razgra-
dnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radi-
oaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 13038

3978. Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO 13039

3979. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slo-
venskega državnega holdinga, d.d. 13039

VLADA
3980. Uredba o izvajanju državne javne službe na osu-

ševalnih in namakalnih sistemih 13039
3981. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju 

zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kme-
tijske proizvodnje in ribištva 13046

3982. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske teh-
nologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje goz-
darskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 13046

3983. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za upora-
bo cestnega predora Karavanke 13053

3984. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže 13054

3985. Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo 
Maribor 13054

3986. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev 
prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih jav-
ne službe za leto 2018 13106

MINISTRSTVA
4064. Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu predloži-

tve obračuna pribitka k cestnini in vodenju eviden-
ce podatkov o pribitku k cestnini 13236

3987. Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske 
lekarniške dejavnosti 13107

3988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračun-
ske uporabnike in druge osebe javnega prava 13123

3989. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju 
in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava 13123

3990. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o od-
daji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom 13123

3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, 
pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter 
nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 13124

3992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 13125

3993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi 13125

4065. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja 
zdravstvenega stanja živali, programov izkoreni-
njenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2019 13237
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OBČINE
BELTINCI

4017. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinske-
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