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VLADA
1355. Uredba o načinu izvajanja gospodarske 

javne službe javni linijski prevoz potnikov 
v notranjem cestnem prometu, o koncesiji 
te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice

Na podlagi 50. člena Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
in v zvezi s 6. členom Zakona o železniškem prometu (Uradni 
list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

javni linijski prevoz potnikov v notranjem 
cestnem prometu, o koncesiji te javne službe  

in o ureditvi sistema enotne vozovnice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne 
službe javni linijski prevoz potnikov, vsebino in obveznosti te 
javne službe, pravice potnikov, financiranje, način podelitve 
koncesije in nadzor nad njenim izvajanjem.

(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt za izvajanje gospo-
darske javne službe javni linijski prevoz potnikov.

(3) Ta uredba ureja tudi uvedbo in izvajanje sistema 
enotne vozovnice v smislu prevoznih storitev, ki jih na načelih 
enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki v različnih vrstah 
prometa.

(4) Ta uredba ureja tudi nekatere vidike izvajanja poseb-
nega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem pro-
metu.

(5) Ta uredba se ne nanaša na prevoz potnikov v me-
stnem prometu, razen kolikor ureja razmerje med prevozom 
potnikov v mestnem prometu in javnim linijskim prevozom ter 
sistem enotne vozovnice.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »avtobus« je motorno vozilo v cestnem prometu, na-

menjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več 
kot osem sedežev;

2. »enotna vozovnica« je izkazni papir, ki ga izda organ 
JPP v elektronski obliki in je lahko prenosljiv (neimenska eno-

tna vozovnica) ali neprenosljiv (imenska enotna vozovnica), na 
podlagi katerega zakoniti imetnik uveljavlja pravico do sklenitve 
pogodbe o prevozu potnikov s katerim koli prevoznikom, vklju-
čenim v sistem enotne vozovnice, v okviru krajevne in časovne 
veljavnosti enotne vozovnice;

3. »koncedent« je Republika Slovenija;
4. »koncesija« je koncesija za opravljanje gospodarske 

javne službe javni linijski prevoz potnikov po tej uredbi;
5. »koncesionar« je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, 

ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi koncesije;
6. »koncesijsko podobmočje« je prometno območje, ki 

zajema en snop linij;
7. »konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizič-

nih oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijskopravnega 
razmerja, sklenjenega v skladu s 47. členom te uredbe, vložijo 
skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo, da 
bodo v primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj 
izvajali pravice in obveznosti koncesionarja;

8. »linijski odsek« je neposredna povezava med dvema 
postajnima točkama v skladu z varianto poteka linije v smeri 
vožnje;

9. »organ JPP« je ministrstvo, pristojno za promet;
10. »podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesio-

narja;
11. »pomembnejše postajališče« je glavno postajališče v 

občinskem središču ali postajališče, na katerem se stikajo več 
kot tri registrirane linije JPP;

12. »postajna točka« je geografska lokacija, kjer lahko 
potnik v različnih vrstah prometa vstopi v vozilo ali vlak ali 
izstopi iz vozila ali vlaka;

13. »prtljažnica« je potrdilo o prevzemu izročene prtljage;
14. »registrirana linija JPP« je voznoredna linija ali linija 

javnega potniškega prometa, ki se redno izvaja v drugih vrstah 
prometa;

15. »sistem enotne vozovnice« pomeni sistem izdaje, 
prodaje in uporabe enotne vozovnice ter poravnave prevoznin 
na podlagi validacij, ki ga upravlja organ JPP, ki uporabnikom 
in izvajalcem javnega potniškega prometa omogoča sklenitev 
pogodbe o prevozu v različnih vrstah prometa ter njeno finanč-
no poravnavo;

16. »snop linij« je prometno, gospodarsko in upravljavsko 
smiselna celota ene ali več linij, kakor jo opredeli organ JPP;

17. »standardni interval« pomeni časovni razmik med 
dvema zaporednima vožnjama na isti voznoredni liniji;

18. »validacija« pomeni registracijo vsakokratne upravi-
čene uporabe enotne vozovnice, ki jo potnik izvede na valida-
cijski napravi pred vstopom v vozilo ali vlak ali ob vstopu vanj 
ali pri sprevodniku, in s čimer je sklenjena pogodba o prevozu 
potnikov za posamezno vožnjo v okviru izbranega itinerarja 
ali voznega reda, kakor ga določa zakon, ki ureja izvajanje 
prevoznih storitev v železniškem prometu, in v skladu s pogoji 
izdane enotne vozovnice;

19. »voznoredna linija« je zvezni niz linijskih odsekov, ki 
določajo potek posamezne vožnje;
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20. »vožnja« je del voznega reda in pomeni vsakokratni 
odhod iz začetne do končne avtobusne postaje ali avtobusnega 
postajališča;

21. »vplivno območje« je določeno s prometnimi območji, 
ki obsegajo geografska območja z dostopom do postajne toč-
ke, oddaljena manj kot 1.000 metrov od postajne točke.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako 
kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem pro-
metu, zakonu, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu, 
in zakonu, ki ureja pogoje prevoza oseb po žičniških napravah.

3. člen
(pristojnost)

Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v 
koncesijskem razmerju izvaja ministrstvo, pristojno za promet 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA JAVNI LINIJSKI 
PREVOZ POTNIKOV

1. Vsebina koncesije

4. člen
(vsebina gospodarske javne službe)

Gospodarska javna služba javni linijski prevoz potnikov 
zajema naslednje storitve:

– prevoz potnikov na linijah po voznem redu v skladu z 
zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in to uredbo;

– izdajo, prodajo in kontrolo vozovnic;
– obveščanje uporabnikov javnega linijskega potniškega 

prometa o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza;
– prevoz ročne in izročene prtljage v obsegu, določenem 

s to uredbo.

5. člen
(dejavnosti koncesionarja)

(1) Predmet koncesije po tej uredbi je izvajanje gospodar-
ske javne službe javni linijski prevoz potnikov na koncesijskih 
linijah.

(2) Koncesionar opravlja dejavnost v svojem imenu in za 
svoj račun.

(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opra-
vlja tudi druge prevoze ali druge dejavnosti, pri čemer mora 
zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti v skladu 
z zakonom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno 
evidentiranje različnih dejavnosti.

6. člen
(območje koncesije)

(1) Koncesijsko območje obsega celotno ozemlje Repu-
blike Slovenije.

(2) Posamezna koncesija se podeli za koncesijsko po-
dobmočje. V primeru prekrivanja koncesijskih podobmočij se 
v prekrivajočih se delih koncesijska podobmočja štejejo za 
nerazdelno skupna.

(3) V času trajanja koncesije se lahko podeli nova kon-
cesija tudi za čas pred iztekom časa, za katerega se podeli 
prvotna koncesija, iz razloga:

– zagotovitve nepretrganega izvajanja javnih linijskih pre-
vozov tako, da novi koncesionar začne izvajati koncesijo, ko jo 
preneha izvajati prejšnji koncesionar, ali

– zadovoljitve dodatnih potreb v novem koncesijskem 
podobmočju.

7. člen
(linije)

(1) Linije so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te 
uredbe.

(2) Linija določa neposredno povezavo med dvema nase-
ljema oziroma turističnima ciljema, med katerima se v skladu s 
standardom dostopnosti zagotavlja minimalno število voženj, 
pri čemer linijski odseki, ki sestavljajo njene variantne poteke, 
lahko povezujejo tudi lokacije, ki niso vključene v standard do-
stopnosti. Posamezna linija je lahko vključena v več snopih linij.

(3) V času trajanja koncesije se posamezne linije lahko 
opustijo le izjemoma, če organ JPP presodi, da je to potrebno 
zaradi demografskih sprememb ali sprememb v prometnem 
režimu ali sprememb migracijskih tokov. Opustitev linije pomeni 
spremembo koncesijskega podobmočja.

(4) V času trajanja koncesije se posamezne voznoredne 
linije na predlog lokalne skupnosti, koncesionarja ali na lastno 
pobudo organa JPP lahko spremenijo, če organ JPP presodi, 
da je to izvedljivo in utemeljeno z vidikov učinkov na dostopnost 
linije. Spremembo potrdi organ JPP z vpisom spremembe v 
centralno informatizirano zbirko podatkov iz zakona, ki ureja 
prevoze v cestnem prometu.

(5) Organ JPP lahko uvede novo linijo, ki jo glede na nje-
ne pričakovane gospodarske posledice na obstoječe koncesije 
vključi v obstoječi snop linij, s čimer se spremeni koncesijsko 
podobmočje, če je takšna sprememba koncesijske pogodbe 
skladna s pogoji iz 60. člena Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19, v nadaljnjem besedilu: 
ZNKP), lahko pa izvede postopek za oblikovanje novega kon-
cesijskega podobmočja.

8. člen
(standard dostopnosti in okvirni vozni red)

(1) Standard dostopnosti pomeni splošno shemo mini-
malnega števila voženj na liniji, ki jih je treba zagotoviti v 
določenem časovnem okviru, ob upoštevanju velikosti naselja, 
dejstva, da gre za naselje, kjer je sedež občine, in števila mo-
žnih potnikov v periodični migraciji. Organ JPP lahko zaradi 
povpraševanja potnikov poveča število voženj na liniji v skladu 
z možnostmi financiranja javnih linijskih prevozov iz državnega 
proračuna.

(2) Standard dostopnosti je določen v Prilogi 2, ki je se-
stavni del te uredbe.

(3) Minimalno število voženj posamezne linije po časovnih 
oknih z morebitnima opredelitvama nizov linijskih odsekov ali 
standardnega intervala (v nadaljnjem besedilu: okvirni vozni 
red), ki ga je treba zagotoviti v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, določi organ JPP in ga objavi na svojih spletnih straneh. 
Okvirni vozni red je tudi sestavni del razpisne dokumentacije 
javnega razpisa za podelitev koncesije po tej uredbi.

9. člen
(vozni red)

(1) Predlog voznega reda pripravi koncesionar, pri čemer 
mora upoštevati okvirni vozni red iz prejšnjega člena, in ga 
predloži organu JPP v potrditev.

(2) Če je za posamezno linijo v določenem obdobju v 
okvirnem voznem redu zahtevana uporaba določenega ča-
sovnega intervala med posameznimi vožnjami (intervalni vozni 
red), mora biti v voznem redu ta interval upoštevan.

(3) V času trajanja koncesije se lahko vozni red posame-
zne linije na predlog koncesionarja ali lastno pobudo organa 
JPP spremeni s spremembo ali opustitvijo obstoječih voženj ali 
uvedbo dodatnih voženj, če je to potrebno zaradi:

– usklajevanja voznih redov v okviru upravljavske inte-
gracije;

– sprememb prometnih tokov;
– demografskih sprememb in sprememb migracijskih to-

kov prebivalstva, ki so na primer posledica sprememb delovne-
ga časa gospodarskih subjektov, uradnih ur upravnih organov 
ali šolskih urnikov;

– sprememb v možnostih financiranja javnih linijskih pre-
vozov iz državnega proračuna;

– interesov lokalnih skupnosti oziroma drugih oseb, ki 
v skladu s 74. členom te uredbe želijo spremembo voznega 
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reda in prevzamejo stroške v zvezi s tem, ali če plačevanje teh 
stroškov opustijo.

(4) Organ JPP o predlogu voznega reda seznani lokalne 
skupnosti.

(5) Spremembo voznega reda potrdi organ JPP z vpisom 
spremembe v centralno informatizirano zbirko podatkov iz za-
kona, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

(6) Koncesionar mora objaviti vozni red najpozneje z 
začetkom njegove uporabe na svetovnem spletu na način, 
določen v 32. členu te uredbe. Na posamezni avtobusni postaji 
ali postajališču mora koncesionar urediti, da se na primernem 
mestu objavi tisti del voznega reda, ki se nanaša na to avto-
busno postajo ali postajališče, če je to ustrezno opremljeno, 
na avtobusnih postajah pa z vizualnimi in zvočnimi sporočili 
zagotoviti tudi čim bolj jasno obveščanje potnikov o prihodih 
in odhodih avtobusov. Organ JPP koncesionarju posreduje 
potrebne podatke objav.

10. člen
(daljinar)

(1) Organ JPP v daljinarju določi avtobusne postaje in 
postajališča s pripadajočimi postajnimi točkami ter opredeli 
razdalje linijskih odsekov in spremljajoče okvirne potovalne 
čase po časovnih oknih. Koncesionarji in izvajalci javnega linij-
skega prevoza potnikov v mestnem prometu morajo uporabljati 
daljinar kot podlago za izdelavo voznih redov.

(2) Postajno točko organ JPP vključi v daljinar na podlagi 
ustreznega dokazila o predaji avtobusne postaje ali postajali-
šča v uporabo. Imena postajališč in označbe postajnih točk v 
daljinarju določi organ JPP.

(3) Koncesionar lahko organu JPP predlaga spremembe 
podatkov v daljinarju, če ti ne ustrezajo dejanskim okoliščinam 
izvajanja prevozov na liniji ali če meni, da gre za pomembno 
izboljšavo. Organ JPP lahko predlog nespremenjen ali prilago-
jen potrdi in izvede ali obrazloženo zavrne.

(4) Organ JPP objavi daljinar na svoji spletni strani.

11. člen
(pravica izvajanja koncesije)

(1) S podpisom koncesijske pogodbe pridobi koncesionar 
v času trajanja koncesije izključno pravico izvajati javni linijski 
prevoz potnikov na linijah, za katere je dobil koncesijo. V pri-
meru vključenosti dela posamezne linije v več snopih linij se 
izključna pravica šteje za nerazdelno skupno.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na vse 
morebitne spremenjene linije in vozne rede na linijah v okviru 
koncesijskega podobmočja.

(3) Izključna pravica koncesionarja iz prvega odstavka 
tega člena se ne nanaša na prevoze potnikov v mednarodnem 
prometu, uvedene in izvajane v skladu z zakonom, ki ureja 
prevoze v cestnem prometu in Uredbo (ES) št. 1073/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih 
prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L št. 300 
z dne 14. 11. 2009, str. 88). V razpisu za podelitev koncesije 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov se 
navede seznam veljavnih registriranih linij prevoza potnikov v 
mednarodnem cestnem prometu.

12. člen
(trajanje koncesije)

(1) Koncesija po tej uredbi se podeli ponudniku na podlagi 
ekonomsko najugodnejše ponudbe za največ deset let, v pri-
merih iz četrtega odstavka 4. člena Uredbe (ES) št. 1370/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 
javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza 
ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1370/2007/ES) pa največ 15 let (rok koncesije). Merila 
za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe se oblikujejo 

ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja pravila o postopkih 
javnega naročanja.

(2) Rok koncesije začne teči z dnem podpisa koncesijske 
pogodbe, če ni v koncesijski pogodbi določen poznejši začetek.

(3) Rok koncesije v skladu s koncesijsko pogodbo se lah-
ko podaljša največ za polovico, če organ JPP ob izpolnjenosti 
katerega izmed pogojev za podaljšanje v skladu s četrtim od-
stavkom 4. člena Uredbe 1370/2007/ES podaljšanje predlaga 
in se koncedent s podaljšanjem strinja, pri čemer skupni rok 
koncesije po podaljšanju ne sme presegati najdaljšega trajanja 
koncesije iz prvega odstavka tega člena.

13. člen
(posebni linijski prevozi)

(1) Ne glede na izključno pravico iz 11. člena te uredbe 
lahko posamezni prevoznik opravlja posebne linijske prevoze 
oseb, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, 
ki so registrirani v skladu z določbami navedenega zakona. Iz-
vajalec posebnega linijskega prevoza sprejema samo potnike, 
ki so na seznamu potnikov v pogodbi:

– o kateri je, skupaj s seznamom, prevoznik obvestil 
ministrstvo najmanj dva delovna dneva pred dnevom začetka 
vožnje ali

– v katero je omogočen vpogled v vozilu, in sicer v pisni 
ali elektronski obliki.

(2) Pred začetkom izvajanja posebnega linijskega prevo-
za, namenjenega isti skupini javnosti kot registrirane linije JPP 
(potniki v različnih vrstah javnega linijskega prometa), mora 
prevoznik pridobiti dovoljenje organa JPP. Pred izdajo dovo-
ljenja organ JPP pozove koncesionarje, ki na tistem območju 
izvajajo javne linijske prevoze potnikov, da v 15 dneh podajo 
svoje mnenje. Organ JPP izda dovoljenje za največ 36 me-
secev, v katerem določi tudi: pogoj vključitve v sistem enotne 
vozovnice, dopustna odstopanja od voznega reda posebne 
linije, ki praviloma ne presegajo pet minut od po voznem redu 
določenih prihodov na posamezna postajališča in odhodov z 
njih, in posledice prekoračitev odstopanja od voznega reda 
posebne linije, ki so podrobneje določeni s pogodbo o vključitvi 
v sistem enotne vozovnice. Organ JPP pri izdaji dovoljenja pre-
soja zakonsko merilo časovne in krajevne dostopnosti javnega 
linijskega prevoza v okviru ocene prekrivanja posebne linije z 
registriranimi linijami JPP, pri čemer upošteva, da če ni posebej 
upravičenih razlogov (npr. integracija šolskih prevozov, integra-
cija posebne linije z voznim redom v času konice), izpolnjuje 
vsaj eno od naslednjih meril:

– prekrivanje vsot vplivnih območij iz prejšnjega stavka 
ne presega 60 odstotkov vsote vplivnih območij postajnih točk 
posebne linije, in

– vozni red posebne linije na javnem linijskem pre-
vozu potnikov na konkurenčnih relacijah ne poteka znotraj 
30-minutnega intervala glede na vozni red registriranih linij JPP.

14. člen
(linijski prevozi v mestnem prometu)

(1) Izključna pravica koncesionarja iz 11. člena te uredbe 
se ne nanaša na linijske prevoze v mestnem prometu, ki jih 
uvede občina kot javno službo znotraj posamezne občine.

(2) Pravica koncesionarja se tudi ne nanaša na linijske 
prevoze v mestnem prometu, ki povezujejo naselja v sosednji 
občini, če sta obe občini, skozi kateri poteka linija, v skladu 
z določbami zakona, ki ureja prevoze v cestnem prometu, 
pridobili dovoljenje organa JPP, v katerem organ JPP določi 
tudi pogoja vključitve v sistem enotne vozovnice in določitve 
tarifi enotne vozovnice identične tarife za prevozne storitve 
v mestnem prometu na relacijah, ki povezujejo naselja v 
sosednji občini, v skladu z določbami tarifne integracije iz 
pogodbe o vključitvi v sistem enotne vozovnice. Pred izdajo 
dovoljenja organ JPP pozove koncesionarje, ki na tistem ob-
močju izvajajo javne linijske prevoze potnikov, da v 15 dneh 
podajo svoje mnenje.
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2. Način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov in obveznosti koncesionarja

2.1. Gospodarska javna služba javni linijski prevoz potnikov

15. člen
(nepretrgano izvajanje javne službe)

(1) Koncesionar mora v času trajanja koncesije opravljati 
javni linijski prevoz potnikov nepretrgano v skladu z voznim 
redom na vseh linijah, določenih s to uredbo, ne glede na 
število potnikov.

(2) Če je mogoče zaradi časa pred prazniki ali dopusti 
ali iz drugih podobnih razlogov ali na podlagi obvestila organa 
JPP pričakovati bistveno povečanje števila potnikov, tako da bi 
moral zaradi pomanjkanja mest v vozilu koncesionar zavrniti 
prevoz večjemu številu potnikov (praviloma v številu, ki prese-
ga 50 odstotkov mest v posameznem vozilu), mora zagotoviti 
dodatna vozila po istem voznem redu (bis vožnje).

16. člen
(spremembe zaradi nepredvidenih dogodkov)

(1) Prevoz na posamezni liniji je lahko začasno prekinjen 
ali opuščen, če zaradi okoliščin, ki ne izvirajo od koncesionarja 
ali koncedenta, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti in 
katerih posledic ni mogoče preprečiti (višja sila), koncesionar 
objektivno ne more izvesti takega prevoza.

(2) O prekinitvi ali opustitvi prevoza iz prejšnjega odstavka 
mora koncesionar obvestiti javnost po sredstvih javnega obve-
ščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev 
ali opustitev, istočasno pa tudi organ JPP in avtobusne postaje.

(3) Če okoliščine višje sile trajajo ali bodo predvidoma tra-
jale več kot tri dni, organ JPP določi za čas trajanja teh okoliščin 
na predlog koncesionarja ali na lastno pobudo začasni potek 
linije in začasni vozni red na njej.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra-
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja gospodarske javne službe javnega linijskega 
prevoza potnikov v nepredvidenih okoliščinah, pri čemer se o 
višini povračila stroškov uskladita.

17. člen
(začasne spremembe zaradi predvidenih dogodkov)
(1) Če koncesionar izve za okoliščine, ki bodo povzročile 

opustitve določenih prevozov ali spremembo voznega reda, 
mora o tem takoj obvestiti organ JPP.

(2) Organ, ki odloča o izdaji dovoljenja za delno ali popol-
no zaporo državne ali lokalne ceste, ki lahko kakor koli vpliva 
na izvajanje voženj na voznorednih linijah (prizadete linije), 
mora nemudoma po začetku postopka (ob prejemu vloge) 
o predlaganih času, območju in obsegu zapore posamično 
obvestiti organ JPP in vse koncesionarje, ki izvajajo prevoze 
na prizadetih linijah, po sprejetju odločitve pa tudi o dovoljenih 
času začetka in trajanja zapore.

(3) Če bodo okoliščine iz prvega odstavka tega člena tra-
jale več kot tri dni, organ JPP določi za čas trajanja teh okoliščin 
na predlog koncesionarja ali na lastno pobudo začasni potek 
linije in začasni vozni red na njej.

(4) Koncesionar mora o začasnem poteku linije in zača-
snem voznem redu pravočasno obvestiti javnost po sredstvih 
javnega obveščanja in neposredno avtobusne postaje.

(5) Koncesionar lahko zahteva od koncedenta povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja gospodarske javne 
službe javnega linijskega prevoza potnikov v začasno spreme-
njenih okoliščinah v skladu s tem členom.

18. člen
(točnost izvajanja voznega reda)

(1) Koncesionar mora, razen v primerih iz 16. in 17. člena 
te uredbe, v okviru stanja ceste in okoliščin prometa na njej 

zagotavljati čim večjo točnost voženj vozil po voznem redu, 
pri čemer ne sme biti noben odhod z avtobusne postaje in 
pomembnejšega postajališča opravljen pred uro in minuto, 
določeno z voznim redom.

(2) Koncesionar ali upravljavec avtobusne postaje mora 
voditi evidenco prihodov in odhodov vseh voženj avtobusov na 
vseh linijah. O odstopanjih od voznega reda mora koncesionar 
poročati organu JPP na njegovo zahtevo, pri čemer pridobi tudi 
podatke upravljavcev avtobusnih postaj. Organ JPP ugotavlja 
točnost izvajanja voznega reda v okviru nadzora v skladu s to 
uredbo.

(3) Kršitev standarda točnosti iz prvega odstavka tega 
člena je vsak primer odhoda avtobusa z avtobusne postaje in 
pomembnejšega postajališča, ki ne ustreza zahtevam iz prvega 
odstavka in ni nastal zaradi višje sile ali razlogov, ki niso na 
strani koncesionarja ali njegovega podizvajalca. Kršitev pome-
ni tudi opustitev zagotovitve drugega vozila v skladu s šestim 
odstavkom tega člena.

(4) Organ JPP lahko uvede avtomatizirano spremljanje 
točnosti izvajanja voznih redov.

(5) V koncesijski pogodbi se določijo pogodbene kazni za 
kršitve standarda točnosti iz prvega odstavka tega člena, upo-
števaje njihovo število v posameznem obdobju. Koncesionar 
lahko pojasni odstopanja od voznega reda, ki so nastala zaradi 
višje sile ali razlogov, ki niso na strani koncesionarja.

(6) V primeru okvare vozila ali nesreče, po kateri ne 
bi bilo mogoče nadaljevati vožnje oziroma bi nastala zamu-
da, večja od ene ure, mora koncesionar zagotoviti drugo 
vozilo in nadaljevati vožnjo v eni uri po nastanku okvare ali 
nesreče.

19. člen
(vodenje podatkov)

(1) Koncesionar mora organu JPP zagotavljati vse po-
datke, ki so potrebni za sprotni vpogled v izvajanje obveznosti 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov ter 
pregled nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti po koncesijski 
pogodbi.

(2) Vsi koncesionarji morajo pri zajemanju in vodenju 
podatkov:

– zbirati in voditi istovrstne podatke,
– uporabljati enak format zajemanja podatkov,
– uporabljati enotne parametre, načine in postopke zbi-

ranja ter vodenja podatkov tako, da je omogočena takojšnja in 
nemotena izmenjava teh podatkov.

2.2. Vozila in vozno osebje

20. člen
(vrsta in videz vozil)

(1) Koncesionar mora javni linijski prevoz potnikov opra-
vljati z avtobusi, ki so po številu sedežev prilagojeni običajnemu 
številu potnikov na posamezni liniji in posameznih vožnjah. 
Koncesionar mora zagotavljati vozila, ki so prilagojena gibalno 
in senzorno oviranim osebam v skladu s standardi in norma-
tivi, ki urejajo to področje, in izpolnjujejo ustrezne standarde 
za čista vozila. Za koncesijska razmerja, ki bodo sklenjena na 
podlagi te uredbe, se z razpisom za podelitev koncesije določijo 
zahteve o številu in lastnostih vozil.

(2) Koncesionar lahko na posameznih linijah:
– v določenih obdobjih, ko je povpraševanje po javnem 

linijskem prevozu potnikov manjše, opravi prevoz tudi z vozili, 
ki imajo poleg voznikovega sedeža osem sedežev;

– kjer in kadar se gospodarska javna služba javni linijski 
prevoz potnikov izvaja kot prevoz na klic, opravi prevoz z vozili, 
ki imajo poleg voznikovega osem ali manj sedežev.

(3) Avtobus mora biti v času vožnje po liniji označen v 
skladu z določbami predpisa, ki določa oznake in opremo vozil, 
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.
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21. člen
(čistoča avtobusov)

(1) Koncesionar mora ves čas zagotavljati, da sta zuna-
njost in notranjost avtobusov primerno očiščeni.

(2) Koncesionar mora oprati zunanjost vsakega avtobusa 
in izvesti čiščenje notranjosti vsakega avtobusa najmanj enkrat 
na sedem dni, najmanj enkrat mesečno pa mora notranjost 
vsakega avtobusa tudi temeljito očistiti.

(3) Voznik mora preveriti notranjost avtobusa na vsaki 
končni postaji.

(4) Koncesionar mora voditi evidenco čiščenja in pranja 
avtobusov.

(5) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za 
kršitev zahtev glede čiščenja iz tega člena.

22. člen
(vzdrževanje avtobusov)

(1) Poleg vzdrževanja, ki je potrebno zaradi izpolnjevanja 
zahtev varnosti cestnega prometa in tehnične ustreznosti avto-
busov, mora koncesionar zagotoviti tako vzdrževanje opreme 
vozila, ki je namenjena potnikom, da je ta ves čas v celoti 
funkcionalna.

(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za 
kršitev zahteve iz prejšnjega odstavka.

23. člen
(oblačila in oznake)

(1) Koncesionar mora zagotoviti, da imajo voznik in more-
bitne druge osebe, ki imajo stik s potniki (v nadaljnjem besedilu: 
vozno osebje), oznake, iz katerih izhaja, da gre za vozno ose-
bje javnega linijskega prometa. Na oznakah mora biti navedeno 
osebno ime člana voznega osebja. Skrbeti mora tudi za svoj 
urejen videz.

(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za 
kršitev zahteve iz tega člena.

24. člen
(naloge voznega osebja)

(1) Vozno osebje mora omogočiti potnikom varen vstop 
v vozilo in izstop iz vozila ter varno in udobno vožnjo. V okviru 
možnosti mora gibalno oviranim potnikom zagotoviti pomoč pri 
vstopu v vozilo in izstopu iz vozila ter sedež.

(2) Vozno osebje mora potnikom dajati podatke o liniji in 
njenem poteku ter o posamezni vožnji.

2.3. Vozovnica

25. člen
(dolžnost izdati vozovnico)

(1) Prevoznik mora potniku izdati vozovnico. Vozovnica 
je lahko posamična ali skupinska ter terminska ali za določeno 
število prevozov (kuponska vozovnica).

(2) Vozovnica se praviloma glasi na prinosnika, lahko pa 
se glasi tudi na ime. Če se vozovnica glasi na ime, se brez 
dovoljenja izdajatelja ne sme prenesti na drugega potnika.

(3) Vozovnica mora zagotavljati potniku prevoz na relaciji 
in liniji, za katero je izdana.

(4) Validacija enotne vozovnice v skladu s sistemom eno-
tne vozovnice pomeni sočasno prevoznikovo izdajo vozovnice 
potniku.

26. člen
(integrirani javni potniški promet)

Koncesionar mora od uvedbe enotne vozovnice na liniji, 
ki je del njegovega koncesijskega podobmočja, potnikom omo-
gočati njeno uporabo.

27. člen
(dolžnost predložitve vozovnice)

(1) Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi 
in jo na zahtevo pristojnega inšpektorja, voznega osebja ali 
koncesionarjevega kontrolorja predložiti na vpogled.

(2) Potnik, ki ima vozovnico »na vpogled«, jo mora poka-
zati brez zahteve pri vstopu v vozilo, med vožnjo pa na zahtevo 
pristojnega inšpektorja, voznega osebja ali koncesionarjevega 
kontrolorja.

(3) Kjer se uporabljajo elektronske vozovnice (kontaktne 
in brezkontaktne), je vozovnica v okviru časovnih in krajevnih 
upravičenj veljavna šele, ko je validirana.

(4) Kuponska vozovnica je veljavna z izročitvijo kupona 
prevozniku.

28. člen
(nakup vozovnice)

(1) Potnik lahko kupi vozovnico v predprodaji na avtobu-
snih postajah in drugih prodajnih mestih, kjer je predprodaja 
vozovnic organizirana. V predprodaji lahko kupi potnik vozov-
nico in rezervacijo za sedež v vozilih na vožnjah, na katerih 
so tovrstne rezervacije uvedene, največ za 30 dni vnaprej. 
Koncesionar mora omogočiti, da potnik lahko kupi vozovnico 
tudi na avtobusu.

(2) Če se prevoznina poveča, velja vozovnica, kupljena 
v predprodaji pred povečanjem cene, brez doplačila razlike 
med novo in staro višino prevoznine. Če se prevoznina za 
vozovnico, kupljeno v predprodaji, zniža, je potnik upravičen 
do povračila razlike.

29. člen
(prevoz brez vozovnice)

(1) Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali upora-
blja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora plačati 
nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine 
na celotni voznoredni liniji.

(2) Če potnik uporablja ponarejeno terminsko vozovnico, 
terminsko vozovnico drugega potnika ali terminsko vozovnico, 
ki je bila preklicana, jo mora vozno osebje, kontrolor koncesio-
narja ali pristojni inšpektor odvzeti.

(3) O pritožbah glede odvzema vozovnice oziroma izreka 
nadomestne prevoznine odloča organ JPP.

30. člen
(preklic in izdaja novih vozovnic in elektronskih nosilcev)

(1) V primeru izgube, kraje ali uničenja mesečne ali druge 
večkratne vozovnice uporabnik vozovnico prekliče pri njenem 
izdajatelju. Poleg dokazila o preklicu pri predložitvi vloge za 
izdajo nove vozovnice uporabnik (za mladoletne osebe pa nji-
hovi starši oziroma skrbniki) poda tudi pisno izjavo o razlogih za 
preklic vozovnice. Obrazec izjave določi organ JPP in ga objavi 
na svoji spletni strani.

(2) Izdajatelj vozovnice oziroma prodajno mesto na pod-
lagi preklica in pisne izjave iz prejšnjega odstavka o razlogih 
za preklic vozovnico prekliče, izda dvojnik vozovnice in pri tem 
zaračuna strošek izdaje nove vozovnice.

(3) Nova vozovnica se lahko izda tudi, če se ugotovi, da 
je mesečna oziroma druga večkratna vozovnica poškodovana. 
Izdajatelj pri tem obdrži poškodovano vozovnico in uporabni-
ku zaračuna stroške izdaje nove vozovnice. Pri elektronskih 
vozovnicah se v primeru poškodbe elektronskega nosilca ne 
zaračunata preklic stare in izdaja nove vozovnice oziroma za-
pis duplikata vozovnice na izbrani elektronski nosilec, razen v 
primeru poškodbe, ki je nastala zaradi malomarnega ravnanja.

(4) Višina nadomestila, ki ga plača uporabnik v primeru 
izdaje nove elektronske kartice in vključuje tudi strošek nosilca 
elektronske vozovnice in strošek izdaje nove vozovnice, je 
določena v Splošnih prevoznih pogojih.
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31. člen
(doplačilo ali preplačilo)

(1) Če je prevoznina zaračunana nepravilno, mora potnik 
znesek, ki je premalo zaračunan, doplačati, preveč zaraču-
nan znesek pa mora koncesionar potniku vrniti. Potnik lahko 
uveljavi povračilo na podlagi pisnega zahtevka pri prevozniku 
najpozneje v petih dneh po opravljenem prevozu. Potnik uve-
ljavlja povračilo pri prevozniku, ki je izvajal prevoz, ne glede na 
prodajno mesto, na katerem je vozovnico pridobil.

(2) Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje, do ka-
tere ima izdano vozovnico (prvotna namembna postaja), plača 
redno prevoznino od prvotne do nove namembne postaje pred 
odhodom s prvotne namembne postaje.

2.4. Pravice in dolžnosti potnikov

32. člen
(obveščanje potnikov)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov zagotoviti popolno, 
pregledno in sprotno obveščanje potnikov in drugih uporabni-
kov o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem prevoznih storitev 
v okviru te javne službe ter pravicami in dolžnostmi potnikov.

(2) Koncesionar mora obveščati zlasti o:
– tarifi in cenah prevozov, vključno z morebitnimi popusti,
– voznem redu ter dejanskih prihodih in odhodih vozil ter 

linijah in morebitnih odstopanjih pri posamezni vožnji, načinu 
nakupa vozovnic in njihove uporabe,

– prevozu potnikov in prepovedih v zvezi z ravnanjem 
potnikov v vozilu ter možnostjo izključitve potnika,

– načinu vstopa v vozilo in izstopa iz vozil in še posebej o 
pravicah gibalno oviranih potnikov v zvezi s tem,

– prevozu prtljage, omejitvah in prepovedih v zvezi s tem 
ter načinu njenega sprejema in izročitve.

(3) Če ni s to uredbo drugače določeno, mora koncesio-
nar obveščati potnike najmanj na naslednje načine:

– z brošurami, letaki in podobnimi pisnimi sporočili,
– z obvestili na avtobusnih postajah in postajališčih, koli-

kor je glede na njihovo opremo to mogoče,
– prek spletnega portala, lahko pa tudi na posebnih ter-

minalih.
(4) Upravljavec avtobusne postaje in postajališča omogo-

či koncesionarju izpolnjevanje obveznosti obveščanja iz druge 
alineje prejšnjega odstavka, lahko pa se s koncesionarjem 
dogovori, da bo te obveznosti izvajal sam.

(5) Obveščanje po svetovnem spletu mora koncesionar 
zagotoviti tako, da je uporabniku omogočena pridobitev podat-
kov brez plačila ali pošiljanja osebnih podatkov, razen če je to 
potrebno zaradi narave storitve, ki naj jo uporabnik opravi (npr. 
rezervacija ali nakup vozovnice, iskanje izgubljene prtljage in 
drugih predmetov).

33. člen
(vstopanje in izstopanje)

(1) Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni 
postajni točki vstopi v pravi avtobus in da na namembni postajni 
točki izstopi. Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na postajni 
točki, kjer je po voznem redu predviden postanek.

(2) Vstopanje in izstopanje se izvedeta hitro in brez zasto-
jev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih 
potnikov.

34. člen
(sprejem in izključitev potnika)

(1) Koncesionar mora v mejah razpoložljivih mest v vozilu, 
v skladu z voznim redom, sprejeti v vozilo vsako fizično osebo 
in njeno prtljago.

(2) Koncesionarju ni treba sprejeti osebe, za katero se 
zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da mu bo 
onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov.

(3) Vozno osebje ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi 
oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

– je nasilna ali nadležna do drugih potnikov;
– s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali 

potnike ali nadleguje potnike ali voznika;
– je v umazani delovni obleki, če se ji ne more odrediti 

primernega, od drugih potnikov ločenega prostora (npr. dimni-
karji, pleskarji);

– želi vstopiti v vozilo z rolerji ali drugimi nestabilnimi 
pripravami za hojo;

– želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.
(4) Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na 

avtobusni postaji ali postajališču.

35. člen
(vedenje potnikov)

(1) Potniki se morajo v vozilu obnašati tako, da skrbijo za 
svojo varnost in varnost drugih.

(2) Potniki v vozilu ne smejo:
– pogovarjati se s šoferjem, medtem ko vozi;
– odpirati vrat med vožnjo ali skakati iz avtobusa ali v 

avtobus med vožnjo;
– metati predmetov po avtobusu ali iz avtobusa;
– ovirati drugih potnikov pri vstopanju in izstopanju;
– kaditi;
– uživati pijače ali hrane.
(3) Potnik ne sme uničevati ali odtujevati opreme oziro-

ma onesnaževati avtobusa. Za kršitev te prepovedi je potnik 
odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom, ki ureja obliga-
cijska razmerja.

36. člen
(prevoz ročne prtljage)

Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega doplačila. 
Koncesionar sme preprečiti vnos ročne prtljage, ki zaradi svojih 
lastnosti ali stanja lahko ogrozi varnost prevoza, v vozilo.

37. člen
(prevoz izročene prtljage)

(1) Koncesionar mora prevzeti za prevoz potnikovo izro-
čeno prtljago in jo prepeljati od odhodnega do namembnega 
postajališča. Koncesionar lahko odkloni prevoz izročene prtlja-
ge, ki je zaradi njene teže ali obsega ne more prepeljati varno 
ali brez škodnih posledic.

(2) Za izročeno prtljago mora potnik plačati znesek v 
skladu z veljavno tarifo, koncesionar pa mu mora izdati potrdilo 
o prevzemu izročene prtljage (prtljažnico), v katerem mora biti 
naveden podatek o številu kosov in vrsti prtljage. Dodatno je 
na potrdilu tudi evidenčna številka.

38. člen
(ročna prtljaga)

(1) Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do deset 
kilogramov in so manjših dimenzij (ročne torbe, šolske torbe, 
manjši nahrbtniki, nakupovalne vrečke, manjši zavoji oziroma 
paketi) ter se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu 
ali jih imajo potniki pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem, 
vendar tako, da ne ovirajo drugih potnikov.

(2) Ročna prtljaga se lahko pelje s potnikom samo, kadar 
s tem ne gre za ogrožanje varnosti in reda v vozilu in če ročna 
prtljaga ne ovira drugih potnikov.

39. člen
(izročena prtljaga)

(1) Pod izročeno prtljago se praviloma štejejo zapakirani 
predmeti teže do 30 kilogramov, ki jih potnik nosi s seboj (npr. 
kovčki, torbe, košare, zaboji, potne vreče, škatle, kolesa, otro-
ški vozički, ležalni stoli, glasbila), in drugi predmeti, ki se po 
svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz 
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prtljage in ne onemogočajo hitrega natovora oziroma raztovora 
prtljage.

(2) Prtljaga iz prejšnjega odstavka se prevaža v prostoru, 
določenem za namestitev izročene prtljage.

(3) Koncesionar mora sprejeti izročeno prtljago in jo pre-
peljati, vendar največ dva kosa na potnika. Večje število enot 
izročene prtljage lahko sprejme samo, če razpolaga s potreb-
nim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

40. člen
(prepovedana prtljaga)

(1) Potnik ne sme prinesti v izročeni ali ročni prtljagi v 
avtobus naslednjih stvari:

– vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, korozivnih (jed-
kih), kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti 
pomenijo posebno nevarnost in lahko povzročijo hujše posle-
dice za potnike in vozilo,

– predmetov, ki so posamezno težji od 30 kilogramov in 
volumna, večjega od 100 x 60 x 30 cm,

– stvari, ki niso ustrezno pakirane ali drugače zaščitene, 
tako da se med vožnjo lahko poškodujejo.

(2) Vozno osebje opravi pregled in prevoz zavrne, če 
ugotovi, da prtljaga ni primerna.

41. člen
(občutljiva prtljaga)

(1) Radijske aparate, zložljive otroške vozičke, televizorje, 
razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari in 
podobno lahko sprejme koncesionar za prevoz kot izročeno 
prtljago, vendar na odgovornost potnika z opozorilom, da za 
morebitne okvare ali škodo ne odgovarja.

(2) Potnik mora pri oddaji prtljage iz prejšnjega odstavka 
za prevoz natančno navesti podatke o vrsti prtljage, da se vpi-
šejo v potrdilo (prtljažnico).

42. člen
(prevoz živali)

(1) Z vozili javnega linijskega prevoza se ne smejo preva-
žati žive živali, razen:

– policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi 
gorske reševalne službe v spremstvu vodnika,

– psi vodniki z vodeno osebo,
– manjše živali na način in pod pogoji iz četrtega odstavka 

tega člena.
(2) Pes mora biti na vrvici, imeti mora nagobčnik in ustre-

zno potrdilo o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto.
(3) Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V pri-

meru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati, razen 
v izjemnih primerih.

(4) Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali 
v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost 
potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni 
drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.

43. člen
(splošni prevozni pogoji o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe javni linijski prevoz potnikov)
Način izvajanja prevozov ter pravice in obveznosti potni-

kov so podrobneje urejeni v Splošnih prevoznih pogojih.

3. Koncesijsko razmerje in nadzor nad izvajanjem 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov

3.1. Pogoji za izvajanje koncesije

44. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Kandidat za koncesijo in koncesionar morata izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu 
za dejavnosti, ki so predmet koncesije;

– ima licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem 
cestnem prometu oziroma je v drugi državi članici Evropske 
unije, v kateri je ustanovljen ali ima sedež, pooblaščen za 
opravljanje linijskih prevozov;

– ni bil pravnomočno obsojen iz enega od razlogov, dolo-
čenih v prvem odstavku 45. člena ZNKP;

– ni bil sam ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno ob-
sojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem odstavku 75. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 
njegovih poslov iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni 
opustil poslovne dejavnosti;

– nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi Republike 
Slovenije in države, kjer ima sedež;

– nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
davkov v skladu s predpisi Republike Slovenije in države, kjer 
ima sedež;

– v zadnjih petih letih mu ni bila odvzeta koncesija iz ra-
zlogov na njegovi strani;

– ob prijavi na razpis razpolaga s potrebnim številom avto-
busov in voznikov za izvajanje predvidenega obsega prevozov 
po merilih, določenih z razpisnimi pogoji.

(2) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo 
pogoje iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka izpolnje-
vati osebe, ki bodo izvajale prevoze v okviru gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov, pogoje iz tretje do 
sedme alineje morajo izpolnjevati vsi člani konzorcija, pogoj 
iz osme alineje pa lahko izkazujejo skupaj člani konzorcija in 
podizvajalci, navedeni v vlogi, pri čemer mora biti za vsakega 
člana konzorcija navedeno, s kakšnim številom avtobusov in 
voznikov kandidira v posameznem konzorciju oziroma konce-
sijskem podobmočju.

(3) Za koncesijska razmerja, ki bodo sklenjena na podlagi 
te uredbe, se način dokazovanja pogojev iz prvega odstavka 
tega člena določi v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

(4) Kandidat mora vlogi za pridobitev koncesije priložiti 
izdelan program izvajanja javnih linijskih prevozov v okviru 
koncesije (npr. organizacija izvajanja prevozov glede na število 
avtobusov, število voznikov, kakovost vozil, vozni red).

(5) V merilih za določitev ekonomsko najugodnejše po-
nudbe se opredeli izvajanje gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov s sodelovanjem malih in srednje velikih 
podjetij v smislu drugega stavka četrtega odstavka 5. člena 
Uredba 1370/2007/ES (mali prevoznik), ki izvajajo najmanj 
deset odstotkov registriranih kilometrov javnega linijskega pre-
voza, kot vir dodatnih točk glede na izvajanje te gospodarske 
javne službe brez sodelovanja malih prevoznikov (ugodnost 
malih prevoznikov). Če se v času veljavnosti koncesije, po-
deljene na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, katere 
ocena je upoštevala ugodnost malih prevoznikov, dogodi, da v 
posameznem koledarskem mesecu mali prevozniki niso izve-
dli najmanj desetih odstotkov dejansko izvedenih registriranih 
kilometrov koncesionarja, se za tisti mesec:

– lastna cena koncesionarja zniža za 15 odstotkov in
– maksimalno nadomestilo zniža za znesek, enak znesku 

znižanja lastne cene iz prejšnje alineje.

45. člen
(podizvajalci)

(1) Koncesionar mora prevladujoči del storitev po konce-
sijski pogodbi opraviti sam.

(2) Podizvajalec, ki izvaja prevozne storitve, mora iz-
polnjevati pogoje iz prve do sedme alineje prvega odstavka 
44. člena te uredbe.

(3) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po sklenitvi 
koncesijske pogodbe ali se pogodbeno razmerje med konce-
sionarjem in podizvajalcem spremeni, mora koncedent s tem 
soglašati. Koncesionar mora koncedentu v osmih dneh po 
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spremembi poslati vso pogodbeno dokumentacijo o razmerju 
s podizvajalci.

(4) V pogodbi med koncesionarjem in podizvajalcem, ka-
tere predmet je opravljanje prevoznih storitev, morajo biti opre-
deljeni seznam linij ali posameznih voženj podizvajalca in drugi 
pogoji za opravljanje prevozov. Pogodba mora biti sklenjena 
za čas koncesije in jo stranka lahko odpove le zaradi bistvenih 
kršitev druge stranke. V pogodbi mora biti določen tudi delež 
lastne cene koncesionarja, ki za opravljene prevoze pripade 
podizvajalcu, ki ne sme biti manjši od 85 odstotkov. Če je delež 
manjši od lastne cene koncesionarja, mora koncesionar zago-
toviti, da so podizvajalčeva vozila glede na število prevoženih 
kilometrov izkoriščena vsaj v povprečni izkoriščenosti koncesi-
onarjevih vozil, ki jih uporablja za izvajanje gospodarske javne 
službe javni linijski prevoz potnikov.

(5) Koncesionar mora plačila po pogodbi s podizvajalci 
izvrševati najpozneje v osmih dneh po prejemu nakazila od 
koncedenta in računa podizvajalca. Račun podizvajalec izda 
do petega dne v mesecu za storitve, opravljene v preteklem 
mesecu.

(6) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstav-
kom, lahko podizvajalec pri organu JPP zahteva plačilo nepla-
čane storitve neposredno od koncedenta. V tem primeru ima 
koncedent do koncesionarja regresni zahtevek v višini vredno-
sti terjatve, ki jo je koncedent plačal neposredno podizvajalcu.

(7) Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja konce-
dentu, kot da bi ga opravljal sam.

3.2. Postopek podelitve koncesije

46. člen
(postopek podelitve koncesije)

(1) Koncedent podeli koncesijo na podlagi javnega razpi-
sa, ki se izvede po določbah zakona, ki ureja javno-zasebno 
partnerstvo, in zakona, ki ureja gospodarske javne službe. 
Merila za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in do-
stop do podatkov za pripravo vloge se opredelijo v razpisni 
dokumentaciji javnega razpisa za podelitev koncesije.

(2) Ministrstvo vodi postopek podelitve koncesije, in izda 
akt izbire koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: odločba o 
izbiri).

(3) Vsak kandidat lahko za eno koncesijsko podobmočje 
predloži le eno vlogo. Če en kandidat vloži več pravočasnih 
vlog, se vloge, ki so prispele prej, zavržejo.

(4) Vlogo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb 
skupaj (konzorcij).

(5) Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član 
konzorcija ali podizvajalec le pri eni vlogi za koncesijo na 
posameznem koncesijskem podobmočju. Če pravna ali fizič-
na oseba že kandidira samostojno, na istem koncesijskem 
podobmočju ne more kandidirati še kot član konzorcija. Če 
ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več vlogah na istem 
koncesijskem podobmočju (večkratni ponudnik), se take vloge 
zavržejo.

(6) Prejšnji odstavek se ne uporablja za podizvajalce, ki 
so mala ali srednje velika podjetja, v smislu meril iz drugega 
pododstavka četrtega odstavka 5. člena Uredbe 1370/2007/ES 
pod pogojem, da v primeru uspeha vseh konzorcijev na po-
sameznih koncesijskih podobmočjih, v katerih okvirih so se 
zavezali k največjemu obsegu prevozov, za izpolnjevanje ob-
vez skupaj z morebitnimi ostalimi poslovnimi zavezami ne bi 
presegli kriterijev iz drugega stavka četrtega odstavka 5. člena 
Uredbe 1370/2007/ES.

(7) Koncesija za posamezno koncesijsko podobmočje se 
podeli v ločenem sklopu javnega razpisa ali na podlagi samo-
stojnega postopka javnega razpisa.

(8) Kandidat mora najpozneje do zaključka roka za pre-
dložitev ponudb na razpisu posamezne koncesije (rok za pre-
dložitev ponudbe), za katero je predložil vlogo, predložiti orga-
nu JPP nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo 

bančno garancijo, veljavno najmanj do izteka šestih mesecev 
od zadnjega roka za predložitev ponudbe, in sicer v višini naj-
manj desetih odstotkov letnega zneska ponudbene vrednosti, ki 
je enaka seštevku zmnožkov ponudbenih števil kilometrov letno 
in ponudbenimi lastnimi cenami za koncesijska podobmočja, za 
katera je predložil vloge.

(9) Bančno garancijo sme organ JPP unovčiti v primeru, 
da kandidat po poteku roka za predložitev ponudb odstopi od 
ponudbe, in sicer v višini desetih odstotkov zmnožka med po-
nudbenim številom kilometrov letno in ponudbeno lastno ceno 
za koncesijsko podobmočje.

(10) Ministrstvo lahko koncesionarju zagotovi možnost 
deponiranja denarnih sredstev na posebni depozitni račun, kar 
se v višini stanja na posebnem depozitnem računu šteje kot 
predložena bančna garancija iz osmega odstavka tega člena. 
Sredstva na posebnem depozitnem računu lahko ministrstvo 
unovči pod pogoji, ki veljajo za unovčenje bančne garancije v 
skladu s prejšnjim odstavkom. Koncesionar v primeru deponi-
ranja denarnih sredstev na posebni depozitni račun ministrstvo 
nepreklicno pooblasti za razpolaganje s sredstvi na depozitnem 
računu in njihovo obremenjevanje, obresti deponiranih sredstev 
pa po odštetju morebitnih transakcijskih stroškov in stroškov 
posebnega depozitnega računa pripadajo koncesionarju.

47. člen
(skupna vloga več oseb)

Kadar predloži skupno vlogo več pravnih ali fizičnih oseb 
(konzorcij), morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere 
mora(jo) biti razvidno najmanj:

– člani konzorcija, vstop člana v konzorcij in izstop člana 
iz njega;

– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da 
sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent lahko poši-
lja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija;

– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani 
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije, zlasti glede izvajanja 
prevozov v okviru koncesije;

– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti 
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.

48. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene 
ministrstvo z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.

(2) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar 
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo in druga 
vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, 
ki ureja gospodarske javne službe.

(3) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene 
kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.

49. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesija se lahko prenese na novega koncesionarja 
(prevzemnik koncesije) le s predhodnim dovoljenjem ministr-
stva, ki ga ministrstvo izda v obliki odločbe, če je prevzemnik 
koncesije univerzalni pravni naslednik koncesionarja (odsto-
pnik koncesije).

(2) Koncesije v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče 
prenesti le v primerih:

– če prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za prido-
bitev in izvajanje koncesije ali

– če je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije 
iz 60. člena te uredbe.

(3) Če se prenaša koncesija, ki je podeljena konzorciju, je 
treba pred prenosom pridobiti soglasje vseh članov konzorcija.

(4) V primeru upravičenosti prenosa koncesije koncedent 
in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo pod 
enakimi pogoji, kot je sklenjena prvotna koncesijska pogodba, 
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in za preostali čas trajanja koncesije po prvotni koncesijski 
pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno raz-
veže.

3.3. Preglednost izvajanja gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov in poročanje koncesionarja

50. člen
(ločene računovodske evidence)

Koncesionar mora v skladu z zakonom, ki ureja področje 
preglednosti finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih 
dejavnosti, drugimi predpisi in računovodskimi standardi voditi 
ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih sredstev ter 
prihodkih in odhodkih za izvajanje gospodarske javne službe 
javni linijski prevoz potnikov.

51. člen
(poročanje koncesionarja)

(1) Na enotno predpisanih obrazcih, ki jih določi minister, 
pristojen za promet, mora koncesionar enkrat mesečno, do 
desetega dne v mesecu za pretekli mesec poročati zlasti o:

– številu prepeljanih potnikov na posamezni voznoredni 
liniji v preteklem mesecu;

– številu prevoženih kilometrov;
– zamudah posameznih voženj v preteklem mesecu, ka-

dar presegajo 30 minut;
– prejetih pritožbah potnikov in odzivih nanje;
– prihodkih iz prevoznin za pretekli mesec;
– drugih prihodkih iz naslova izvajanja gospodarske jav-

ne službe javni linijski prevoz potnikov, prejetih v preteklem 
mesecu.

(2) Koncesionar istočasno s poročilom iz prejšnjega 
odstavka izdela in dostavi organu JPP predlog medsebojne 
kompenzacije doseženih plačil iz naslova opravljenih storitev 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov in v 
koncesiji dogovorjeno končno ceno plačila koncesionarju, ki 
jima priloži kopije računov podizvajalcev. Razlika po medseboj-
ni kompenzaciji se nakaže trideseti dan po prejemu predloga 
medsebojne kompenzacije. Rok reklamacij je pet delovnih dni 
od dneva nakazila.

(3) Koncesionar mora organu JPP podati letno poročilo 
do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Če koncesionar 
do predpisanega roka za oddajo letnega poročila ne more za-
gotoviti revidiranih podatkov, sporoči nerevidirane podatke. Te 
pozneje, po pridobitvi revizijske potrditve, vendar pa najpozneje 
do 31. avgusta tekočega leta s posebno pisno izjavo organu 
JPP dokončno potrdi ali jih nadomesti z revidiranimi podatki, če 
se ti v bistvenih sestavinah poročila razlikujejo od nerevidiranih.

(4) Letno poročilo mora zajemati podatke iz prvega od-
stavka tega člena v pisni in elektronski obliki, poleg tega pa še 
podatke o doseganju standardov kakovosti storitev, določenih 
s to uredbo in koncesijsko pogodbo. Letno poročilo mora za-
jemati tudi revidirane računovodske izkaze, izdelane v skladu 
z zakonom, ki ureja področje preglednosti finančnih odnosov 
in ločeno evidentiranjo različnih dejavnosti, ter opisno oceno 
izvajanja javnih linijskih prevozov v preteklem letu.

(5) Organ JPP lahko uvede avtomatizirano poročanje v 
centralno informatizirano zbirko podatkov iz zakona, ki ureja 
prevoze v cestnem prometu.

52. člen
(začasni ukrep zadržanja izplačil)

Če koncesionar ne pošlje pravočasno poročil iz prvega, 
drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena ali pošlje nepo-
polno poročilo, ga organ JPP opozori na to in mu določi rok za 
izpolnitev obveznosti. Če koncesionar v tako določenem roku 
ne pošlje popolnega poročila, organ JPP lahko začasno zadrži 
izplačilo odprtih zahtevkov koncesionarja iz naslova izvajanja 
koncesijske pogodbe, dokler koncesionar ne pošlje popolnega 
poročila.

3.4. Odškodninska odgovornost koncesionarja in koncedenta

53. člen
(odgovornost za škodo)

(1) Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opravlja-
nju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov povzroči koncedentu ali tretjim osebam 
sam, pri njem zaposleni ali pogodbeni izvajalci.

(2) Koncedent izključno subsidiarno odgovarja za škodo, 
ki jo pri izvajanju javne službe po koncesijski pogodbi povzroči 
koncesionar uporabnikom storitev ali drugim osebam.

(3) Tretja oseba lahko zahteva povračilo škode od konce-
denta šele po tem, ko je zoper koncesionarja vložila pisni od-
škodninski zahtevek in mu postavila razumen rok za povračilo 
škode, pa koncesionar na zahtevo ni odgovoril ali je povračilo 
škode delno ali v celoti zavrnil, hkrati pa je njeno zahtevo zoper 
koncesionarja pravnomočno zavrnilo tudi sodišče ali pa je bil 
pravnomočni izvršilni naslov neizterljiv.

54. člen
(garancija)

(1) Koncesionar mora najpozneje v 20 dneh po sklenitvi 
koncesijske pogodbe predložiti organu JPP nepogojno, nepre-
klicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo, veljavno 
najmanj dve leti, v višini petih odstotkov od letne vrednosti skle-
njene koncesijske pogodbe, glede na izhodiščno lastno ceno 
in predvideno število prevoženih kilometrov. Garancijo mora 
koncesionar najmanj tri mesece pred potekom njene veljavnosti 
podaljšati za najmanj dve leti oziroma do izteka roka koncesije.

(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti, če kon-
cesionar ne izpolnjuje bistvenih pogodbenih obveznosti ali če 
preneha ali delno preneha izvajati dejavnost iz koncesijskega 
razmerja. Razlogi za unovčitev bančne garancije se podrobneje 
uredijo s koncesijsko pogodbo.

(3) Organ JPP lahko koncesionarju zagotovi možnost 
deponiranja denarnih sredstev na posebni depozitni račun, kar 
se v višini stanja na posebnem depozitnem računu šteje kot 
predložena bančna garancija iz prvega odstavka tega člena. 
Sredstva na posebnem depozitnem računu lahko organ JPP 
unovči pod pogoji, ki veljajo za unovčenje bančne garancije v 
skladu s prejšnjim odstavkom. Koncesionar v primeru deponi-
ranja denarnih sredstev na posebni depozitni račun organ JPP 
nepreklicno pooblasti za razpolaganje s sredstvi na depozitnem 
računu in njihovo obremenjevanje, obresti deponiranih sredstev 
pa po odštetju morebitnih stroškov posebnega depozitnega 
računa pripadajo koncesionarju.

3.5. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov

55. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, ki ga izvaja organ 
JPP, zajema pregled finančnega poslovanja koncesionarja, 
nadzor nad izvajanjem dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo 
uporabe prevoznih sredstev in naprav ter drugih sredstev za 
izvajanje dejavnosti, pa tudi pregled skladnosti poslovanja kon-
cesionarja z drugimi predpisi.

(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javnih linijskih pre-
vozov potnikov v cestnem prometu izvajajo inšpektorji Inšpek-
torata Republike Slovenije za infrastrukturo.

(3) Koncesionar mora organu JPP dajati informacije v 
zvezi z izvajanjem koncesije ter mu omogočiti neomejen vpo-
gled v poslovne knjige, drugo dokumentacijo in evidence, kakor 
koli povezane z izvajanjem koncesije, in sicer v njihovi izvorni 
obliki in obliki, prilagojeni za uporabo v namenskih sredstvih za 
njihovo interpretacijo (na primer: programska oprema, posebne 
naprave), če sam s takšno obliko ali sredstvi za preoblikova-
nje razpolagajo, ter organu JPP omogočiti uporabo ustreznih 
namenskih sredstev za interpretacijo, s katerimi razpolaga. 
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Vpogled in uporaba v smislu tega odstavka velja za vpogled in 
uporabo v imenu in za račun koncesionarja.

56. člen
(izvajanje nadzora)

(1) Koncesionar mora organu JPP omogočiti nadzor nad 
izvajanjem koncesije ter uradnim osebam in pooblaščencem 
organa JPP brez nepotrebnega odlašanja in omejitev zagotoviti 
dostop do zahtevanih vsebin in sredstev ter njihovo nemoteno 
uporabo.

(2) Nadzor lahko organ JPP izvaja v prostorih koncesio-
narja, v vozilih, s katerimi opravlja javne linijske prevoze, ali na 
avtobusnih postajah oziroma postajališčih in drugje na linijah.

(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora 
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije. Pra-
viloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec 
nadzora se izkaže s pooblastilom organa JPP. Osebe, ki izva-
jajo nadzor, morajo podatke o poslovanju koncesionarja obrav-
navati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.

57. člen
(spremljanje kakovosti)

Organ JPP pri koncesionarju spremlja in ocenjuje ka-
kovost opravljenih storitev. Če ugotovi odstopanje kakovosti 
storitve od standardov, določenih s to uredbo in koncesijsko 
pogodbo, lahko uveljavi pogodbene kazni, določene v konce-
sijski pogodbi.

3.6. Prenehanje koncesijskega razmerja

58. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odkupom koncesije.

59. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka 
koncesije.

(2) Koncesijska pogodba preneha z odstopom pogodbi 
zveste stranke od pogodbe zaradi bistvene kršitve obveznosti 
druge stranke. Podrobneje se odstop zaradi kršitve pogodbe 
uredi v koncesijski pogodbi.

(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko kadar koli med 
trajanjem pogodbe sporazumeta o prenehanju pogodbe. Po-
godbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, 
da drugi pogodbeni stranki izjavo, ki vsebuje najmanj predlog 
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda 
mora biti dana v pisni obliki.

60. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko z odločbo delno ali v celoti odvzame 
koncesijo, če koncesionar:

– ne izpolnjuje enega ali več pogojev iz 44. člena te 
uredbe;

– ne začne izvajati koncesije v roku, dogovorjenem s 
koncesijsko pogodbo;

– po lastni krivdi ne izvaja koncesije in zato nastanejo 
motnje pri izvajanju storitev;

– pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali 
tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči 
škodo;

– v primeru prostih kapacitet vozila neupravičeno odklanja 
opravljanje prevoza zainteresiranim potnikom;

– v avtobus, v katerem so še proste kapacitete, ne sprej-
me potnikov z vnaprej kupljenimi vozovnicami;

– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih uradne 
osebe organa JPP izdajo v okviru nadzora nad koncesijo;

– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi v 
okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora državnega 
organa nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije.

(2) Delni odvzem koncesije pomeni odvzem koncesije za 
posamezno linijo. Delni odvzem je možen v primerih iz druge 
do šeste alineje prejšnjega odstavka.

(3) Odvzem koncesije pomeni odvzem koncesije za vse 
linije, na katerih v skladu s koncesijsko pogodbo opravlja pre-
voze koncesionar.

(4) Organ JPP pisno opozori koncesionarja na kršitve, 
ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za 
odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru 
uveden postopek odvzema koncesije.

(5) Če je koncesionar konzorcij, kršitev posameznega 
člana konzorcija velja za kršitev koncesionarja.

61. člen
(prenehanje koncesionarja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem konce-
sionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.

(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika konce-
sionarja koncesijsko razmerje ne preneha, pač pa se prenese 
na pravnega naslednika v skladu z določbami 49. člena te 
uredbe.

(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu 
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Na 
vozilih in drugih sredstvih koncesionarja, namenjenih izvajanju 
koncesije, ima koncedent izločitveno pravico v skladu z zako-
nom, ki ureja javno zasebno partnerstvo.

(4) Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega 
ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi konce-
sijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani konzorcija 
izvajajo koncesijo.

62. člen
(odkup koncesije)

(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent eno-
stransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo javni 
linijski prevoz potnikov možno učinkoviteje opravljati na drug 
način.

(2) Ko koncesionar zaradi odkupa koncesije preneha 
opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame konce-
dent naslednje obveznosti in pravice:

– izplačilo dokazanih neamortiziranih upravičenih vlaganj 
koncesionarja in prevzem z njimi povezanih sredstev;

– povrnitev dejanske škode.
(3) Vrednost koncesije iz prejšnjega odstavka na dan 

odkupa oceni pooblaščeni ocenjevalec, ki je vpisan v ustrezen 
register ocenjevalcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

63. člen
(izvajanje koncesije v vmesnem času)

(1) Če v primeru prenehanja koncesijskega razmerja ni 
podeljena nova koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi se 
javna služba javni linijski prevoz potnikov nepretrgano izvajala 
na določenem koncesijskem podobmočju, jo mora na tem 
podobmočju izvajati dosedanji koncesionar pod pogoji dose-
danjega koncesijskega razmerja do podelitve nove koncesije 
oziroma najdlje 12 mesecev.

(2) Če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov, za-
radi katerih dosedanji koncesionar ne more več nadaljevati iz-
vajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, 
se v primeru prenehanja koncesijskega razmerja in ko nova 
koncesija ni podeljena ali ni drugače zagotovljeno, da bi se 
javna služba nepretrgano izvajala na določenem koncesijskem 
podobmočju, sklene pogodba z enim ali več koncesionarji na 
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drugih koncesijskih podobmočjih, in sicer do podelitve nove 
koncesije oziroma najdlje za 12 mesecev. Za sklenitev pogodbe 
iz tega odstavka ministrstvo objavi javni poziv in z zainteresira-
nimi koncesionarji izvede pogajanja.

4. Financiranje izvajanja gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov

64. člen
(viri financiranja)

(1) Storitve v okviru gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov se financirajo iz naslednjih virov:

– sredstev plačil potnikov za opravljene prevozne storitve 
(prevoznina);

– nadomestila iz proračuna koncedenta za izvajanje ob-
veznosti te javne službe;

– sofinanciranja lokalnih skupnosti in drugih pravnih ali 
fizičnih oseb;

– drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi 
posebnih predpisov in so namenjena za financiranje ali sofi-
nanciranje prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije 
za prevoze dijakov in študentov, subvencije za invalidne osebe 
in podobne subvencije za določene kategorije potnikov).

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo iz-
ključno za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov.

65. člen
(tarifa)

(1) Cene prevoznih storitev (prevoznina) se oblikujejo 
glede na dolžino prevoza in vrsto vozovnice.

(2) Prevoznina se določi na posameznega potnika in na 
kos izročene prtljage.

(3) Prevoznine in njihova medsebojna razmerja glede na 
merili iz prvega odstavka tega člena so določeni v tarifi prevo-
znin iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

66. člen
(cenik)

Na podlagi tarife in razdalje po daljinarju med posamezni-
mi avtobusnimi postajami in postajališči organ JPP v centralni 
informatizirani zbirki podatkov določi cenik prevoznin in more-
bitne popuste ter jih objavi na svoji spletni strani.

67. člen
(obveznost uporabe cenika)

(1) Če koncesionar za posamezne kategorije potnikov 
pridobiva subvencije ali druga sredstva, ki se obračunajo na 
višino prevoznine, se pri izračunu višine tega zneska uporablja 
prevoznina, določena s cenikom, posameznemu potniku, za 
katerega je prejel subvencijo, pa lahko koncesionar zaračuna 
le razliko med prevoznino, določeno s cenikom, in subvencijo.

(2) Če mora koncesionar na podlagi pogodbe z lokalno 
skupnostjo ali drugo pravno oziroma fizično osebo po 74. členu 
te uredbe vse potnike na določeni liniji ali določeno kategorijo 
potnikov voziti brezplačno ali za zmanjšano prevoznino, mora 
tako zmanjšanje uporabljati nediskriminatorno za vse potnike, 
ki ustrezajo splošnim pogojem, določenim v pogodbi.

68. člen
(lastna cena)

(1) Lastna cena so odhodki in stroški, ki jih ima konce-
sionar z izvajanjem gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov, vključno s primernim dobičkom, preračunani 
na kilometer opravljenega prevoza.

(2) Za primeren dobiček iz prejšnjega odstavka velja opre-
delitev iz Uredbe 1370/2007/ES, ki primeren dobiček določa 
kot stopnjo donosa kapitala, ki je običajna za sektor v zadevni 
državi članici Evropske unije in ki mora upoštevati operativno 

tveganje in tveganje ali odsotnost tveganja koncesionarja za-
radi posegov organov oblasti.

(3) Izhodiščno lastno ceno po strukturi stroškov in odhod-
kov navede kandidat za koncesionarja v vlogi za pridobitev 
koncesije na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije 
javnega razpisa za podelitev koncesije po tej uredbi. V okviru 
izhodiščne lastne cene kandidat za koncesionarja navede tudi 
strukturo prihodkov za pokrivanje izhodiščne lastne cene. Kan-
didat za koncesionarja mora v okviru izhodiščne lastne cene 
navesti tudi povprečni delež uporabe vozil za tržne prevoze 
in delež uporabe vozil za javne linijske prevoze glede na pre-
vožene kilometre enih in drugih voženj ter vračunati stroške 
amortizacije in vzdrževanja vozil v obseg izhodiščne lastne 
cene le v ustreznem deležu.

(4) Izhodiščna lastna cena je lahko višja v primerih, ko 
kandidat ali koncesionar določene vožnje izvaja z vozili na al-
ternativna goriva v skladu z uredbo, ki ureja alternativna goriva 
v prometu in način zagotavljanja infrastrukture zanje. Povišano 
izhodiščno lastno ceno lahko kandidat ali koncesionar predlaga 
s predložitvijo podrobnega izračuna spremembe stroškov in 
odhodkov v primerjavi z vozili na dizelski pogon, za znesek 
povišanja lastne cene pa se za razdalje, prevožene z vozili 
na alternativna goriva, poveča tudi maksimalno nadomestilo. 
Koncesionar se o predlogu povišane izhodiščne lastne cene 
uskladi z organom JPP.

(5) Vpliv spremembe posameznih odhodkov in stroškov 
ter prihodkov na finančna razmerja med koncedentom in kon-
cesionarjem se ugotavlja na podlagi izhodiščne lastne cene in 
strukture prihodkov za njeno pokrivanje.

(6) Izhodiščna lastna cena se lahko spremeni samo, če 
se spremenijo cene, ki vplivajo na stroške in odhodke, za več 
kot pet odstotkov.

69. člen
(plačevanje nadomestila)

(1) Koncedent plačuje koncesionarju za izvajanje obve-
znosti gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov 
nadomestilo iz sredstev proračuna, če skupni prihodki konce-
sijskega podobmočja ne dosegajo lastne cene, in sicer največ 
do višine lastne cene.

(2) Pogodbeni znesek nadomestila se določi v višini po-
godbenih kilometrov, pomnoženih s pogodbenim maksimalnim 
nadomestilom na kilometer opravljenega prevoza. Nadomestilo 
se določi v letnem znesku in se plačuje koncesionarju mesečno 
na podlagi izstavljenega računa.

(3) Če koncesionarja sestavlja več pravnih ali fizičnih 
oseb (konzorcij), se nadomestilo plačuje enemu od njih ali na 
račun, ki ga določijo.

(4) Če koncedent v času veljavnosti koncesije uvede 
spremembe tarifnega sistema, ki lahko prihodke koncesionarja 
znižajo, se lahko za določen čas poveča maksimalno nadome-
stilo za znesek, s katerim se izravnajo tveganja koncesionarja.

(5) Glede delitve splošnih stroškov in presojanja objek-
tivne upravičenosti sodil, ki se uporabljajo za razporejanje 
prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov 
ter temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva, je treba 
upoštevati določbe zakona, ki ureja področje preglednosti fi-
nančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.

(6) Podrobneje se plačevanje nadomestila uredi v kon-
cesijski pogodbi.

70. člen
(razlogi za prilagoditev finančnih razmerij)

(1) Finančna razmerja med koncedentom in koncesionar-
jem se prilagodijo le iz naslednjih razlogov:

– če pride do povečanja ali zmanjšanja upravičenih od-
hodkov in stroškov, ki jih ima koncesionar z izvajanjem pre-
vozov v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov, tako, da se spremeni lastna cena koncesionarja brez 
upoštevanja stroškov energentov za več kot pet odstotkov;
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– če na podlagi zahteve koncedenta pride do spreme-
njenega števila kilometrov, kar vpliva na število angažiranih 
voznikov in vozil za izvajanje gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov;

– če se zaradi povečanja ali zmanjšanja števila potnikov 
povečajo ali zmanjšajo prihodki, ki jih ima koncesionar iz pre-
voznin v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov, za več kot pet odstotkov;

– če se zaradi uvedbe enotne vozovnice predvidi zmanj-
šanje ali povečanje prihodkov, ki jih ima koncesionar iz pre-
voznin v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov, za več kot dva odstotka;

– če se zaradi uvedbe vozil na alternativna goriva, ki je 
usklajena s koncedentom, spremeni lastna cena za določeno 
število kilometrov;

– če se zaradi odločitve koncedenta o zvišanju ali zmanj-
šanju višine prevoznin spremenijo prihodki koncesionarja iz 
prevoznin za več kot dva odstotka;

– če se iz javnofinančnih razlogov spremeni višina nado-
mestila iz prejšnjega člena.

(2) Povečanje ali zmanjšanje veljavnega nadomestila se 
izračuna glede na veljavno izhodiščno lastno ceno koncesio-
narja.

71. člen
(prilagoditev nadomestila)

(1) Prilagoditev finančnih razmerij se praviloma izvede s 
spremembo nadomestila iz 69. člena te uredbe. Višina nado-
mestila se spremeni tako, da skupaj z novimi prihodki koncesi-
onarja pokriva novo lastno ceno.

(2) Izračun nove lastne cene in novega nadomestila v 
posameznem koledarskem letu pripravi organ JPP do 28. fe-
bruarja v tekočem letu na podlagi obrazloženega in izkazanega 
predloga in obračuna koncesionarja, ki ju ta predloži organu 
JPP najpozneje do 31. januarja v tekočem letu.

(3) Na način iz prejšnjega odstavka se izjemoma opravi 
sprememba nadomestila tudi med letom, če se cene dejanskih 
energentov od zadnje prilagoditve spremenijo za več kot pet 
odstotkov.

(4) Če organ JPP na podlagi revidiranega letnega po-
ročila iz 51. člena te uredbe ugotovi, da je v prejšnjem ko-
ledarskem letu znesek čezmernega nadomestila presegel 
deset odstotkov zneska letnega nadomestila, koncesionar 
čezmerno nadomestilo vrne v obliki zmanjšane akontacije 
nadomestila.

(5) Če v proračunu ni na voljo sredstev za prilagoditev na-
domestila, se prilagoditev izvede v naslednjem proračunskem 
obdobju, če v tem proračunu zagotovljena sredstva zadoščajo, 
sicer se izvede prilagoditev v skladu s tem členom.

(6) Prilagoditev nadomestila v tekočem letu se ne izvede, 
če niso bili realizirani načrtovani prihodki, ki so bili osnova za 
izračun nadomestila. Prilagoditev nadomestila se izvede v na-
slednjem letu, če se pokaže razlika med realiziranimi prihodki 
v dveh zaporednih letih.

(7) Ključi za razporejanje splošnih stroškov za potrebe 
ugotavljanja lastne cene in revidiranega letnega poročila se 
določijo v koncesijski pogodbi.

72. člen
(druga prilagoditev finančnih razmerij)

(1) Če s prilagajanjem nadomestila ni mogoče izvesti pri-
lagoditve ali je ni mogoče izvesti v celoti, se prilagoditev izvede 
z ustrezno spremembo višine prevoznin tako, da koncesionar s 
prihodki za financiranje gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov pokriva novo lastno ceno.

(2) Če prilagoditev iz prejšnjega odstavka ni mogoča ali 
je ni mogoče izvesti v celoti, se prilagoditev izvede z ustrezno 
spremembo standarda dostopnosti, spremembo linij ali na drug 
način.

73. člen
(način prilagoditve)

(1) Vsaka stranka mora drugo stranko nemudoma ob-
vestiti o okoliščinah, ki so pomembne za izvedbo prilagoditve 
finančnih razmerij v zvezi s koncesijo.

(2) Prilagoditev nadomestila iz 71. člena te uredbe se iz-
vede z usklajenim izračunom novega nadomestila in sklenitvijo 
aneksa h koncesijski pogodbi.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesionar 
v skladu s predpisi opravljati javne linijske prevoze, ima pa 
pravico do povrnitve potrebnih stroškov v zvezi z njihovim 
izvajanjem, ob upoštevanju primernega dobička.

74. člen
(sofinanciranje lokalne skupnosti in drugih pravnih  

ali fizičnih oseb)
(1) Lokalna skupnost ali druga pravna oziroma fizična 

oseba ali skupina oseb (sofinancer) lahko na podlagi pogodbe 
zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje obveznosti gospodar-
ske javne službe javni linijski prevoz potnikov ali subvencioni-
ranje prevoznin (sofinanciranje), s tem da:

– zagotavlja sredstva za prevoz določene skupine ali ka-
tegorije potnikov, kar lahko vključuje tudi dodatna postajališča 
za te potnike (npr. šoloobvezni otroci, delavci);

– zagotavlja sredstva za večje število voženj na posa-
mezni liniji;

– zagotavlja sredstva za dodatne avtobusne postaje ozi-
roma postajališča na liniji;

– zagotavlja sredstva za dodatno linijo, spremembo pote-
ka linije ali njeno podaljšanje;

– za določeno skupino ali kategorijo potnikov (npr. dijaki, 
upokojenci) zagotavlja sredstva za nižjo ceno, ki jo plača po-
tnik, za prevoz na posamezni liniji, delu linije ali območju;

– zagotavlja sredstva za nižjo ceno, ki jo plača potnik, za 
prevoz na posamezni liniji, delu linije ali območju.

(2) Pogodbo iz druge in četrte alineje prejšnjega odstavka 
lahko sklenejo sofinancer, ministrstvo in koncesionarji, če obve-
znosti sofinanciranja in razpoložljiva proračunska sredstva za 
izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potni-
kov zadoščajo za kritje dodatnih obveznosti, na njeni podlagi 
pa se lahko sklene aneks h koncesijski pogodbi. Pogodbo iz 
prve, tretje, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko 
sklenejo sofinancer, organ JPP in koncesionarji, če obveznosti 
sofinanciranja zadoščajo za kritje dodatnih obveznosti.

75. člen
(druga sredstva)

(1) Če koncesionar prejema kakršna koli druga sred-
stva za izvajanje javnih linijskih prevozov, ki niso navedena v 
64. členu te uredbe, mora ta sredstva, zmanjšana za upraviče-
ne stroške v zvezi z njihovim pridobivanjem, uporabiti za izva-
janje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov.

(2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora kon-
cesionar poročati organu JPP na način, določen v 51. členu 
te uredbe.

III. SISTEM ENOTNE VOZOVNICE

1. Integracija storitev prevoza potnikov

76. člen
(integrirane storitve javnega potniškega prevoza)

(1) Organ JPP upravlja sistem enotne vozovnice, s ka-
terim se zagotavlja integracija prevoznih storitev na območju 
Republike Slovenije.

(2) Integracija prevoznih storitev kot integriranih linij v 
okviru sistema enotne vozovnice zajema zlasti:

– upravljavsko integracijo v smislu povezovanja storitev 
z medsebojnim usklajevanjem voznih redov, drugih okoliščin 
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izvajanja posameznih prevoznih storitev in kontrole uporabe 
enotne vozovnice;

– fizično integracijo v smislu povezovanja prevoznih sto-
ritev, ki jih izvajajo prevozniki v različnih vrstah prometa, in do-
polnilnih storitev na načelih enotne in celovite ponudbe sistema 
enotne vozovnice;

– tarifno integracijo v smislu enotnega tarifnega sistema 
za oblikovanje cene enotne vozovnice na podlagi tarif in ceni-
kov posameznih prevoznih in dopolnilnih storitev;

– finančno integracijo v smislu združevanja finančnih 
sredstev za poravnavo integriranih storitev prek poravnalnega 
sistema enotne vozovnice.

77. člen
(udeleženci sistema enotne vozovnice)

(1) Udeleženci sistema enotne vozovnice so organ JPP, 
koncesionarji, izvajalec gospodarske javne službe prevoza 
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem 
prometu in drugi izvajalci prevozov ali dobavitelji storitev, s 
katerimi organ JPP sklene pogodbo o vključitvi v sistem enotne 
vozovnice. Vsi udeleženci sistema enotne vozovnice so člani 
poravnalnega sistema enotne vozovnice.

(2) Organ JPP določi pravila za delovanje sistema enotne 
vozovnice v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem pro-
metu, zakonom, ki ureja upravljanje plačilnih sistemov, Uredbo 
1370/2007/ES in to uredbo ter jih objavi na svoji spletni strani.

2. Enotna vozovnica

78. člen
(uvedba enotne vozovnice)

(1) Organ JPP lahko uvede enotno vozovnico za prevo-
zne storitve, izvajane v okviru gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov, in prevozne storitve, izvajane v okviru 
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čez-
mejnem regijskem železniškem prometu, pri čemer se enotna 
vozovnica lahko opredeli tudi kot izključni način za zagotovitev 
določenih storitev v tem obsegu.

(2) Organ JPP lahko za določen čas testno ali za poseben 
namen uvede enotno vozovnico za prevozne in dopolnilne 
storitve na poljubnem področju za posamezne vrste prevozov, 
potnikov ali okoliščin pod posebnimi pogoji in s prilagojenimi ali 
brezplačnimi tarifami.

(3) V sistem enotne vozovnice, ki jo uvede organ JPP v 
skladu s prejšnjim odstavkom, so obvezno vključeni koncesi-
onarji po tej uredbi.

(4) Organ JPP lahko uvede enotno vozovnico za mestni 
linijski prevoz potnikov na podlagi pogodbe med upravljav-
cem mestnega linijskega prevoza potnikov in organom JPP. 
S pogodbo se določijo zlasti upravljavska, tarifna in finančna 
integracija.

(5) Organ JPP lahko uvede enotno vozovnico za javni 
prevoz potnikov po žičniških napravah, za katere je podeljena 
koncesija za izvajanje gospodarske javne službe javni prevoz 
potnikov po žičniških napravah, na podlagi pogodbe med upra-
vljavcem javnega prevoza potnikov po žičniških napravah in 
organom JPP. S pogodbo se določijo zlasti upravljavska, tarifna 
in finančna integracija.

(6) Organ JPP lahko uvede enotno vozovnico za druge 
vrste prevoza potnikov na podlagi pogodbe med upravljavcem 
druge vrste prevoza potnikov in organom JPP. S pogodbo se 
določijo zlasti upravljavska, tarifna in finančna integracija.

(7) Organ JPP lahko uvede enotno vozovnico za druge 
prevozne in dopolnilne storitve na podlagi pogodbe s posame-
znim gospodarskim subjektom, dobaviteljem blaga in storitev, 
o udeležbi v sistemu enotne vozovnice.

79. člen
(izdaja enotne vozovnice)

Enotna vozovnica se izda v imenu in za račun organa 
JPP.

80. člen
(prodaja enotne vozovnice)

(1) Enotno vozovnico po tej uredbi v imenu in za račun 
organa JPP prodajajo izvajalci gospodarske javne službe javni 
linijski promet potnikov, izvajalec gospodarske javne službe 
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem žele-
zniškem prometu in druge zainteresirane osebe, ki z organom 
JPP na podlagi javnega poziva sklenejo pogodbo o prodaji 
enotne vozovnice.

(2) Za spletno prodajo in za prodajo na prodajnih mestih 
se višina provizije določi s pogodbo o prodaji enotne vozovnice 
v deležu vrednosti prodanih vozovnic brez davka na dodano 
vrednost in upoštevaje zahtevnost prodaje, pri čemer provizija 
ne sme presegati štirih odstotkov cene enotne vozovnice brez 
davka na dodano vrednost.

(3) Koncesionarju in izvajalcu gospodarske javne službe 
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem žele-
zniškem prometu se za prodajo enotne vozovnice na lastnih 
prodajnih mestih, razen za prodajo v vozilu, priznajo dodatni 
upravičeni stroški izvajanja gospodarske javne službe v višini 
provizij, dogovorjenih s pogodbo iz prejšnjega odstavka.

81. člen
(uporaba enotne vozovnice)

(1) Uporaba enotne vozovnice za sklenitev posla (pre-
vozna pogodba, dodatne in dopolnilne storitve) v okviru njene 
osebne, stvarne, krajevne in časovne veljavnosti se izvede z 
njeno validacijo.

(2) S pravili za delovanje sistema enotne vozovnice se 
uredi uporaba veljavne enotne vozovnice za sklenitev posla, 
kadar njena validacija tehnično ni omogočena.

(3) Če validacija potniku z osebno, stvarno, krajevno in 
časovno veljavno enotno vozovnico tehnično ni omogočena, se 
vse do njene morebitne validacije šteje, da prevoznik vozovnico 
potniku izda s potnikovim vstopom v prevozno sredstvo.

(4) Upravičenja prevoznika, ki je vključen v sistem enotne 
vozovnice, se za namene poravnave storitev, opravljenih na 
podlagi uporabe enotne vozovnice, oblikujejo tako, da se upo-
števa medsebojni vpliv zaporednih validacij enotne vozovnice.

(5) Organ JPP udeležencem sistema enotne vozovni-
ce zagotavlja vpogled v anonimizirane podatke o validacijah 
enotne vozovnice, uporabljene za sklenitev posla z njimi, in v 
njihovem okviru izdanih vozovnic.

3. Poravnalni sistem enotne vozovnice

82. člen
(viri sredstev)

Viri sredstev, pridobljenih s prodajo enotne vozovnice, so:
– plačilo kupca enotne vozovnice;
– subvencija na podlagi statusa upravičenca;
– znesek sofinanciranja v skladu s 74. členom te uredbe;
– drugi viri.

83. člen
(obračun)

(1) Sredstva, pridobljena s prodajo enotne vozovnice, se 
namenijo za:

– kritje stroškov prodaje enotne vozovnice na podlagi 
dejanskih stroškov prodajne provizije;

– kritje stroškov izdaje in poravnave v višini dejanskih 
stroškov, vendar ne več kot pet odstotkov sredstev, pridobljenih 
s prodajo enotne vozovnice;

– poravnavo na podlagi uporabe enotne vozovnice opra-
vljenih prevozov in drugih storitev;

– kritje stroškov in financiranje razvoja sistemov javnih 
služb, povezanih z mobilnostjo, in enotne vozovnice.

(2) Obračunsko obdobje je koledarski mesec. V posame-
znem mesečnem obračunu se upošteva(jo):
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– sorazmerni delež sredstev, namenjenih za poravnavo 
storitev, opravljenih na podlagi uporabe enotne vozovnice;

– prevozne in druge storitve, opravljene na podlagi upo-
rabe enotne vozovnice, katere sorazmerni delež sredstev je 
upoštevan v obračunskem obdobju.

(3) Sorazmerni delež iz prejšnjega odstavka se določi 
za vse v obračunskem obdobju veljavne enotne vozovnice, in 
sicer tudi, če je skupna višina sredstev enaka nič, upoštevaje 
naslednji načeli:

– za terminske pravice iz enotne vozovnice: kot razmerje 
med časom veljavnosti enotne vozovnice v obračunskem ob-
dobju in celotnim časom njene veljavnosti;

– za kuponske pravice iz enotne vozovnice: kot razmerje 
med številom kuponov, uporabljenih in zapadlih v obračunskem 
obdobju, in številom kuponov, ki ga enotna vozovnica vsebuje.

(4) Podrobno se način obračuna določi:
– za izvajalce gospodarske javne službe javni linijski pre-

voz potnikov v koncesijski pogodbi;
– za izvajalca gospodarske javne službe prevoza potnikov 

v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v 
posebni pogodbi o vključitvi v sistem enotne vozovnice, skle-
njeni med izvajalcem in organom JPP;

– za izvajalca mestnega linijskega prevoza potnikov v 
pogodbi o vključitvi v sistem enotne vozovnice, sklenjeni med 
upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in organom 
JPP;

– za izvajalca javnega prevoza potnikov po žičniških na-
pravah v pogodbi o vključitvi v sistem enotne vozovnice, skle-
njeni med upravljavcem javnega prevoza potnikov po žičniških 
napravah in organom JPP;

– za druge udeležence sistema enotne vozovnice v po-
godbi o vključitvi v sistem enotne vozovnice, sklenjeni med 
udeležencem in organom JPP.

84. člen
(dokončnost obračuna)

(1) Udeleženec sistema enotne vozovnice ima pravico 
ugovora na mesečni obračun v petih delovnih dneh po prejemu 
obračuna s strani organa JPP.

(2) Če v roku iz prejšnjega odstavka nobeden od udele-
žencev sistema enotne vozovnice ni vložil ugovora na mesečni 
obračun, ta postane dokončen za vse udeležence sistema 
enotne vozovnice.

(3) Če je eden ali več udeležencev sistema enotne vo-
zovnice vložilo pravočasen ugovor na mesečni obračun, ta v 
primeru, da so bili vsi ugovori zavrnjeni, postane dokončen z 
odločitvijo o ugovorih.

(4) Če je eden ali več udeležencev sistema enotne vo-
zovnice vložilo pravočasen ugovor na mesečni obračun in je 
organ JPP vsaj enemu ugovoru ugodil, organ JPP pripravi nov 
mesečni obračun, ki postane dokončen z njegovo izdelavo.

85. člen
(poravnava)

Organ JPP na podlagi dokončnega mesečnega obračuna, 
če je končni znesek mesečnega obračuna udeleženca sistema 
enotne vozovnice pozitiven, pozove udeleženca k izstavitvi 
računa, če pa je znesek mesečnega obračuna udeleženca 
negativen, mu izstavi račun za obračunsko obdobje.

IV. POSEBNE DOLOČBE

86. člen
(posebnosti obstoječih koncesijskih razmerij)

(1) Podjetje, ki ima ob uveljavitvi te uredbe sklenjeno kon-
cesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov na podlagi Uredbe o koncesijah za opra-
vljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega 
prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, 

št. 88/04, 131/06 – ZPCP-2 in 73/09), nadaljuje izvajanje go-
spodarske javne službe po tej uredbi do poteka veljavnosti 
koncesijskih pogodb.

(2) Za koncesijska razmerja iz prejšnjega odstavka se ne 
uporabljajo naslednje določbe te uredbe:

– 6. člen;
– prvi in peti odstavek 7. člena;
– tretji odstavek 8. člena;
– prvi odstavek 9. člena;
– 12. člen;
– peti odstavek 18. člena;
– prvi odstavek 20. člena;
– peti odstavek 21. člena;
– drugi odstavek 22. člena;
– drugi odstavek 23. člena;
– drugi odstavek 45. člena;
– 68. člen;
– drugi odstavek 69. člena;
– 70. člen;
– 71. člen;
– 72. člen;
– 73. člen.
(3) Določbe četrtega do štirinajstega odstavka tega člena 

se uporabljajo samo za koncesijska razmerja iz prvega odstav-
ka tega člena.

(4) Linije, ki so predmet koncesije, so določene z registri-
ranim voznim redom, ki je sestavni del koncesijskih pogodb.

(5) Znesek nadomestila ne sme presegati zneska, po-
trebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, izračunanih na 
podlagi stroškov dobro delujočega podjetja, ki so nastali pri 
izpolnjevanju obveznosti gospodarske javne službe javni li-
nijski prevoz potnikov, ob upoštevanju ustreznih prihodkov in 
primernega dobička.

(6) Višina nadomestila se določi tako, da se stroškom, ki 
nastanejo z izvajanjem gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov, prištejejo primeren dobiček in stroški financira-
nja ter odštejejo vsi prihodki pri izvajanju te javne službe. Razli-
ka do višine maksimalnega nadomestila je višina nadomestila, 
do katerega je upravičen koncesionar.

(7) Primeren dobiček iz petega odstavka tega člena po-
meni največ višino obresti na obseg sredstev, zagotovljenih 
za izvajanje gospodarske javne službe javni prevoz potnikov, 
po obrestni meri na državne vrednostne papirje primerljive 
ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, povečano za največ 
dve odstotni točki.

(8) Upravičeni stroški iz petega odstavka tega člena se 
določijo z normirano stroškovno ceno in so:

a) neposredni stroški v zvezi z izvajanjem gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov:

– energija,
– amortizacija vozil in opreme,
– amortizacija opreme v vozilih,
– vzdrževanje vozil,
– stroški dela voznega osebja,
– zavarovanja vozil,
– parkiranje, cestnine in avtobusne postaje;
b) splošni stroški:
– stroški dela (brez voznega osebja),
– stroški materiala,
– stroški storitev,
– amortizacija osnovnih sredstev (brez vozil in opreme 

v vozilih),
– stroški financiranja in primeren dobiček.
(9) Višina nadomestila je določena v koncesijski pogodbi 

na podlagi normirane cene in višine maksimalnega nadomestila 
na kilometer, ki se uskladita v postopku pogajanj in sta zapi-
sana v dogovoru med ministrstvom in Gospodarsko zbornico 
Slovenije ter Obrtno podjetniško zbornico Slovenije.

(10) Nadomestilo se določi v najnižji vrednosti od vredno-
sti MN in se izračuna po naslednjih formulah:

MN = MaxN × ŠtKM
in
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IN = NC × ŠtKM – (PPV + PsPP + PJV + PDV),
kjer je:
MN … najvišje nadomestilo
MaxN … najvišje nadomestilo na kilometer
IN … izračunano nadomestilo
NC … normirana cena
ŠtKM … število prevoženih kilometrov
PPV … prihodki iz prodaje vozovnic za predmetne linije
PsPP … prihodki iz storitev prevoza prtljage
PJV … prihodki iz javnih virov
PDV … prihodki iz drugih virov

Načini izračunov in poračunov se podrobneje določijo v kon-
cesijski pogodbi.

(11) Koncesionarju se pri končnem letnem poračunu pri-
zna pet odstotkov višja normirana cena, če so izpolnjeni na-
slednji pogoji:

– prihodki koncesionarja presegajo normirano ceno;
– koncesionar je za izvajanje gospodarske javne službe 

javni linijski prevoz potnikov v preteklem koledarskem letu 
uporabljal vozila, ki so v tem letu v okviru te gospodarske javne 
službe prevozila 40.000 kilometrov na vozilo, in ima na podlagi 
teh vozil vsaj 20 odstotkov mlajši vozni park od povprečne 
starosti vseh vozil, s katerimi se je v tem letu izvajala ta gospo-
darska javna služba;

– tako izračunana normirana cena ne presega prihodkov 
na kilometer, sicer koncesionar ni upravičen do nadomestila.

(12) Normirana cena je lahko za odobreno število kilo-
metrov višja v primerih, ko namerava kandidat ali koncesionar 
določene vožnje v okviru odobrenega števila kilometrov izvajati 
z vozili na alternativna goriva v skladu z Uredbo o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, 
št. 41/17). Povišano normirano ceno lahko kandidat ali koncesi-
onar predlaga s predložitvijo podrobnega izračuna spremembe 
stroškov in odhodkov v primerjavi z vozili na dizelski pogon, za 
znesek povišanja lastne cene pa se za razdalje, prevožene z 
vozili na alternativna goriva, poveča tudi maksimalno nadome-
stilo. Koncesionar se o predlogu povišane normirane cene in 
odobrenega števila kilometrov uskladi z organom JPP.

(13) Tretji odstavek 80. člena te uredbe se uporablja od 
trenutka, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

– enotna vozovnica je uvedena na liniji, ki je predmet 
koncesije;

– stroški prodaje vozovnic niso upoštevani v strukturi 
stroškovne cene.

(14) Koncesijske pogodbe se uskladijo s to uredbo v treh 
mesecih od njene uveljavitve.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

87. člen
(prehodni režim izvajanja gospodarske javne službe javni 

linijski prevoz potnikov)
Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne 

službe javni linijski prevoz potnikov na podlagi Uredbe o kon-
cesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja jav-
nega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu 
(Uradni list RS, št. 88/04, 131/06 – ZPCP-2 in 73/09), se z 
začetkom izvajanja obveznosti gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov po novi pogodbi spremenijo tako, da 
se iz registriranih voznih redov po koncesijski pogodbi izločijo 
voznoredne linije, ki so predmet nove pogodbe ali se prenehajo 
izvajati. V preostalem delu, razen za izločenim voznorednim 
linijam pripadajoče kilometre in povezane finančne posledice, 
ostanejo pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne 
službe javni linijski prevoz potnikov nespremenjene.

88. člen
(začasni način prodaje enotne vozovnice)

Do vključno zadnjega dne meseca v mesecu odprtja na-
menske proračunske postavke proračuna Republike Slovenije 
za vplačilo prihodkov od prodaje enotne vozovnice v skladu s 
prvim odstavkom 80. člena te uredbe, enotno vozovnico po tej 

uredbi v imenu organa JPP in za račun prodajalca prodajajo 
izvajalci gospodarske javne službe javni linijski promet potnikov 
in izvajalec gospodarske javne službe prevoza potnikov v no-
tranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

89. člen
(prevozne storitve izvajalca gospodarske javne službe 
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem 

železniškem prometu)
(1) Do zagotovitve možnosti redne validacije enotne vo-

zovnice ob njeni uporabi za prevoz na prevoznih sredstvih po 
voznem redu v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem 
prometu, vendar najdlje do izteka leta 2021, se sredstva iz tretje 
alineje prvega odstavka 83. člena te uredbe v obsegu, name-
njenem za poravnavo storitev koncesionarjev, ki jih ti opravijo 
v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov 
(storitve koncesionarjev), in storitev izvajalca gospodarske javne 
službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem 
železniškem prometu (storitve izvajalca GJS ŽP), predhodno 
razdelijo na del za poravnavo storitev koncesionarjev in del za 
poravnavo storitev izvajalca GJS ŽP v vnaprej določenih deležih.

(2) Deleža iz prejšnjega odstavka sta enaka deležema 
posamezne vrste prevoza v skupni polni vrednosti subvencioni-
ranih vozovnic dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja 
odraslih v letu 2015.

90. člen
(uvedba splošnih enotnih vozovnic)

Splošna enotna vozovnica se na vseh registriranih linijah 
JPP, razen mestnega linijskega prevoza potnikov in javnega 
prevoza potnikov po žičniških napravah, uvede:

– s 1. 6. 2019 mesečna neimenska enotna vozovnica s 
količnikom 32 enkratnih voženj in letna vozovnica;

– s 1. 8. 2019 enotna vozovnica za enkratno vožnjo, 
dnevna vozovnica in tedenska vozovnica;

– s 1. 1. 2020 mesečna enotna imenska vozovnica s 
količnikom 26 enkratnih voženj;

– cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so 
ob uveljavitvi te uredbe nižje od cen, določenih v tarifah prevo-
znin iz Priloge 3 te uredbe, je treba uskladiti s to uredbo v dveh 
letih od njene uveljavitve.

91. člen
(rok objave razpisa)

Organ JPP mora objaviti javni razpis za podelitev konce-
sije najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

92. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati 
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linij-
ski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji 
te javne službe (Uradni list RS, št. 73/09).

(2) Z dnem začetka veljavnosti te uredbe se preneha 
uporabljati Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske 
javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v 
notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 88/04, 131/06 
– ZPCP-2 in 73/09).

93. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00710-14/2019
Ljubljana, dne 25. aprila 2019
EVA 2015-2430-0013

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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PRILOGA 1: LINIJE 
 
 
Linije so posamično navedene v obeh smereh. 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

001001 Ajdovščina 001006 Cesta 
001001 Ajdovščina 001007 Col 
001001 Ajdovščina 001011 Dolga Poljana 
001001 Ajdovščina 001021 Male Žablje 
001001 Ajdovščina 084026 Nova Gorica 
001001 Ajdovščina 136018 Vipava 
001002 Batuje 001031 Selo 
001002 Batuje 084054 Zalošče 
001004 Brje 084031 Preserje 
001005 Budanje 001011 Dolga Poljana 
001005 Budanje 136019 Vrhpolje 
001006 Cesta 001001 Ajdovščina 
001006 Cesta 001009 Dobravlje 
001007 Col 036002 Črni vrh 
001007 Col 001001 Ajdovščina 
001007 Col 001024 Otlica 
001007 Col 001027 Podkraj 
001008 Črniče 001031 Selo 
001008 Črniče 084049 Vitovlje 
001009 Dobravlje 001006 Cesta 
001009 Dobravlje 001042 Vrtovin 
001011 Dolga Poljana 001001 Ajdovščina 
001011 Dolga Poljana 001005 Budanje 
001021 Male Žablje 001037 Velike Žablje 
001024 Otlica 001007 Col 
001024 Otlica 001029 Predmeja 
001027 Podkraj 001007 Col 
001029 Predmeja 001024 Otlica 
001031 Selo 001008 Črniče 
001031 Selo 001002 Batuje 
001031 Selo 001042 Vrtovin 
001042 Vrtovin 001009 Dobravlje 
001042 Vrtovin 001031 Selo 
002001 Beltinci 002002 Bratonci 
002001 Beltinci 002005 Ižakovci 
002001 Beltinci 002006 Lipa 
002001 Beltinci 002008 Melinci 
002001 Beltinci 086001 Odranci 
002002 Bratonci 002001 Beltinci 
002002 Bratonci 002003 Dokležovje 
002002 Bratonci 002007 Lipovci 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

002003 Dokležovje 080001 Bakovci 
002003 Dokležovje 002002 Bratonci 
002003 Dokležovje 002005 Ižakovci 
002003 Dokležovje 188003 Veržej 
002004 Gančani 132003 Renkovci 
002005 Ižakovci 002001 Beltinci 
002005 Ižakovci 002003 Dokležovje 
002006 Lipa 002001 Beltinci 
002006 Lipa 132001 Gomilica 
002007 Lipovci 002002 Bratonci 
002007 Lipovci 080009 Rakičan 
002008 Melinci 002001 Beltinci 
002008 Melinci 015004 Gornja Bistrica 
003001 Bled 003003 Bohinjska Bela 
003001 Bled 004002 Bohinjska Bistrica 
003001 Bled 102017 Lesce 
003001 Bled 061011 Ljubljana 
003001 Bled 003014 Ribno 
003001 Bled 207008 Spodnje Gorje 
003001 Bled 003020 Zasip 
003003 Bohinjska Bela 003001 Bled 
003014 Ribno 003001 Bled 
003020 Zasip 003001 Bled 
003020 Zasip 207005 Podhom 
004002 Bohinjska Bistrica 003001 Bled 
004002 Bohinjska Bistrica 004003 Bohinjska Češnjica 
004002 Bohinjska Bistrica 004017 Ribčev laz 
004003 Bohinjska Češnjica 004002 Bohinjska Bistrica 
004003 Bohinjska Češnjica 004019 Srednja vas v Bohinju 
004017 Ribčev laz 004002 Bohinjska Bistrica 
004017 Ribčev laz 004020 Stara Fužina 
004017 Ribčev laz 004022 Ukanc 
004019 Srednja vas v Bohinju 004003 Bohinjska Češnjica 
004019 Srednja vas v Bohinju 004020 Stara Fužina 
004020 Stara Fužina 004017 Ribčev laz 
004020 Stara Fužina 004019 Srednja vas v Bohinju 
004022 Ukanc 004017 Ribčev laz 
005001 Borovnica 005002 Breg pri Borovnici 
005001 Borovnica 005007 Laze pri Borovnici 
005002 Breg pri Borovnici 005001 Borovnica 
005002 Breg pri Borovnici 008006 Kamnik pod Krimom 
005004 Dol pri Borovnici 005007 Laze pri Borovnici 
005004 Dol pri Borovnici 140018 Verd 
005007 Laze pri Borovnici 005001 Borovnica 
005007 Laze pri Borovnici 005004 Dol pri Borovnici 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

006002 Bovec 006013 Žaga 
006002 Bovec 053004 Kranjska Gora 
006013 Žaga 006002 Bovec 
006013 Žaga 046010 Kobarid 
007010 Dobrovo 007022 Kojsko 
007010 Dobrovo 007023 Kozana 
007010 Dobrovo 007041 Vipolže 
007016 Gornje Cerovo 007020 Hum 
007016 Gornje Cerovo 007041 Vipolže 
007020 Hum 007016 Gornje Cerovo 
007020 Hum 007022 Kojsko 
007020 Hum 007031 Podsabotin 
007022 Kojsko 007010 Dobrovo 
007022 Kojsko 007020 Hum 
007022 Kojsko 044030 Ložice 
007023 Kozana 007010 Dobrovo 
007023 Kozana 007041 Vipolže 
007031 Podsabotin 007020 Hum 
007031 Podsabotin 084039 Solkan 
007041 Vipolže 007010 Dobrovo 
007041 Vipolže 007016 Gornje Cerovo 
007041 Vipolže 007023 Kozana 
008001 Brezovica pri Ljubljani 061011 Ljubljana 
008001 Brezovica pri Ljubljani 208003 Lukovica pri Brezovici 
008001 Brezovica pri Ljubljani 021024 Podsmreka 
008001 Brezovica pri Ljubljani 008015 Vnanje Gorice 
008005 Jezero 008007 Notranje Gorice 
008005 Jezero 008010 Podpeč 
008006 Kamnik pod Krimom 005002 Breg pri Borovnici 
008007 Notranje Gorice 008016 Žabnica 
008007 Notranje Gorice 008010 Podpeč 
008011 Podplešivica 208002 Log pri Brezovici 
008012 Preserje 008006 Kamnik pod Krimom 
008012 Preserje 008010 Podpeč 
008012 Preserje 008014 Rakitna 
008014 Rakitna 008012 Preserje 
008015 Vnanje Gorice 008016 Žabnica 
009001 Arnovo selo 009002 Artiče 
009001 Arnovo selo 009095 Trebež 
009001 Arnovo selo 054182 Zdole 
009002 Artiče 009001 Arnovo selo 
009002 Artiče 009025 Dečno selo 
009004 Bizeljsko 149001 Bistrica ob Sotli 
009004 Bizeljsko 009014 Bukošek 
009012 Brežice 009022 Čatež ob Savi 



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 6. 5. 2019 / Stran 3481 

4 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

009012 Brežice 009014 Bukošek 
009012 Brežice 009025 Dečno selo 
009012 Brežice 009095 Trebež 
009014 Bukošek 009012 Brežice 
009014 Bukošek 009085 Sela pri Dobovi 
009022 Čatež ob Savi 009012 Brežice 
009022 Čatež ob Savi 009054 Krška vas 
009022 Čatež ob Savi 009066 Obrežje 
009022 Čatež ob Savi 009097 Velike Malence 
009025 Dečno selo 009002 Artiče 
009025 Dečno selo 009012 Brežice 
009025 Dečno selo 009039 Globoko 
009025 Dečno selo 009060 Mali vrh 
009028 Dobova 009085 Sela pri Dobovi 
009039 Globoko 009004 Bizeljsko 
009039 Globoko 009014 Bukošek 
009039 Globoko 009060 Mali vrh 
009054 Krška vas 009022 Čatež ob Savi 
009054 Krška vas 009097 Velike Malence 
009060 Mali vrh 009025 Dečno selo 
009060 Mali vrh 009039 Globoko 
009060 Mali vrh 009073 Pišece 
009066 Obrežje 009022 Čatež ob Savi 
009073 Pišece 009060 Mali vrh 
009085 Sela pri Dobovi 009014 Bukošek 
009085 Sela pri Dobovi 009028 Dobova 
009085 Sela pri Dobovi 009004 Bizeljsko 
009095 Trebež 009001 Arnovo selo 
009095 Trebež 009012 Brežice 
009095 Trebež 054085 Krško 
009097 Velike Malence 009022 Čatež ob Savi 
009097 Velike Malence 009054 Krška vas 
010007 Gradišče 010011 Murski Črnci 
010007 Gradišče 010019 Tropovci 
010009 Krajna 152001 Cankova 
010009 Krajna 010013 Petanjci 
010009 Krajna 010020 Vanča vas 
010011 Murski Črnci 010007 Gradišče 
010011 Murski Črnci 080010 Satahovci 
010013 Petanjci 100014 Radenci 
010013 Petanjci 010017 Tišina 
010017 Tišina 010013 Petanjci 
010017 Tišina 010019 Tropovci 
010019 Tropovci 010007 Gradišče 
010019 Tropovci 010017 Tišina 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

010020 Vanča vas 010009 Krajna 
010020 Vanča vas 080004 Kupšinci 
011003 Celje 011028 Škofja vas 
011003 Celje 190038 Žalec 
011003 Celje 190001 Arja vas 
011003 Celje 011002 Bukovžlak 
011003 Celje 011008 Košnica pri Celju 
011003 Celje 057029 Laško 
011003 Celje 190012 Levec 
011003 Celje 011014 Lokrovec 
011003 Celje 011015 Lopata 
011003 Celje 070020 Maribor 
011003 Celje 085132 Novo mesto 
011003 Celje 011019 Pečovnik 
011003 Celje 113087 Slovenska Bistrica 
011003 Celje 011032 Teharje 
011003 Celje 011034 Trnovlje pri Celju 
011006 Gorica pri Šmartnem 190006 Galicija 
011006 Gorica pri Šmartnem 011015 Lopata 
011008 Košnica pri Celju 011003 Celje 
011008 Košnica pri Celju 011019 Pečovnik 
011012 Ljubečna 120072 Proseniško 
011012 Ljubečna 011034 Trnovlje pri Celju 
011012 Ljubečna 011036 Začret 
011012 Ljubečna 011037 Zadobrova 
011014 Lokrovec 011003 Celje 
011014 Lokrovec 011015 Lopata 
011015 Lopata 011003 Celje 
011015 Lopata 011006 Gorica pri Šmartnem 
011015 Lopata 011014 Lokrovec 
011019 Pečovnik 011003 Celje 
011019 Pečovnik 011008 Košnica pri Celju 
011028 Škofja vas 139001 Arclin 
011028 Škofja vas 011003 Celje 
011032 Teharje 127012 Štore 
011032 Teharje 011003 Celje 
011034 Trnovlje pri Celju 011003 Celje 
011034 Trnovlje pri Celju 011012 Ljubečna 
011034 Trnovlje pri Celju 011036 Začret 
011036 Začret 011012 Ljubečna 
011036 Začret 011034 Trnovlje pri Celju 
011037 Zadobrova 139001 Arclin 
011037 Zadobrova 011012 Ljubečna 
011037 Zadobrova 139061 Vojnik 
012005 Cerklje na Gorenjskem 012021 Šmartno 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

012005 Cerklje na Gorenjskem 012007 Dvorje 
012005 Cerklje na Gorenjskem 012009 Grad 
012005 Cerklje na Gorenjskem 012029 Zalog pri Cerkljah 
012005 Cerklje na Gorenjskem 012030 Zgornji Brnik 
012007 Dvorje 012005 Cerklje na Gorenjskem 
012007 Dvorje 012025 Velesovo 
012009 Grad 012005 Cerklje na Gorenjskem 
012010 Lahovče 164005 Komenda 
012010 Lahovče 012017 Spodnji Brnik 
012010 Lahovče 012029 Zalog pri Cerkljah 
012017 Spodnji Brnik 052014 Kranj 
012017 Spodnji Brnik 012010 Lahovče 
012017 Spodnji Brnik 061011 Ljubljana 
012017 Spodnji Brnik 012030 Zgornji Brnik 
012017 Spodnji Brnik 138014 Vodice 
012021 Šmartno 012005 Cerklje na Gorenjskem 
012021 Šmartno 012029 Zalog pri Cerkljah 
012025 Velesovo 012007 Dvorje 
012025 Velesovo 117003 Luže 
012029 Zalog pri Cerkljah 012021 Šmartno 
012029 Zalog pri Cerkljah 012010 Lahovče 
012030 Zgornji Brnik 117008 Šenčur 
012030 Zgornji Brnik 012005 Cerklje na Gorenjskem 
012030 Zgornji Brnik 012017 Spodnji Brnik 
013003 Begunje pri Cerknici 013009 Cerknica 
013003 Begunje pri Cerknici 150021 Nova vas 
013009 Cerknica 013003 Begunje pri Cerknici 
013009 Cerknica 013035 Martinjak 
013009 Cerknica 013045 Rakek 
013019 Grahovo 013035 Martinjak 
013019 Grahovo 150021 Nova vas 
013035 Martinjak 013009 Cerknica 
013035 Martinjak 013019 Grahovo 
013045 Rakek 013009 Cerknica 
013045 Rakek 013059 Unec 
013059 Unec 064008 Laze 
013059 Unec 061011 Ljubljana 
013059 Unec 094020 Planina 
013059 Unec 094021 Postojna 
013059 Unec 013045 Rakek 
014003 Cerkno 014025 Šebrelje 
014003 Cerkno 027024 Hotavlje 
014003 Cerkno 036027 Spodnja Idrija 
014025 Šebrelje 014003 Cerkno 
014025 Šebrelje 128007 Dolenja Trebuša 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

014025 Šebrelje 036027 Spodnja Idrija 
015002 Črenšovci 015009 Žižki 
015002 Črenšovci 015003 Dolnja Bistrica 
015002 Črenšovci 059013 Hotiza 
015002 Črenšovci 086001 Odranci 
015003 Dolnja Bistrica 015002 Črenšovci 
015003 Dolnja Bistrica 059013 Hotiza 
015003 Dolnja Bistrica 015006 Srednja Bistrica 
015004 Gornja Bistrica 002005 Ižakovci 
015004 Gornja Bistrica 002008 Melinci 
015004 Gornja Bistrica 015006 Srednja Bistrica 
015006 Srednja Bistrica 015003 Dolnja Bistrica 
015006 Srednja Bistrica 015004 Gornja Bistrica 
015006 Srednja Bistrica 176003 Razkrižje 
015007 Trnje 015009 Žižki 
015007 Trnje 086001 Odranci 
015009 Žižki 015007 Trnje 
015009 Žižki 187003 Velika Polana 
016002 Črna na Koroškem 016009 Žerjav 
016009 Žerjav 016002 Črna na Koroškem 
016009 Žerjav 074003 Mežica 
017014 Črnomelj 073023 Gradac 
017014 Črnomelj 017044 Griblje 
017014 Črnomelj 017050 Kanižarica 
017014 Črnomelj 017057 Lokve 
017014 Črnomelj 017101 Tribuče 
017044 Griblje 017014 Črnomelj 
017044 Griblje 073023 Gradac 
017044 Griblje 073037 Metlika 
017050 Kanižarica 017014 Črnomelj 
017050 Kanižarica 017107 Vinica 
017057 Lokve 017014 Črnomelj 
017057 Lokve 109044 Semič 
017101 Tribuče 017014 Črnomelj 
017101 Tribuče 017107 Vinica 
017107 Vinica 017050 Kanižarica 
017107 Vinica 017101 Tribuče 
018005 Destrnik 018020 Placar 
018005 Destrnik 185006 Trnovska vas 
018005 Destrnik 018028 Vintarovci 
018020 Placar 096016 Ptuj 
018028 Vintarovci 018005 Destrnik 
018028 Vintarovci 096011 Mestni vrh 
019005 Divača 035014 Kozina 
019005 Divača 111028 Lokev 
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019005 Divača 094021 Postojna 
019005 Divača 035030 Rodik 
019005 Divača 019026 Senožeče 
019005 Divača 038054 Topolc 
019026 Senožeče 111054 Štorje 
019026 Senožeče 019005 Divača 
019026 Senožeče 094010 Hruševje 
020002 Cesta 020017 Predstruge 
020002 Cesta 020027 Zdenska vas 
020006 Kompolje 020007 Lipa 
020006 Kompolje 020023 Videm 
020007 Lipa 020006 Kompolje 
020015 Ponikve 020017 Predstruge 
020015 Ponikve 134064 Rašica 
020017 Predstruge 020002 Cesta 
020017 Predstruge 020015 Ponikve 
020017 Predstruge 020023 Videm 
020023 Videm 020006 Kompolje 
020023 Videm 020017 Predstruge 
020023 Videm 020027 Zdenska vas 
020027 Zdenska vas 020002 Cesta 
020027 Zdenska vas 039065 Muljava 
020027 Zdenska vas 032055 Velika Račna 
020027 Zdenska vas 020023 Videm 
021003 Brezje pri Dobrovi 021007 Dobrova 
021003 Brezje pri Dobrovi 162001 Horjul 
021006 Črni vrh 021025 Polhov Gradec 
021007 Dobrova 021039 Šujica 
021007 Dobrova 021003 Brezje pri Dobrovi 
021007 Dobrova 061011 Ljubljana 
021007 Dobrova 021024 Podsmreka 
021011 Gabrje 021039 Šujica 
021011 Gabrje 021014 Hruševo 
021014 Hruševo 021011 Gabrje 
021014 Hruševo 021025 Polhov Gradec 
021024 Podsmreka 008001 Brezovica pri Ljubljani 
021024 Podsmreka 021007 Dobrova 
021025 Polhov Gradec 021006 Črni vrh 
021025 Polhov Gradec 021014 Hruševo 
021038 Šentjošt nad Horjulom 027019 Gorenja vas 
021038 Šentjošt nad Horjulom 162007 Vrzdenec 
021038 Šentjošt nad Horjulom 021025 Polhov Gradec 
021039 Šujica 021007 Dobrova 
021039 Šujica 021011 Gabrje 
022001 Beričevo 061011 Ljubljana 
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022001 Beričevo 022014 Videm 
022003 Dol pri Ljubljani 022012 Podgora pri Dolskem 
022003 Dol pri Ljubljani 022014 Videm 
022004 Dolsko 022012 Podgora pri Dolskem 
022004 Dolsko 022013 Senožeti 
022012 Podgora pri Dolskem 022004 Dolsko 
022013 Senožeti 022004 Dolsko 
022013 Senožeti 060057 Kresniške Poljane 
022014 Videm 022001 Beričevo 
022014 Videm 022003 Dol pri Ljubljani 
023007 Dob 023020 Krtina 
023007 Dob 068035 Prevoje pri Šentvidu 
023007 Dob 023043 Vir 
023010 Domžale 023011 Dragomelj 
023010 Domžale 023031 Rodica 
023010 Domžale 186001 Trzin 
023010 Domžale 023043 Vir 
023010 Domžale 023044 Zaboršt 
023011 Dragomelj 023010 Domžale 
023011 Dragomelj 061011 Ljubljana 
023014 Homec 023023 Nožice 
023014 Homec 023026 Preserje pri Radomljah 
023016 Ihan 023025 Prelog 
023016 Ihan 023033 Selo pri Ihanu 
023018 Količevo 023039 Škrjančevo 
023018 Količevo 023043 Vir 
023020 Krtina 023007 Dob 
023020 Krtina 077019 Moravče 
023020 Krtina 077043 Vrhpolje pri Moravčah 
023023 Nožice 043085 Šmarca 
023023 Nožice 023014 Homec 
023025 Prelog 023016 Ihan 
023025 Prelog 023044 Zaboršt 
023026 Preserje pri Radomljah 023014 Homec 
023026 Preserje pri Radomljah 072003 Mengeš 
023026 Preserje pri Radomljah 023030 Radomlje 
023026 Preserje pri Radomljah 023046 Zgornje Jarše 
023030 Radomlje 023039 Škrjančevo 
023030 Radomlje 023026 Preserje pri Radomljah 
023030 Radomlje 023032 Rova 
023030 Radomlje 043100 Volčji Potok 
023031 Rodica 023010 Domžale 
023031 Rodica 072003 Mengeš 
023031 Rodica 023035 Srednje Jarše 
023033 Selo pri Ihanu 023016 Ihan 
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023033 Selo pri Ihanu 061011 Ljubljana 
023035 Srednje Jarše 023031 Rodica 
023035 Srednje Jarše 023046 Zgornje Jarše 
023039 Škrjančevo 023018 Količevo 
023039 Škrjančevo 023030 Radomlje 
023039 Škrjančevo 023043 Vir 
023043 Vir 023039 Škrjančevo 
023043 Vir 023007 Dob 
023043 Vir 023010 Domžale 
023043 Vir 023018 Količevo 
023044 Zaboršt 023010 Domžale 
023044 Zaboršt 023025 Prelog 
023046 Zgornje Jarše 023026 Preserje pri Radomljah 
023046 Zgornje Jarše 023035 Srednje Jarše 
024003 Dornava 042006 Hlaponci 
024003 Dornava 024005 Mezgovci ob Pesnici 
024003 Dornava 096016 Ptuj 
024005 Mezgovci ob Pesnici 024003 Dornava 
024005 Mezgovci ob Pesnici 028014 Moškanjci 
025001 Bukovska vas 025018 Šentjanž pri Dravogradu 
025001 Bukovska vas 112008 Pameče 
025002 Črneče 025005 Dravograd 
025005 Dravograd 025002 Črneče 
025005 Dravograd 025012 Otiški vrh 
025005 Dravograd 025014 Selovec 
025012 Otiški vrh 025005 Dravograd 
025014 Selovec 025005 Dravograd 
025014 Selovec 103024 Tolsti vrh p. R. na K. - del 
025016 Sv. Danijel 081001 Gortina 
025018 Šentjanž pri Dravogradu 025001 Bukovska vas 
025018 Šentjanž pri Dravogradu 025005 Dravograd 
026001 Ciglence 026002 Dvorjane 
026002 Dvorjane 026001 Ciglence 
026002 Dvorjane 026005 Spodnji Duplek 
026002 Dvorjane 026006 Vurberk 
026004 Spodnja Korena 026010 Žikarce 
026004 Spodnja Korena 026001 Ciglence 
026004 Spodnja Korena 026007 Zgornja Korena 
026005 Spodnji Duplek 026001 Ciglence 
026005 Spodnji Duplek 026002 Dvorjane 
026005 Spodnji Duplek 026008 Zgornji Duplek 
026006 Vurberk 026002 Dvorjane 
026006 Vurberk 096006 Grajenščak 
026006 Vurberk 026004 Spodnja Korena 
026007 Zgornja Korena 026010 Žikarce 



Stran 3488 / Št. 29 / 6. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije

11 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

026007 Zgornja Korena 026009 Zimica 
026008 Zgornji Duplek 070006 Dogoše 
026008 Zgornji Duplek 026005 Spodnji Duplek 
026008 Zgornji Duplek 026009 Zimica 
026009 Zimica 026007 Zgornja Korena 
026009 Zimica 026008 Zgornji Duplek 
026010 Žikarce 058039 Selce 
026010 Žikarce 026004 Spodnja Korena 
026010 Žikarce 058044 Spodnja Voličina 
026010 Žikarce 026007 Zgornja Korena 
027019 Gorenja vas 021038 Šentjošt nad Horjulom 
027019 Gorenja vas 027024 Hotavlje 
027019 Gorenja vas 027051 Poljane nad Škofjo Loko 
027024 Hotavlje 027019 Gorenja vas 
027051 Poljane nad Škofjo Loko 027019 Gorenja vas 
027051 Poljane nad Škofjo Loko 122062 Zminec 
028005 Formin 028006 Gajevci 
028005 Formin 028024 Zamušani 
028006 Gajevci 028005 Formin 
028006 Gajevci 028007 Gorišnica 
028006 Gajevci 028015 Muretinci 
028007 Gorišnica 028006 Gajevci 
028007 Gorišnica 028014 Moškanjci 
028007 Gorišnica 028024 Zamušani 
028014 Moškanjci 028007 Gorišnica 
028014 Moškanjci 024005 Mezgovci ob Pesnici 
028014 Moškanjci 168001 Borovci 
028015 Muretinci 196002 Cirkulane 
028015 Muretinci 028006 Gajevci 
028015 Muretinci 168007 Stojnci 
028015 Muretinci 143009 Zavrč 
028024 Zamušani 087004 Cvetkovci 
028024 Zamušani 028005 Formin 
028024 Zamušani 028007 Gorišnica 
028024 Zamušani 087045 Podgorci 
029003 Črešnjevci 029006 Gornja Radgona 
029003 Črešnjevci 100004 Janžev vrh 
029003 Črešnjevci 029048 Zbigovci 
029006 Gornja Radgona 029003 Črešnjevci 
029006 Gornja Radgona 061011 Ljubljana 
029006 Gornja Radgona 195007 Lutverci 
029006 Gornja Radgona 070020 Maribor 
029006 Gornja Radgona 029034 Police 
029006 Gornja Radgona 100014 Radenci 
029006 Gornja Radgona 029039 Spodnja Ščavnica 
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029023 Negova 148001 Benedikt 
029023 Negova 100004 Janžev vrh 
029023 Negova 116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 
029034 Police 029006 Gornja Radgona 
029034 Police 029039 Spodnja Ščavnica 
029039 Spodnja Ščavnica 029006 Gornja Radgona 
029039 Spodnja Ščavnica 148003 Ihova 
029039 Spodnja Ščavnica 029034 Police 
029039 Spodnja Ščavnica 029048 Zbigovci 
029048 Zbigovci 029003 Črešnjevci 
029048 Zbigovci 029039 Spodnja Ščavnica 
030001 Bočna 083011 Šmartno ob Dreti 
030001 Bočna 030004 Gornji Grad 
030004 Gornji Grad 030001 Bočna 
030004 Gornji Grad 030008 Nova Štifta 
030004 Gornji Grad 062007 Radmirje 
030008 Nova Štifta 043014 Godič 
030008 Nova Štifta 030004 Gornji Grad 
031003 Gornji Petrovci 033008 Šalovci 
031003 Gornji Petrovci 097011 Moščanci 
031005 Križevci 033004 Domanjševci 
031005 Križevci 078023 Sebeborci 
032003 Brezje pri Grosupljem 032017 Grosuplje 
032006 Cikava 032048 Šmarje-Sap 
032006 Cikava 032017 Grosuplje 
032017 Grosuplje 032003 Brezje pri Grosupljem 
032017 Grosuplje 061011 Ljubljana 
032017 Grosuplje 032039 Polica 
032017 Grosuplje 032040 Ponova vas 
032017 Grosuplje 032044 Spodnja Slivnica 
032017 Grosuplje 032059 Veliko Mlačevo 
032017 Grosuplje 039128 Višnja Gora 
032022 Luče 032054 Velika Loka 
032027 Mala vas pri Grosupljem 032049 Št. Jurij 
032027 Mala vas pri Grosupljem 032040 Ponova vas 
032030 Mali vrh pri Šmarju 032048 Šmarje-Sap 
032030 Mali vrh pri Šmarju 032050 Tlake 
032030 Mali vrh pri Šmarju 032058 Veliki vrh pri Šmarju 
032039 Polica 032017 Grosuplje 
032040 Ponova vas 032017 Grosuplje 
032040 Ponova vas 032027 Mala vas pri Grosupljem 
032044 Spodnja Slivnica 032017 Grosuplje 
032048 Šmarje-Sap 032006 Cikava 
032048 Šmarje-Sap 032058 Veliki vrh pri Šmarju 
032049 Št. Jurij 134018 Gradež 



Stran 3490 / Št. 29 / 6. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije

13 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

032049 Št. Jurij 032027 Mala vas pri Grosupljem 
032050 Tlake 123015 Škofljica 
032050 Tlake 032048 Šmarje-Sap 
032050 Tlake 032030 Mali vrh pri Šmarju 
032054 Velika Loka 032065 Žalna 
032054 Velika Loka 032022 Luče 
032055 Velika Račna 032059 Veliko Mlačevo 
032055 Velika Račna 020027 Zdenska vas 
032058 Veliki vrh pri Šmarju 032048 Šmarje-Sap 
032058 Veliki vrh pri Šmarju 032030 Mali vrh pri Šmarju 
032059 Veliko Mlačevo 032065 Žalna 
032059 Veliko Mlačevo 032017 Grosuplje 
032059 Veliko Mlačevo 032055 Velika Račna 
032065 Žalna 032054 Velika Loka 
032065 Žalna 032059 Veliko Mlačevo 
033004 Domanjševci 031005 Križevci 
033008 Šalovci 031003 Gornji Petrovci 
033008 Šalovci 161001 Hodoš 
034002 Brdce 034005 Dol pri Hrastniku 
034002 Brdce 057055 Rimske Toplice 
034002 Brdce 034018 Turje 
034004 Čeče - del 129014 Trbovlje 
034005 Dol pri Hrastniku 034002 Brdce 
034005 Dol pri Hrastniku 034007 Hrastnik 
034007 Hrastnik 034005 Dol pri Hrastniku 
034007 Hrastnik 034014 Podkraj 
034014 Podkraj 034007 Hrastnik 
034014 Podkraj 129014 Trbovlje 
034018 Turje 034002 Brdce 
035010 Hrpelje 038013 Hrušica 
035010 Hrpelje 035014 Kozina 
035014 Kozina 050020 Črni kal 
035014 Kozina 019005 Divača 
035014 Kozina 050041 Koper 
035014 Kozina 035030 Rodik 
035030 Rodik 019005 Divača 
035030 Rodik 035014 Kozina 
036002 Črni vrh 036004 Godovič 
036002 Črni vrh 036033 Zadlog 
036004 Godovič 036002 Črni vrh 
036004 Godovič 064004 Hotedršica 
036004 Godovič 036009 Idrija 
036009 Idrija 147017 Žiri 
036009 Idrija 036004 Godovič 
036009 Idrija 036027 Spodnja Idrija 
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036027 Spodnja Idrija 014003 Cerkno 
036027 Spodnja Idrija 036009 Idrija 
036027 Spodnja Idrija 036028 Spodnja Kanomlja 
036028 Spodnja Kanomlja 036027 Spodnja Idrija 
036033 Zadlog 036002 Črni vrh 
037001 Brest 037018 Tomišelj 
037003 Golo 037017 Škrilje 
037003 Golo 037019 Visoko 
037005 Ig 037017 Škrilje 
037005 Ig 037007 Iška Loka 
037005 Ig 037020 Vrbljene 
037007 Iška Loka 037005 Ig 
037007 Iška Loka 037011 Matena 
037011 Matena 037001 Brest 
037017 Škrilje 037003 Golo 
037017 Škrilje 037005 Ig 
037018 Tomišelj 037001 Brest 
037018 Tomišelj 037020 Vrbljene 
037019 Visoko 037003 Golo 
037019 Visoko 037021 Zapotok 
037020 Vrbljene 037005 Ig 
037020 Vrbljene 037018 Tomišelj 
037021 Zapotok 037019 Visoko 
038001 Bač 038021 Knežak 
038007 Dolnji Zemon 038019 Jelšane 
038007 Dolnji Zemon 038023 Koseze 
038012 Harije 038015 Ilirska Bistrica 
038012 Harije 038033 Podgrad 
038013 Hrušica 035010 Hrpelje 
038013 Hrušica 038033 Podgrad 
038015 Ilirska Bistrica 038012 Harije 
038015 Ilirska Bistrica 038018 Jasen 
038015 Ilirska Bistrica 038023 Koseze 
038015 Ilirska Bistrica 038033 Podgrad 
038015 Ilirska Bistrica 038054 Topolc 
038018 Jasen 038015 Ilirska Bistrica 
038018 Jasen 038059 Vrbovo 
038019 Jelšane 038007 Dolnji Zemon 
038021 Knežak 038001 Bač 
038021 Knežak 038015 Ilirska Bistrica 
038021 Knežak 091029 Zagorje 
038023 Koseze 038007 Dolnji Zemon 
038023 Koseze 038015 Ilirska Bistrica 
038033 Podgrad 038012 Harije 
038033 Podgrad 038013 Hrušica 
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038033 Podgrad 038015 Ilirska Bistrica 
038054 Topolc 038015 Ilirska Bistrica 
038054 Topolc 038021 Knežak 
038054 Topolc 091018 Pivka 
038059 Vrbovo 038018 Jasen 
038059 Vrbovo 038060 Zabiče 
038060 Zabiče 038059 Vrbovo 
039032 Ivančna Gorica 039105 Šentvid pri Stični 
039032 Ivančna Gorica 061011 Ljubljana 
039032 Ivančna Gorica 039065 Muljava 
039032 Ivančna Gorica 039100 Stična 
039032 Ivančna Gorica 039128 Višnja Gora 
039032 Ivančna Gorica 039127 Vir pri Stični 
039037 Kriška vas 039128 Višnja Gora 
039065 Muljava 193050 Žužemberk 
039065 Muljava 039032 Ivančna Gorica 
039100 Stična 039032 Ivančna Gorica 
039100 Stična 039127 Vir pri Stični 
039105 Šentvid pri Stični 039032 Ivančna Gorica 
039105 Šentvid pri Stični 130196 Veliki Gaber 
039105 Šentvid pri Stični 039127 Vir pri Stični 
039127 Vir pri Stični 039105 Šentvid pri Stični 
039127 Vir pri Stični 039100 Stična 
039128 Višnja Gora 032017 Grosuplje 
039128 Višnja Gora 039032 Ivančna Gorica 
039128 Višnja Gora 039037 Kriška vas 
039128 Višnja Gora 061011 Ljubljana 
040003 Dobrava 040005 Jagodje 
040003 Dobrava 090010 Strunjan 
040004 Izola 040008 Šared 
040004 Izola 040005 Jagodje 
040004 Izola 050041 Koper 
040005 Jagodje 040003 Dobrava 
040005 Jagodje 040004 Izola 
040006 Korte 040007 Malija 
040007 Malija 040008 Šared 
040007 Malija 040006 Korte 
040008 Šared 040004 Izola 
040008 Šared 040007 Malija 
041001 Blejska Dobrava 192001 Breg 
041001 Blejska Dobrava 041023 Slovenski Javornik 
041005 Hrušica 053002 Dovje 
041005 Hrušica 041007 Jesenice 
041007 Jesenice 041005 Hrušica 
041007 Jesenice 041023 Slovenski Javornik 
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041022 Koroška Bela 192004 Moste 
041022 Koroška Bela 041023 Slovenski Javornik 
041023 Slovenski Javornik 041001 Blejska Dobrava 
041023 Slovenski Javornik 041007 Jesenice 
041023 Slovenski Javornik 041022 Koroška Bela 
042003 Gabrnik 042007 Juršinci 
042003 Gabrnik 096014 Podvinci 
042006 Hlaponci 024003 Dornava 
042006 Hlaponci 042007 Juršinci 
042006 Hlaponci 205015 Sveti Tomaž 
042007 Juršinci 042003 Gabrnik 
042007 Juršinci 042006 Hlaponci 
042007 Juršinci 042013 Zagorci 
042013 Zagorci 042007 Juršinci 
042013 Zagorci 116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 
043014 Godič 043043 Mekinje 
043014 Godič 043079 Stahovica 
043014 Godič 043109 Zgornje Stranje 
043023 Kamnik 043085 Šmarca 
043023 Kamnik 043043 Mekinje 
043023 Kamnik 043055 Podgorje 
043023 Kamnik 043077 Spodnje Stranje 
043023 Kamnik 043100 Volčji Potok 
043023 Kamnik 043102 Vrhpolje pri Kamniku 
043024 Kamniška Bistrica 043079 Stahovica 
043037 Laze v Tuhinju 043039 Loke v Tuhinju 
043037 Laze v Tuhinju 043111 Zgornji Tuhinj 
043039 Loke v Tuhinju 043074 Soteska 
043043 Mekinje 043014 Godič 
043043 Mekinje 043023 Kamnik 
043055 Podgorje 043085 Šmarca 
043055 Podgorje 043023 Kamnik 
043055 Podgorje 164007 Križ 
043074 Soteska 043039 Loke v Tuhinju 
043074 Soteska 043102 Vrhpolje pri Kamniku 
043077 Spodnje Stranje 043023 Kamnik 
043077 Spodnje Stranje 043109 Zgornje Stranje 
043079 Stahovica 043014 Godič 
043079 Stahovica 043024 Kamniška Bistrica 
043079 Stahovica 043109 Zgornje Stranje 
043085 Šmarca 043023 Kamnik 
043085 Šmarca 164007 Križ 
043085 Šmarca 072003 Mengeš 
043085 Šmarca 023023 Nožice 
043085 Šmarca 043055 Podgorje 
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043085 Šmarca 043100 Volčji Potok 
043100 Volčji Potok 043085 Šmarca 
043100 Volčji Potok 043023 Kamnik 
043100 Volčji Potok 023030 Radomlje 
043102 Vrhpolje pri Kamniku 043023 Kamnik 
043102 Vrhpolje pri Kamniku 043074 Soteska 
043109 Zgornje Stranje 043014 Godič 
043109 Zgornje Stranje 043077 Spodnje Stranje 
043109 Zgornje Stranje 043079 Stahovica 
043111 Zgornji Tuhinj 043037 Laze v Tuhinju 
043111 Zgornji Tuhinj 189013 Vransko 
044005 Deskle 044010 Kanal 
044005 Deskle 044030 Ložice 
044008 Kal nad Kanalom 084019 Lokovec 
044010 Kanal 044005 Deskle 
044010 Kanal 044008 Kal nad Kanalom 
044010 Kanal 044016 Ročinj 
044016 Ročinj 044010 Kanal 
044016 Ročinj 128036 Most na Soči 
044016 Ročinj 128066 Volče 
044030 Ložice 044005 Deskle 
045001 Apače 045004 Kidričevo 
045001 Apače 135014 Lancova vas 
045001 Apače 045006 Lovrenc na Dravskem polju 
045002 Cirkovce 045006 Lovrenc na Dravskem polju 
045002 Cirkovce 045011 Spodnje Jablane 
045004 Kidričevo 045001 Apače 
045004 Kidričevo 159002 Gerečja vas 
045004 Kidričevo 045005 Kungota pri Ptuju 
045004 Kidričevo 045008 Njiverce 
045004 Kidričevo 159007 Zgornja Hajdina 
045005 Kungota pri Ptuju 159002 Gerečja vas 
045005 Kungota pri Ptuju 045004 Kidričevo 
045005 Kungota pri Ptuju 115004 Prepolje 
045006 Lovrenc na Dravskem polju 045001 Apače 
045006 Lovrenc na Dravskem polju 045002 Cirkovce 
045006 Lovrenc na Dravskem polju 069018 Podlože 
045006 Lovrenc na Dravskem polju 069020 Ptujska Gora 
045008 Njiverce 045004 Kidričevo 
045008 Njiverce 159007 Zgornja Hajdina 
045011 Spodnje Jablane 045016 Šikole 
045011 Spodnje Jablane 045002 Cirkovce 
045016 Šikole 113022 Gaj 
045016 Šikole 098012 Spodnja Gorica 
045016 Šikole 045011 Spodnje Jablane 
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046007 Idrsko 046010 Kobarid 
046007 Idrsko 128066 Volče 
046010 Kobarid 006013 Žaga 
046010 Kobarid 046007 Idrsko 
047001 Kobilje 156001 Dobrovnik 
048004 Breg pri Kočevju 048047 Kočevje 
048004 Breg pri Kočevju 048111 Stara Cerkev 
048017 Dolga vas 048047 Kočevje 
048017 Dolga vas 048062 Livold 
048025 Gorenje 048067 Mlaka pri Kočevju 
048025 Gorenje 048111 Stara Cerkev 
048044 Koblarji 104013 Dolenja vas 
048044 Koblarji 048111 Stara Cerkev 
048047 Kočevje 048120 Šalka vas 
048047 Kočevje 048004 Breg pri Kočevju 
048047 Kočevje 048017 Dolga vas 
048047 Kočevje 048067 Mlaka pri Kočevju 
048062 Livold 048048 Kočevska Reka 
048067 Mlaka pri Kočevju 048047 Kočevje 
048111 Stara Cerkev 048004 Breg pri Kočevju 
048111 Stara Cerkev 048025 Gorenje 
048111 Stara Cerkev 048044 Koblarji 
048120 Šalka vas 048135 Željne 
049009 Gorjansko 111009 Dutovlje 
049009 Gorjansko 049017 Komen 
049017 Komen 049028 Štanjel 
049017 Komen 049009 Gorjansko 
049028 Štanjel 084005 Branik 
049028 Štanjel 111009 Dutovlje 
049028 Štanjel 049017 Komen 
049028 Štanjel 136017 Slap 
050003 Babiči 050054 Marezige 
050003 Babiči 050099 Vanganel 
050006 Bertoki 050022 Dekani 
050006 Bertoki 050041 Koper 
050006 Bertoki 050070 Prade 
050006 Bertoki 050084 Spodnje Škofije 
050011 Bošamarin 050037 Kampel 
050011 Bošamarin 050041 Koper 
050019 Čežarji 050064 Pobegi 
050019 Čežarji 050087 Sv. Anton 
050020 Črni kal 050022 Dekani 
050020 Črni kal 035014 Kozina 
050022 Dekani 050020 Črni kal 
050022 Dekani 050006 Bertoki 
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050022 Dekani 050084 Spodnje Škofije 
050028 Gažon 050088 Šalara 
050028 Gažon 050091 Šmarje 
050035 Hrvatini 050040 Kolomban 
050035 Hrvatini 050084 Spodnje Škofije 
050037 Kampel 050011 Bošamarin 
050037 Kampel 050053 Manžan 
050040 Kolomban 050035 Hrvatini 
050041 Koper 050088 Šalara 
050041 Koper 050006 Bertoki 
050041 Koper 050011 Bošamarin 
050041 Koper 040004 Izola 
050041 Koper 035014 Kozina 
050041 Koper 061011 Ljubljana 
050044 Koštabona 050075 Puče 
050046 Krkavče 050075 Puče 
050053 Manžan 050037 Kampel 
050053 Manžan 050099 Vanganel 
050054 Marezige 050003 Babiči 
050064 Pobegi 050019 Čežarji 
050064 Pobegi 050070 Prade 
050070 Prade 050006 Bertoki 
050070 Prade 050064 Pobegi 
050075 Puče 050091 Šmarje 
050075 Puče 050044 Koštabona 
050075 Puče 050046 Krkavče 
050075 Puče 090011 Sv. Peter 
050084 Spodnje Škofije 213001 Ankaran 
050084 Spodnje Škofije 050006 Bertoki 
050084 Spodnje Škofije 050035 Hrvatini 
050087 Sv. Anton 050019 Čežarji 
050088 Šalara 050091 Šmarje 
050088 Šalara 050028 Gažon 
050088 Šalara 050041 Koper 
050091 Šmarje 050088 Šalara 
050091 Šmarje 050028 Gažon 
050091 Šmarje 050075 Puče 
050099 Vanganel 050003 Babiči 
050099 Vanganel 050053 Manžan 
051010 Kozje 149001 Bistrica ob Sotli 
051010 Kozje 120022 Gorica pri Slivnici 
051010 Kozje 092009 Imeno 
051010 Kozje 054095 Mali Kamen 
052003 Breg ob Savi 052010 Jama 
052003 Breg ob Savi 052014 Kranj 
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052004 Britof 052014 Kranj 
052004 Britof 117004 Milje 
052007 Golnik 052008 Goriče 
052007 Golnik 131027 Senično 
052008 Goriče 052007 Golnik 
052008 Goriče 052041 Tenetiše 
052008 Goriče 052042 Trstenik 
052010 Jama 052003 Breg ob Savi 
052010 Jama 052017 Mavčiče 
052013 Kokrica 052014 Kranj 
052013 Kokrica 052019 Mlaka pri Kranju 
052014 Kranj 117008 Šenčur 
052014 Kranj 052003 Breg ob Savi 
052014 Kranj 052004 Britof 
052014 Kranj 052049 Hrastje 
052014 Kranj 052013 Kokrica 
052014 Kranj 061011 Ljubljana 
052014 Kranj 082005 Naklo 
052014 Kranj 102034 Radovljica 
052014 Kranj 052032 Spodnja Besnica 
052014 Kranj 012017 Spodnji Brnik 
052014 Kranj 052046 Zgornje Bitnje 
052017 Mavčiče 052010 Jama 
052017 Mavčiče 052026 Podreča 
052019 Mlaka pri Kranju 052013 Kokrica 
052019 Mlaka pri Kranju 052041 Tenetiše 
052026 Podreča 052017 Mavčiče 
052026 Podreča 071028 Zbilje 
052032 Spodnja Besnica 052045 Zgornja Besnica 
052033 Spodnje Bitnje 052048 Žabnica 
052036 Srednje Bitnje 052046 Zgornje Bitnje 
052041 Tenetiše 052008 Goriče 
052041 Tenetiše 052019 Mlaka pri Kranju 
052042 Trstenik 052008 Goriče 
052046 Zgornje Bitnje 052014 Kranj 
052046 Zgornje Bitnje 052036 Srednje Bitnje 
052048 Žabnica 052033 Spodnje Bitnje 
052048 Žabnica 122047 Sv. Duh 
052049 Hrastje 052014 Kranj 
052049 Hrastje 117006 Prebačevo 
053002 Dovje 041005 Hrušica 
053002 Dovje 053006 Mojstrana 
053003 Gozd Martuljek 053004 Kranjska Gora 
053003 Gozd Martuljek 053006 Mojstrana 
053004 Kranjska Gora 006002 Bovec 
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053004 Kranjska Gora 053003 Gozd Martuljek 
053004 Kranjska Gora 053007 Podkoren 
053006 Mojstrana 053002 Dovje 
053006 Mojstrana 053003 Gozd Martuljek 
053007 Podkoren 053004 Kranjska Gora 
053007 Podkoren 053008 Rateče 
053008 Rateče 053007 Podkoren 
054009 Brestanica 054037 Dolenji Leskovec 
054009 Brestanica 054085 Krško 
054009 Brestanica 054138 Senovo 
054037 Dolenji Leskovec 054009 Brestanica 
054037 Dolenji Leskovec 110081 Sevnica 
054043 Drnovo 009054 Krška vas 
054043 Drnovo 054087 Leskovec pri Krškem 
054043 Drnovo 054162 Velika vas pri Krškem 
054043 Drnovo 054167 Veliki Podlog 
054085 Krško 054009 Brestanica 
054085 Krško 054087 Leskovec pri Krškem 
054085 Krško 085132 Novo mesto 
054085 Krško 009095 Trebež 
054085 Krško 054182 Zdole 
054087 Leskovec pri Krškem 054043 Drnovo 
054087 Leskovec pri Krškem 054085 Krško 
054087 Leskovec pri Krškem 054126 Raka 
054087 Leskovec pri Krškem 054162 Velika vas pri Krškem 
054095 Mali Kamen 149001 Bistrica ob Sotli 
054095 Mali Kamen 051010 Kozje 
054095 Mali Kamen 054138 Senovo 
054115 Podbočje 054167 Veliki Podlog 
054126 Raka 121004 Dobruška vas 
054126 Raka 054087 Leskovec pri Krškem 
054126 Raka 054162 Velika vas pri Krškem 
054138 Senovo 054009 Brestanica 
054138 Senovo 054095 Mali Kamen 
054162 Velika vas pri Krškem 054043 Drnovo 
054162 Velika vas pri Krškem 054126 Raka 
054162 Velika vas pri Krškem 054167 Veliki Podlog 
054162 Velika vas pri Krškem 054170 Veniše 
054167 Veliki Podlog 054043 Drnovo 
054167 Veliki Podlog 054115 Podbočje 
054167 Veliki Podlog 054162 Velika vas pri Krškem 
054169 Veliko Mraševo 197016 Kostanjevica na Krki 
054169 Veliko Mraševo 009054 Krška vas 
054170 Veniše 054087 Leskovec pri Krškem 
054170 Veniše 054162 Velika vas pri Krškem 
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054182 Zdole 009001 Arnovo selo 
054182 Zdole 054085 Krško 
055002 Gradiška 055006 Kozjak nad Pesnico 
055002 Gradiška 055011 Rošpoh - del 
055006 Kozjak nad Pesnico 055002 Gradiška 
055006 Kozjak nad Pesnico 055018 Zgornja Kungota 
055011 Rošpoh - del 089001 Dolnja Počehova 
055011 Rošpoh - del 055002 Gradiška 
055018 Zgornja Kungota 055006 Kozjak nad Pesnico 
056001 Dolič 056007 Kuzma 
056003 Gornji Slaveči 158001 Dolnji Slaveči 
056003 Gornji Slaveči 056007 Kuzma 
056007 Kuzma 056001 Dolič 
056007 Kuzma 056003 Gornji Slaveči 
056007 Kuzma 105009 Sotina 
057029 Laško 011003 Celje 
057029 Laško 057038 Marija Gradec 
057029 Laško 057061 Spodnja Rečica 
057029 Laško 057064 Strmca 
057038 Marija Gradec 057029 Laško 
057038 Marija Gradec 057045 Olešče 
057055 Rimske Toplice 034002 Brdce 
057055 Rimske Toplice 057064 Strmca 
057055 Rimske Toplice 057080 Veliko Širje 
057061 Spodnja Rečica 057029 Laško 
057061 Spodnja Rečica 057084 Zgornja Rečica 
057064 Strmca 057029 Laško 
057064 Strmca 057055 Rimske Toplice 
057066 Šentrupert 120092 Šentjur 
057080 Veliko Širje 057055 Rimske Toplice 
057080 Veliko Širje 057085 Zidani Most 
057084 Zgornja Rečica 057061 Spodnja Rečica 
057085 Zidani Most 099015 Radeče 
057085 Zidani Most 057080 Veliko Širje 
058016 Hrastovec v Slov. goricah 058070 Zgornja Voličina 
058025 Lenart v Slov. goricah 148001 Benedikt 
058025 Lenart v Slov. goricah 210001 Jurovski dol 
058025 Lenart v Slov. goricah 070020 Maribor 
058025 Lenart v Slov. goricah 058030 Močna 
058025 Lenart v Slov. goricah 204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 
058025 Lenart v Slov. goricah 058075 Zgornji Žerjavci 
058025 Lenart v Slov. goricah 204008 Zgornji Porčič 
058030 Močna 058016 Hrastovec v Slov. goricah 
058030 Močna 089012 Pernica 
058039 Selce 026010 Žikarce 
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058039 Selce 058065 Zavrh 
058044 Spodnja Voličina 026010 Žikarce 
058044 Spodnja Voličina 058070 Zgornja Voličina 
058065 Zavrh 058039 Selce 
058070 Zgornja Voličina 058016 Hrastovec v Slov. goricah 
058070 Zgornja Voličina 058044 Spodnja Voličina 
058075 Zgornji Žerjavci 181012 Žice 
058075 Zgornji Žerjavci 058025 Lenart v Slov. goricah 
059004 Čentiba 059008 Dolina pri Lendavi 
059004 Čentiba 059017 Lendava 
059006 Dolga vas 059017 Lendava 
059006 Dolga vas 059019 Mostje 
059008 Dolina pri Lendavi 059004 Čentiba 
059010 Gaberje 059012 Gornji Lakoš 
059010 Gaberje 059015 Kapca 
059012 Gornji Lakoš 059010 Gaberje 
059012 Gornji Lakoš 059017 Lendava 
059013 Hotiza 015002 Črenšovci 
059013 Hotiza 015003 Dolnja Bistrica 
059013 Hotiza 059015 Kapca 
059013 Hotiza 187003 Velika Polana 
059015 Kapca 059010 Gaberje 
059015 Kapca 059013 Hotiza 
059015 Kapca 187002 Mala Polana 
059017 Lendava 059004 Čentiba 
059017 Lendava 059006 Dolga vas 
059017 Lendava 059012 Gornji Lakoš 
059017 Lendava 080006 Murska Sobota 
059017 Lendava 059025 Trimlini 
059019 Mostje 156001 Dobrovnik 
059019 Mostje 059006 Dolga vas 
059020 Petišovci 059025 Trimlini 
059025 Trimlini 059017 Lendava 
059025 Trimlini 059020 Petišovci 
060056 Kresnice 060057 Kresniške Poljane 
060056 Kresnice 060153 Zgornji Hotič 
060057 Kresniške Poljane 060056 Kresnice 
060057 Kresniške Poljane 022013 Senožeti 
060065 Litija 194044 Šmartno pri Litiji 
060065 Litija 194054 Zavrstnik 
060107 Sava 142011 Dolenja vas 
060107 Sava 060065 Litija 
060115 Spodnji Hotič 060065 Litija 
060115 Spodnji Hotič 060131 Vače 
060115 Spodnji Hotič 060153 Zgornji Hotič 
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060131 Vače 060115 Spodnji Hotič 
060153 Zgornji Hotič 060056 Kresnice 
060153 Zgornji Hotič 060115 Spodnji Hotič 
061011 Ljubljana 102006 Črnivec 
061011 Ljubljana 190029 Šempeter v Savinj. dolini 
061011 Ljubljana 119046 Šentjernej 
061011 Ljubljana 193050 Žužemberk 
061011 Ljubljana 190001 Arja vas 
061011 Ljubljana 022001 Beričevo 
061011 Ljubljana 003001 Bled 
061011 Ljubljana 008001 Brezovica pri Ljubljani 
061011 Ljubljana 021007 Dobrova 
061011 Ljubljana 023011 Dragomelj 
061011 Ljubljana 032017 Grosuplje 
061011 Ljubljana 039032 Ivančna Gorica 
061011 Ljubljana 050041 Koper 
061011 Ljubljana 052014 Kranj 
061011 Ljubljana 123009 Lavrica 
061011 Ljubljana 070020 Maribor 
061011 Ljubljana 061015 Medno 
061011 Ljubljana 080006 Murska Sobota 
061011 Ljubljana 085132 Novo mesto 
061011 Ljubljana 094021 Postojna 
061011 Ljubljana 102034 Radovljica 
061011 Ljubljana 023033 Selo pri Ihanu 
061011 Ljubljana 138009 Skaručna 
061011 Ljubljana 012017 Spodnji Brnik 
061011 Ljubljana 130188 Trebnje 
061011 Ljubljana 186001 Trzin 
061011 Ljubljana 013059 Unec 
061011 Ljubljana 133024 Velenje 
061011 Ljubljana 039128 Višnja Gora 
061011 Ljubljana 136018 Vipava 
061011 Ljubljana 189013 Vransko 
061011 Ljubljana 140019 Vrhnika 
061011 Ljubljana 138016 Zapoge 
061015 Medno 061011 Ljubljana 
061015 Medno 071009 Medvode 
062002 Ljubno ob Savinji 067002 Krnica 
062002 Ljubno ob Savinji 062007 Radmirje 
062007 Radmirje 030004 Gornji Grad 
062007 Radmirje 062002 Ljubno ob Savinji 
062007 Radmirje 209011 Varpolje 
063001 Babinci 063034 Ljutomer 
063001 Babinci 166013 Lukavci 
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063013 Cven 063030 Krapje 
063013 Cven 063034 Ljutomer 
063013 Cven 063040 Mota 
063030 Krapje 188001 Banovci 
063030 Krapje 063040 Mota 
063034 Ljutomer 063001 Babinci 
063034 Ljutomer 063013 Cven 
063034 Ljutomer 063044 Podgradje 
063034 Ljutomer 063050 Radoslavci 
063034 Ljutomer 063055 Spodnji Kamenščak 
063034 Ljutomer 063058 Stročja vas 
063034 Ljutomer 188001 Banovci 
063034 Ljutomer 087074 Vinski vrh 
063039 Moravci v Slov. goricah 063050 Radoslavci 
063040 Mota 063013 Cven 
063040 Mota 063030 Krapje 
063044 Podgradje 063034 Ljutomer 
063050 Radoslavci 063034 Ljutomer 
063050 Radoslavci 063039 Moravci v Slov. goricah 
063050 Radoslavci 063056 Stara Cesta 
063055 Spodnji Kamenščak 063034 Ljutomer 
063055 Spodnji Kamenščak 063056 Stara Cesta 
063056 Stara Cesta 063050 Radoslavci 
063056 Stara Cesta 063055 Spodnji Kamenščak 
063058 Stročja vas 063034 Ljutomer 
063058 Stročja vas 176006 Veščica 
064001 Grčarevec 064006 Kalce 
064001 Grčarevec 094020 Planina 
064004 Hotedršica 036004 Godovič 
064004 Hotedršica 064006 Kalce 
064006 Kalce 064001 Grčarevec 
064006 Kalce 064004 Hotedršica 
064006 Kalce 064009 Logatec 
064006 Kalce 001027 Podkraj 
064008 Laze 064009 Logatec 
064008 Laze 013059 Unec 
064009 Logatec 064006 Kalce 
064009 Logatec 064008 Laze 
064009 Logatec 064012 Petkovec 
064009 Logatec 140019 Vrhnika 
064012 Petkovec 064009 Logatec 
064012 Petkovec 064016 Rovte 
064016 Rovte 147017 Žiri 
064016 Rovte 064012 Petkovec 
065003 Babno Polje 065045 Stari trg pri Ložu 
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065024 Lož 013019 Grahovo 
065024 Lož 150021 Nova vas 
065024 Lož 065045 Stari trg pri Ložu 
065045 Stari trg pri Ložu 065003 Babno Polje 
065045 Stari trg pri Ložu 065024 Lož 
066004 Hrib-Loški Potok 066011 Retje 
066004 Hrib-Loški Potok 066017 Travnik 
066011 Retje 066004 Hrib-Loški Potok 
066011 Retje 150021 Nova vas 
066011 Retje 179018 Sodražica 
066017 Travnik 066004 Hrib-Loški Potok 
067002 Krnica 067004 Luče 
067004 Luče 067002 Krnica 
067004 Luče 180004 Solčava 
068020 Krašnja 068048 Trnjava 
068020 Krašnja 068050 Trojane 
068023 Lukovica pri Domžalah 068035 Prevoje pri Šentvidu 
068023 Lukovica pri Domžalah 068048 Trnjava 
068035 Prevoje pri Šentvidu 023007 Dob 
068035 Prevoje pri Šentvidu 068023 Lukovica pri Domžalah 
068035 Prevoje pri Šentvidu 068038 Rafolče 
068038 Rafolče 068035 Prevoje pri Šentvidu 
068038 Rafolče 023032 Rova 
068048 Trnjava 068020 Krašnja 
068048 Trnjava 068023 Lukovica pri Domžalah 
068050 Trojane 068020 Krašnja 
068050 Trojane 189013 Vransko 
069001 Breg 069013 Majšperk 
069013 Majšperk 069001 Breg 
069013 Majšperk 069020 Ptujska Gora 
069013 Majšperk 135036 Tržec 
069018 Podlože 045006 Lovrenc na Dravskem polju 
069018 Podlože 069020 Ptujska Gora 
069018 Podlože 069021 Sestrže 
069020 Ptujska Gora 045006 Lovrenc na Dravskem polju 
069020 Ptujska Gora 069013 Majšperk 
069020 Ptujska Gora 069018 Podlože 
069021 Sestrže 069018 Podlože 
070002 Bresternica 070015 Kamnica 
070002 Bresternica 178008 Spodnji Slemen 
070006 Dogoše 070020 Maribor 
070006 Dogoše 026008 Zgornji Duplek 
070015 Kamnica 070002 Bresternica 
070015 Kamnica 070020 Maribor 
070017 Laznica 108002 Bistrica ob Dravi 
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070017 Laznica 070018 Limbuš 
070018 Limbuš 070017 Laznica 
070018 Limbuš 070020 Maribor 
070020 Maribor 160001 Bohova 
070020 Maribor 070002 Bresternica 
070020 Maribor 011003 Celje 
070020 Maribor 153004 Cerkvenjak 
070020 Maribor 070006 Dogoše 
070020 Maribor 089001 Dolnja Počehova 
070020 Maribor 029006 Gornja Radgona 
070020 Maribor 070015 Kamnica 
070020 Maribor 058025 Lenart v Slov. goricah 
070020 Maribor 070018 Limbuš 
070020 Maribor 061011 Ljubljana 
070020 Maribor 124039 Mestinje 
070020 Maribor 169003 Miklavž na Dravskem polju 
070020 Maribor 080006 Murska Sobota 
070020 Maribor 070035 Rošpoh - del 
070020 Maribor 113087 Slovenska Bistrica 
070020 Maribor 160012 Spodnje Hoče 
070020 Maribor 133024 Velenje 
071004 Dragočajna 071023 Valburga 
071006 Goričane 071012 Rakovnik 
071006 Goričane 071017 Spodnja Senica 
071006 Goričane 071024 Vaše 
071007 Hraše 071023 Valburga 
071007 Hraše 138016 Zapoge 
071009 Medvode 052014 Kranj 
071009 Medvode 061015 Medno 
071009 Medvode 071024 Vaše 
071009 Medvode 071028 Zbilje 
071012 Rakovnik 071006 Goričane 
071012 Rakovnik 071016 Sora 
071015 Smlednik 071028 Zbilje 
071016 Sora 071012 Rakovnik 
071017 Spodnja Senica 071006 Goričane 
071017 Spodnja Senica 071029 Zgornja Senica 
071023 Valburga 071004 Dragočajna 
071023 Valburga 071007 Hraše 
071023 Valburga 071028 Zbilje 
071024 Vaše 071006 Goričane 
071024 Vaše 071009 Medvode 
071028 Zbilje 071009 Medvode 
071028 Zbilje 052026 Podreča 
071028 Zbilje 122038 Reteče 
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071028 Zbilje 071023 Valburga 
071029 Zgornja Senica 122038 Reteče 
071029 Zgornja Senica 071017 Spodnja Senica 
072002 Loka pri Mengšu 072003 Mengeš 
072002 Loka pri Mengšu 186001 Trzin 
072003 Mengeš 043085 Šmarca 
072003 Mengeš 072002 Loka pri Mengšu 
072003 Mengeš 164009 Moste 
072003 Mengeš 023026 Preserje pri Radomljah 
072003 Mengeš 023031 Rodica 
073023 Gradac 017014 Črnomelj 
073023 Gradac 017044 Griblje 
073023 Gradac 073037 Metlika 
073037 Metlika 085017 Črmošnjice pri Stopičah 
073037 Metlika 073023 Gradac 
073037 Metlika 017044 Griblje 
073037 Metlika 073045 Radovica 
073037 Metlika 073049 Rosalnice 
073037 Metlika 109044 Semič 
073045 Radovica 073037 Metlika 
073049 Rosalnice 073037 Metlika 
074003 Mežica 016009 Žerjav 
074003 Mežica 175003 Dolga Brda 
074003 Mežica 175009 Prevalje 
075001 Bilje 201001 Bukovica 
075001 Bilje 075007 Miren 
075001 Bilje 183002 Vrtojba 
075004 Kostanjevica na Krasu 075010 Opatje selo 
075007 Miren 075001 Bilje 
075007 Miren 075010 Opatje selo 
075007 Miren 183002 Vrtojba 
075010 Opatje selo 075004 Kostanjevica na Krasu 
075010 Opatje selo 075007 Miren 
076001 Dovže 112007 Mislinjska Dobrava 
076002 Gornji Dolič 076005 Mislinja 
076002 Gornji Dolič 133012 Paka pri Velenju 
076002 Gornji Dolič 076008 Srednji Dolič 
076005 Mislinja 076001 Dovže 
076005 Mislinja 076002 Gornji Dolič 
076005 Mislinja 112007 Mislinjska Dobrava 
076008 Srednji Dolič 076002 Gornji Dolič 
076008 Srednji Dolič 137004 Paka 
076009 Šentilj pod Turjakom 076001 Dovže 
076009 Šentilj pod Turjakom 076002 Gornji Dolič 
077019 Moravče 023020 Krtina 
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077019 Moravče 077043 Vrhpolje pri Moravčah 
077043 Vrhpolje pri Moravčah 023020 Krtina 
077043 Vrhpolje pri Moravčah 077019 Moravče 
078003 Bogojina 078006 Filovci 
078003 Bogojina 078027 Tešanovci 
078006 Filovci 078003 Bogojina 
078006 Filovci 156001 Dobrovnik 
078015 Martjanci 078017 Moravske Toplice 
078015 Martjanci 080007 Nemčavci 
078017 Moravske Toplice 078015 Martjanci 
078017 Moravske Toplice 078027 Tešanovci 
078023 Sebeborci 031005 Križevci 
078023 Sebeborci 097017 Puconci 
078023 Sebeborci 078024 Selo 
078024 Selo 078028 Vučja Gomila 
078027 Tešanovci 078003 Bogojina 
078027 Tešanovci 078017 Moravske Toplice 
078027 Tešanovci 078028 Vučja Gomila 
078028 Vučja Gomila 078024 Selo 
078028 Vučja Gomila 078027 Tešanovci 
079007 Ljubija 151007 Letuš 
079007 Ljubija 079009 Mozirje 
079009 Mozirje 079007 Ljubija 
079009 Mozirje 083006 Nazarje 
080001 Bakovci 002003 Dokležovje 
080001 Bakovci 080006 Murska Sobota 
080002 Černelavci 080006 Murska Sobota 
080002 Černelavci 080011 Veščica 
080003 Krog 080006 Murska Sobota 
080003 Krog 080010 Satahovci 
080004 Kupšinci 010020 Vanča vas 
080004 Kupšinci 080011 Veščica 
080006 Murska Sobota 080002 Černelavci 
080006 Murska Sobota 080001 Bakovci 
080006 Murska Sobota 080003 Krog 
080006 Murska Sobota 059017 Lendava 
080006 Murska Sobota 061011 Ljubljana 
080006 Murska Sobota 070020 Maribor 
080006 Murska Sobota 080007 Nemčavci 
080006 Murska Sobota 097017 Puconci 
080007 Nemčavci 078015 Martjanci 
080007 Nemčavci 080006 Murska Sobota 
080009 Rakičan 002007 Lipovci 
080010 Satahovci 080003 Krog 
080011 Veščica 080002 Černelavci 
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080011 Veščica 080004 Kupšinci 
081001 Gortina 025005 Dravograd 
081001 Gortina 081003 Muta 
081001 Gortina 025016 Sv. Danijel 
081001 Gortina 141005 Vuzenica 
081003 Muta 081001 Gortina 
081003 Muta 081005 Sv. Primož nad Muto 
081005 Sv. Primož nad Muto 081003 Muta 
081005 Sv. Primož nad Muto 141005 Vuzenica 
081005 Sv. Primož nad Muto 101013 Zgornja Vižinga 
082005 Naklo 052014 Kranj 
082005 Naklo 082007 Podbrezje 
082005 Naklo 082010 Strahinj 
082007 Podbrezje 102019 Ljubno 
082007 Podbrezje 082005 Naklo 
082007 Podbrezje 102028 Podnart 
082007 Podbrezje 082010 Strahinj 
082007 Podbrezje 131034 Zvirče 
082010 Strahinj 082005 Naklo 
082010 Strahinj 082007 Podbrezje 
082010 Strahinj 082012 Zgornje Duplje 
082012 Zgornje Duplje 131035 Žiganja vas 
082012 Zgornje Duplje 131026 Sebenje 
082012 Zgornje Duplje 082005 Naklo 
083006 Nazarje 083011 Šmartno ob Dreti 
083006 Nazarje 079009 Mozirje 
083006 Nazarje 209007 Spodnja Rečica 
083011 Šmartno ob Dreti 030001 Bočna 
083011 Šmartno ob Dreti 083006 Nazarje 
084001 Ajševica 084046 Šmihel 
084001 Ajševica 084016 Kromberk 
084001 Ajševica 084037 Rožna Dolina 
084005 Branik 049028 Štanjel 
084005 Branik 084011 Dornberk 
084005 Branik 084031 Preserje 
084009 Čepovan 084014 Grgar 
084009 Čepovan 084019 Lokovec 
084009 Čepovan 128019 Idrija pri Bači 
084011 Dornberk 084005 Branik 
084011 Dornberk 084013 Gradišče nad Prvačino 
084011 Dornberk 084033 Prvačina 
084011 Dornberk 084054 Zalošče 
084013 Gradišče nad Prvačino 084011 Dornberk 
084013 Gradišče nad Prvačino 201004 Renče 
084014 Grgar 084009 Čepovan 
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084014 Grgar 084039 Solkan 
084014 Grgar 084048 Trnovo 
084016 Kromberk 084001 Ajševica 
084016 Kromberk 084026 Nova Gorica 
084019 Lokovec 084009 Čepovan 
084019 Lokovec 044008 Kal nad Kanalom 
084026 Nova Gorica 183001 Šempeter pri Gorici 
084026 Nova Gorica 001001 Ajdovščina 
084026 Nova Gorica 084016 Kromberk 
084026 Nova Gorica 061011 Ljubljana 
084026 Nova Gorica 084037 Rožna Dolina 
084026 Nova Gorica 084039 Solkan 
084029 Ozeljan 084043 Šempas 
084029 Ozeljan 084046 Šmihel 
084033 Prvačina 084011 Dornberk 
084033 Prvačina 201005 Vogrsko 
084033 Prvačina 201006 Volčja Draga 
084037 Rožna Dolina 183001 Šempeter pri Gorici 
084037 Rožna Dolina 084001 Ajševica 
084037 Rožna Dolina 084026 Nova Gorica 
084039 Solkan 044005 Deskle 
084039 Solkan 084014 Grgar 
084039 Solkan 084026 Nova Gorica 
084039 Solkan 007031 Podsabotin 
084043 Šempas 084029 Ozeljan 
084043 Šempas 084049 Vitovlje 
084046 Šmihel 084001 Ajševica 
084046 Šmihel 084029 Ozeljan 
084048 Trnovo 084014 Grgar 
084049 Vitovlje 001008 Črniče 
084049 Vitovlje 084043 Šempas 
084054 Zalošče 001002 Batuje 
084054 Zalošče 084011 Dornberk 
085002 Birčna vas 085190 Stranska vas 
085002 Birčna vas 085205 Uršna sela 
085017 Črmošnjice pri Stopičah 073037 Metlika 
085017 Črmošnjice pri Stopičah 085132 Novo mesto 
085017 Črmošnjice pri Stopičah 109044 Semič 
085017 Črmošnjice pri Stopičah 085189 Stopiče 
085042 Dolž 085189 Stopiče 
085049 Gabrje 085207 Velike Brusnice 
085125 Mali Slatnik 085132 Novo mesto 
085132 Novo mesto 085017 Črmošnjice pri Stopičah 
085132 Novo mesto 085238 Ždinja vas 
085132 Novo mesto 011003 Celje 
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085132 Novo mesto 054085 Krško 
085132 Novo mesto 061011 Ljubljana 
085132 Novo mesto 085125 Mali Slatnik 
085132 Novo mesto 170020 Mirna Peč 
085132 Novo mesto 085138 Otočec 
085132 Novo mesto 203006 Potok 
085132 Novo mesto 085159 Prečna 
085132 Novo mesto 085190 Stranska vas 
085138 Otočec 085132 Novo mesto 
085138 Otočec 206007 Družinska vas 
085159 Prečna 085132 Novo mesto 
085159 Prečna 203009 Straža 
085165 Ratež 119046 Šentjernej 
085165 Ratež 119021 Gorenje Vrhpolje 
085165 Ratež 085207 Velike Brusnice 
085165 Ratež 085125 Mali Slatnik 
085189 Stopiče 085017 Črmošnjice pri Stopičah 
085189 Stopiče 085042 Dolž 
085190 Stranska vas 085002 Birčna vas 
085190 Stranska vas 085132 Novo mesto 
085205 Uršna sela 085002 Birčna vas 
085207 Velike Brusnice 085049 Gabrje 
085207 Velike Brusnice 085165 Ratež 
086001 Odranci 015002 Črenšovci 
086001 Odranci 002001 Beltinci 
086001 Odranci 132001 Gomilica 
086001 Odranci 015007 Trnje 
087004 Cvetkovci 087038 Mihovci pri Vel. Nedelji 
087004 Cvetkovci 028024 Zamušani 
087015 Hardek 087080 Žerovinci 
087015 Hardek 087041 Ormož 
087015 Hardek 087074 Vinski vrh 
087019 Hum pri Ormožu 087041 Ormož 
087027 Lahonci 087041 Ormož 
087027 Lahonci 205015 Sveti Tomaž 
087038 Mihovci pri Vel. Nedelji 087041 Ormož 
087038 Mihovci pri Vel. Nedelji 087071 Velika Nedelja 
087039 Miklavž pri Ormožu 087074 Vinski vrh 
087041 Ormož 087080 Žerovinci 
087041 Ormož 087015 Hardek 
087041 Ormož 087019 Hum pri Ormožu 
087041 Ormož 087027 Lahonci 
087041 Ormož 087038 Mihovci pri Vel. Nedelji 
087045 Podgorci 087058 Sodinci 
087045 Podgorci 028024 Zamušani 
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087058 Sodinci 087045 Podgorci 
087058 Sodinci 087071 Velika Nedelja 
087058 Sodinci 087073 Vičanci 
087071 Velika Nedelja 087038 Mihovci pri Vel. Nedelji 
087071 Velika Nedelja 087058 Sodinci 
087073 Vičanci 087058 Sodinci 
087074 Vinski vrh 087015 Hardek 
087074 Vinski vrh 087039 Miklavž pri Ormožu 
087080 Žerovinci 087015 Hardek 
087080 Žerovinci 087041 Ormož 
087080 Žerovinci 063034 Ljutomer 
088010 Osilnica 048048 Kočevska Reka 
089001 Dolnja Počehova 070020 Maribor 
089001 Dolnja Počehova 089013 Pesnica pri Mariboru 
089001 Dolnja Počehova 055011 Rošpoh - del 
089006 Jareninski dol 089025 Vosek 
089012 Pernica 058030 Močna 
089012 Pernica 089025 Vosek 
089013 Pesnica pri Mariboru 118017 Štrihovec 
089013 Pesnica pri Mariboru 089001 Dolnja Počehova 
089023 Spodnji Jakobski dol 210001 Jurovski dol 
089023 Spodnji Jakobski dol 089027 Vukovski dol 
089023 Spodnji Jakobski dol 089030 Zgornji Jakobski dol 
089025 Vosek 089006 Jareninski dol 
089025 Vosek 089012 Pernica 
089025 Vosek 089027 Vukovski dol 
089027 Vukovski dol 089023 Spodnji Jakobski dol 
089027 Vukovski dol 089025 Vosek 
089030 Zgornji Jakobski dol 089023 Spodnji Jakobski dol 
090001 Dragonja 090009 Sečovlje 
090001 Dragonja 090011 Sv. Peter 
090001 Dragonja 050075 Puče 
090002 Lucija 090006 Piran 
090002 Lucija 090007 Portorož 
090002 Lucija 090008 Seča 
090002 Lucija 090010 Strunjan 
090005 Parecag 090008 Seča 
090005 Parecag 090009 Sečovlje 
090006 Piran 090002 Lucija 
090006 Piran 090007 Portorož 
090007 Portorož 090002 Lucija 
090007 Portorož 090006 Piran 
090007 Portorož 090010 Strunjan 
090008 Seča 090002 Lucija 
090008 Seča 090005 Parecag 
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090009 Sečovlje 090001 Dragonja 
090009 Sečovlje 090005 Parecag 
090010 Strunjan 040003 Dobrava 
090010 Strunjan 090002 Lucija 
090010 Strunjan 090007 Portorož 
090011 Sv. Peter 090001 Dragonja 
090011 Sv. Peter 050075 Puče 
091003 Dolnja Košana 091008 Kal 
091008 Kal 091003 Dolnja Košana 
091008 Kal 091018 Pivka 
091017 Petelinje 091018 Pivka 
091017 Petelinje 091020 Selce 
091018 Pivka 091008 Kal 
091018 Pivka 091017 Petelinje 
091018 Pivka 091029 Zagorje 
091020 Selce 094011 Koče 
091020 Selce 091017 Petelinje 
091026 Trnje 091018 Pivka 
091029 Zagorje 038021 Knežak 
091029 Zagorje 091018 Pivka 
092009 Imeno 149001 Bistrica ob Sotli 
092009 Imeno 092018 Podčetrtek 
092018 Podčetrtek 092009 Imeno 
092018 Podčetrtek 124032 Kristan vrh 
093001 Brezno 093009 Podvelka 
093001 Brezno 101012 Vuhred 
093008 Ožbalt 093009 Podvelka 
093008 Ožbalt 093012 Spodnja Kapla 
093008 Ožbalt 178013 Zgornji Boč 
093009 Podvelka 093001 Brezno 
093009 Podvelka 093008 Ožbalt 
093012 Spodnja Kapla 093008 Ožbalt 
094008 Hrašče 094021 Postojna 
094010 Hruševje 094008 Hrašče 
094010 Hruševje 019026 Senožeče 
094011 Koče 094023 Prestranek 
094011 Koče 091020 Selce 
094018 Matenja vas 094021 Postojna 
094018 Matenja vas 094023 Prestranek 
094020 Planina 064001 Grčarevec 
094020 Planina 094021 Postojna 
094020 Planina 013059 Unec 
094021 Postojna 019005 Divača 
094021 Postojna 094008 Hrašče 
094021 Postojna 061011 Ljubljana 
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094021 Postojna 094018 Matenja vas 
094021 Postojna 094020 Planina 
094021 Postojna 094022 Predjama 
094021 Postojna 094034 Studeno 
094021 Postojna 013059 Unec 
094022 Predjama 094021 Postojna 
094022 Predjama 094034 Studeno 
094023 Prestranek 094011 Koče 
094023 Prestranek 094018 Matenja vas 
094034 Studeno 094021 Postojna 
094034 Studeno 094022 Predjama 
095001 Bašelj 095015 Zgornja Bela 
095005 Kokra 095009 Potoče 
095005 Kokra 163002 Zgornje Jezersko 
095009 Potoče 095005 Kokra 
095009 Potoče 095010 Preddvor 
095009 Potoče 095014 Tupaliče 
095010 Preddvor 095009 Potoče 
095010 Preddvor 095013 Srednja Bela 
095010 Preddvor 095014 Tupaliče 
095010 Preddvor 095015 Zgornja Bela 
095013 Srednja Bela 095015 Zgornja Bela 
095013 Srednja bela 052013 Kokrica 
095014 Tupaliče 117001 Hotemaže 
095014 Tupaliče 095009 Potoče 
095014 Tupaliče 095010 Preddvor 
095015 Zgornja Bela 095001 Bašelj 
095015 Zgornja Bela 095010 Preddvor 
095015 Zgornja Bela 095013 Srednja Bela 
096005 Grajena 096006 Grajenščak 
096005 Grajena 096009 Krčevina pri Vurbergu 
096005 Grajena 096016 Ptuj 
096006 Grajenščak 096005 Grajena 
096006 Grajenščak 096011 Mestni vrh 
096006 Grajenščak 026006 Vurberk 
096008 Kicar 096014 Podvinci 
096008 Kicar 096016 Ptuj 
096009 Krčevina pri Vurbergu 096005 Grajena 
096011 Mestni vrh 096006 Grajenščak 
096011 Mestni vrh 096016 Ptuj 
096011 Mestni vrh 018028 Vintarovci 
096014 Podvinci 042003 Gabrnik 
096014 Podvinci 096008 Kicar 
096014 Podvinci 096016 Ptuj 
096016 Ptuj 024003 Dornava 
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096016 Ptuj 159001 Draženci 
096016 Ptuj 096005 Grajena 
096016 Ptuj 096008 Kicar 
096016 Ptuj 096011 Mestni vrh 
096016 Ptuj 018020 Placar 
096016 Ptuj 135019 Pobrežje 
096016 Ptuj 096014 Podvinci 
096016 Ptuj 159004 Skorba 
096016 Ptuj 096022 Spuhlja 
096016 Ptuj 135036 Tržec 
096022 Spuhlja 168001 Borovci 
096022 Spuhlja 168004 Nova vas pri Markovcih 
096022 Spuhlja 096016 Ptuj 
096022 Spuhlja 168009 Zabovci 
097002 Bodonci 097020 Šalamenci 
097002 Bodonci 158007 Vidonci 
097002 Bodonci 097023 Zenkovci 
097004 Brezovci 097009 Lemerje 
097004 Brezovci 080002 Černelavci 
097007 Gorica 097020 Šalamenci 
097007 Gorica 097017 Puconci 
097009 Lemerje 097004 Brezovci 
097009 Lemerje 097023 Zenkovci 
097011 Moščanci 097022 Vaneča 
097013 Pečarovci 097020 Šalamenci 
097017 Puconci 097020 Šalamenci 
097017 Puconci 097007 Gorica 
097017 Puconci 080006 Murska Sobota 
097017 Puconci 078023 Sebeborci 
097017 Puconci 097022 Vaneča 
097020 Šalamenci 097002 Bodonci 
097020 Šalamenci 097007 Gorica 
097020 Šalamenci 097013 Pečarovci 
097020 Šalamenci 097017 Puconci 
097021 Vadarci 097023 Zenkovci 
097022 Vaneča 097011 Moščanci 
097022 Vaneča 097017 Puconci 
097023 Zenkovci 097002 Bodonci 
097023 Zenkovci 097009 Lemerje 
097023 Zenkovci 097021 Vadarci 
098001 Brezula 098008 Podova 
098001 Brezula 098010 Rače 
098002 Fram 098006 Morje 
098002 Fram 160008 Radizel 
098006 Morje 098002 Fram 
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098006 Morje 113123 Zgornja Polskava 
098008 Podova 098001 Brezula 
098008 Podova 098012 Spodnja Gorica 
098010 Rače 098001 Brezula 
098010 Rače 160004 Hotinja vas 
098012 Spodnja Gorica 045016 Šikole 
098012 Spodnja Gorica 098008 Podova 
099007 Jagnjenica 099015 Radeče 
099015 Radeče 099007 Jagnjenica 
099015 Radeče 099019 Vrhovo 
099015 Radeče 057085 Zidani Most 
099019 Vrhovo 110005 Boštanj 
099019 Vrhovo 099015 Radeče 
100002 Hrastje-Mota 100014 Radenci 
100002 Hrastje-Mota 166014 Stara Nova vas 
100004 Janžev vrh 029003 Črešnjevci 
100004 Janžev vrh 153005 Cogetinci 
100004 Janžev vrh 029023 Negova 
100014 Radenci 029006 Gornja Radgona 
100014 Radenci 100002 Hrastje-Mota 
100014 Radenci 010013 Petanjci 
100014 Radenci 116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 
101004 Radlje ob Dravi 101007 Spodnja Vižinga 
101004 Radlje ob Dravi 101012 Vuhred 
101004 Radlje ob Dravi 101013 Zgornja Vižinga 
101007 Spodnja Vižinga 101004 Radlje ob Dravi 
101007 Spodnja Vižinga 101011 Vas 
101007 Spodnja Vižinga 101012 Vuhred 
101011 Vas 101007 Spodnja Vižinga 
101012 Vuhred 093001 Brezno 
101012 Vuhred 101004 Radlje ob Dravi 
101012 Vuhred 177003 Ribnica na Pohorju 
101012 Vuhred 101007 Spodnja Vižinga 
101013 Zgornja Vižinga 101004 Radlje ob Dravi 
101013 Zgornja Vižinga 081005 Sv. Primož nad Muto 
102001 Begunje na Gorenjskem 192005 Rodine 
102001 Begunje na Gorenjskem 102052 Zgoša 
102003 Brezje 102006 Črnivec 
102006 Črnivec 102003 Brezje 
102006 Črnivec 102022 Mošnje 
102006 Črnivec 102031 Posavec 
102012 Hlebce 102017 Lesce 
102012 Hlebce 102048 Zapuže 
102014 Kamna Gorica 102015 Kropa 
102014 Kamna Gorica 102016 Lancovo 
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102014 Kamna Gorica 102028 Podnart 
102015 Kropa 102014 Kamna Gorica 
102016 Lancovo 102014 Kamna Gorica 
102016 Lancovo 102034 Radovljica 
102017 Lesce 003001 Bled 
102017 Lesce 102012 Hlebce 
102017 Lesce 102034 Radovljica 
102017 Lesce 192008 Vrba 
102019 Ljubno 082007 Podbrezje 
102019 Ljubno 102028 Podnart 
102019 Ljubno 102031 Posavec 
102022 Mošnje 102006 Črnivec 
102022 Mošnje 102034 Radovljica 
102028 Podnart 102019 Ljubno 
102028 Podnart 082007 Podbrezje 
102031 Posavec 102006 Črnivec 
102031 Posavec 102019 Ljubno 
102034 Radovljica 052014 Kranj 
102034 Radovljica 102016 Lancovo 
102034 Radovljica 102017 Lesce 
102034 Radovljica 061011 Ljubljana 
102034 Radovljica 102022 Mošnje 
102034 Radovljica 102048 Zapuže 
102048 Zapuže 102012 Hlebce 
102048 Zapuže 102034 Radovljica 
102048 Zapuže 102052 Zgoša 
102052 Zgoša 102001 Begunje na Gorenjskem 
102052 Zgoša 102048 Zapuže 
103002 Brdinje 103009 Kotlje 
103002 Brdinje 103018 Ravne na Koroškem 
103009 Kotlje 103002 Brdinje 
103009 Kotlje 112014 Stari trg 
103018 Ravne na Koroškem 103002 Brdinje 
103018 Ravne na Koroškem 175009 Prevalje 
103018 Ravne na Koroškem 103024 Tolsti vrh p. R. na K. - del 
103024 Tolsti vrh p. R. na K. - del 103018 Ravne na Koroškem 
103024 Tolsti vrh p. R. na K. - del 025014 Selovec 
104004 Breg pri Ribnici na Dol. 104064 Ribnica 
104013 Dolenja vas 048044 Koblarji 
104013 Dolenja vas 104059 Prigorica 
104022 Goriča vas 104029 Hrovača 
104022 Goriča vas 104059 Prigorica 
104027 Grič 104004 Breg pri Ribnici na Dol. 
104029 Hrovača 104022 Goriča vas 
104029 Hrovača 104064 Ribnica 
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104059 Prigorica 104013 Dolenja vas 
104059 Prigorica 104022 Goriča vas 
104064 Ribnica 104029 Hrovača 
104084 Žlebič 104027 Grič 
104084 Žlebič 179018 Sodražica 
104084 Žlebič 134083 Velike Lašče 
105003 Nuskova 105006 Rogašovci 
105003 Nuskova 105008 Serdica 
105005 Pertoča 158005 Motovilci 
105005 Pertoča 105011 Večeslavci 
105006 Rogašovci 152003 Gerlinci 
105006 Rogašovci 105003 Nuskova 
105006 Rogašovci 105010 Sveti Jurij 
105008 Serdica 105003 Nuskova 
105008 Serdica 105009 Sotina 
105009 Sotina 105008 Serdica 
105010 Sveti Jurij 105006 Rogašovci 
105010 Sveti Jurij 105011 Večeslavci 
105011 Večeslavci 105005 Pertoča 
105011 Večeslavci 105010 Sveti Jurij 
106024 Rogaška Slatina 051010 Kozje 
106024 Rogaška Slatina 124039 Mestinje 
106024 Rogaška Slatina 107005 Rogatec 
106024 Rogaška Slatina 200018 Zgornje Poljčane 
107002 Dobovec pri Rogatcu 107005 Rogatec 
107005 Rogatec 107002 Dobovec pri Rogatcu 
107005 Rogatec 106024 Rogaška Slatina 
107005 Rogatec 107007 Tlake 
107007 Tlake 107009 Žahenberc 
107007 Tlake 107005 Rogatec 
107009 Žahenberc 191001 Čermožiše 
107009 Žahenberc 107007 Tlake 
108001 Bezena 108002 Bistrica ob Dravi 
108001 Bezena 108016 Ruše 
108002 Bistrica ob Dravi 108001 Bezena 
108002 Bistrica ob Dravi 070002 Bresternica 
108002 Bistrica ob Dravi 070017 Laznica 
108002 Bistrica ob Dravi 108011 Log 
108011 Log 108002 Bistrica ob Dravi 
108016 Ruše 108001 Bezena 
108016 Ruše 178002 Fala 
108016 Ruše 178005 Selnica ob Dravi 
108016 Ruše 108019 Smolnik 
108019 Smolnik 178002 Fala 
108019 Smolnik 108016 Ruše 



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 6. 5. 2019 / Stran 3517 

40 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

109044 Semič 085017 Črmošnjice pri Stopičah 
109044 Semič 073023 Gradac 
109044 Semič 017057 Lokve 
109044 Semič 073037 Metlika 
109044 Semič 157022 Podturn pri Dol. Toplicah 
110002 Arto 110045 Log 
110002 Arto 054126 Raka 
110005 Boštanj 110014 Dolenji Boštanj 
110005 Boštanj 110081 Sevnica 
110014 Dolenji Boštanj 110005 Boštanj 
110014 Dolenji Boštanj 110040 Krmelj 
110014 Dolenji Boštanj 199027 Mokronog 
110040 Krmelj 110091 Šentjanž 
110040 Krmelj 110014 Dolenji Boštanj 
110040 Krmelj 199027 Mokronog 
110045 Log 110002 Arto 
110045 Log 110014 Dolenji Boštanj 
110081 Sevnica 110005 Boštanj 
110091 Šentjanž 110040 Krmelj 
111005 Dane pri Sežani 111054 Štorje 
111005 Dane pri Sežani 111048 Sežana 
111009 Dutovlje 049009 Gorjansko 
111009 Dutovlje 049017 Komen 
111009 Dutovlje 111048 Sežana 
111009 Dutovlje 111056 Tomaj 
111025 Križ 111052 Šmarje pri Sežani 
111025 Križ 111056 Tomaj 
111027 Lipica 111028 Lokev 
111028 Lokev 019005 Divača 
111028 Lokev 111048 Sežana 
111039 Povir 111048 Sežana 
111048 Sežana 111052 Šmarje pri Sežani 
111048 Sežana 111005 Dane pri Sežani 
111048 Sežana 111009 Dutovlje 
111048 Sežana 111039 Povir 
111052 Šmarje pri Sežani 111025 Križ 
111052 Šmarje pri Sežani 111048 Sežana 
111054 Štorje 111005 Dane pri Sežani 
111056 Tomaj 111009 Dutovlje 
111056 Tomaj 111025 Križ 
112007 Mislinjska Dobrava 112015 Šmartno pri Slovenj Gradcu 
112007 Mislinjska Dobrava 076005 Mislinja 
112008 Pameče 025001 Bukovska vas 
112008 Pameče 112012 Slovenj Gradec 
112009 Podgorje 112012 Slovenj Gradec 
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112012 Slovenj Gradec 112015 Šmartno pri Slovenj Gradcu 
112012 Slovenj Gradec 112008 Pameče 
112012 Slovenj Gradec 112009 Podgorje 
112012 Slovenj Gradec 112014 Stari trg 
112014 Stari trg 112012 Slovenj Gradec 
112015 Šmartno pri Slovenj Gradcu 112007 Mislinjska Dobrava 
112015 Šmartno pri Slovenj Gradcu 112012 Slovenj Gradec 
113011 Črešnjevec 113047 Leskovec 
113011 Črešnjevec 113087 Slovenska Bistrica 
113011 Črešnjevec 113116 Vrhloga 
113022 Gaj 045016 Šikole 
113022 Gaj 113075 Pragersko 
113023 Gladomes 113106 Tinjska Gora 
113023 Gladomes 113121 Zgornja Ložnica 
113038 Kostanjevec 113119 Zgornja Bistrica 
113038 Kostanjevec 113121 Zgornja Ložnica 
113044 Križni vrh 200013 Poljčane 
113044 Križni vrh 113087 Slovenska Bistrica 
113046 Laporje 198006 Pečke 
113046 Laporje 113087 Slovenska Bistrica 
113047 Leskovec 113011 Črešnjevec 
113047 Leskovec 113075 Pragersko 
113047 Leskovec 113092 Spodnja Polskava 
113075 Pragersko 113022 Gaj 
113075 Pragersko 113047 Leskovec 
113075 Pragersko 113087 Slovenska Bistrica 
113075 Pragersko 113092 Spodnja Polskava 
113087 Slovenska Bistrica 113011 Črešnjevec 
113087 Slovenska Bistrica 113044 Križni vrh 
113087 Slovenska Bistrica 070020 Maribor 
113087 Slovenska Bistrica 113075 Pragersko 
113087 Slovenska Bistrica 113092 Spodnja Polskava 
113087 Slovenska Bistrica 113118 Vrhole pri Slov. Konjicah 
113087 Slovenska Bistrica 113119 Zgornja Bistrica 
113087 Slovenska Bistrica 113123 Zgornja Polskava 
113092 Spodnja Polskava 045016 Šikole 
113092 Spodnja Polskava 113047 Leskovec 
113092 Spodnja Polskava 113075 Pragersko 
113092 Spodnja Polskava 113087 Slovenska Bistrica 
113106 Tinjska Gora 113023 Gladomes 
113115 Visole 113119 Zgornja Bistrica 
113116 Vrhloga 113011 Črešnjevec 
113118 Vrhole pri Slov. Konjicah 113087 Slovenska Bistrica 
113118 Vrhole pri Slov. Konjicah 114048 Tepanje 
113119 Zgornja Bistrica 113038 Kostanjevec 
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113119 Zgornja Bistrica 113087 Slovenska Bistrica 
113119 Zgornja Bistrica 113115 Visole 
113121 Zgornja Ložnica 113023 Gladomes 
113121 Zgornja Ložnica 113038 Kostanjevec 
113121 Zgornja Ložnica 113087 Slovenska Bistrica 
113123 Zgornja Polskava 098006 Morje 
113123 Zgornja Polskava 113087 Slovenska Bistrica 
114001 Bezina 171010 Malahorna 
114001 Bezina 114036 Slovenske Konjice 
114001 Bezina 144020 Zreče 
114008 Draža vas 114057 Žiče 
114008 Draža vas 114048 Tepanje 
114021 Loče 114057 Žiče 
114021 Loče 114052 Zbelovo 
114036 Slovenske Konjice 114057 Žiče 
114036 Slovenske Konjice 114001 Bezina 
114036 Slovenske Konjice 114041 Spodnje Preloge 
114036 Slovenske Konjice 114048 Tepanje 
114041 Spodnje Preloge 144005 Dobrovlje 
114041 Spodnje Preloge 114036 Slovenske Konjice 
114048 Tepanje 114008 Draža vas 
114048 Tepanje 114036 Slovenske Konjice 
114048 Tepanje 113118 Vrhole pri Slov. Konjicah 
114052 Zbelovo 114021 Loče 
114057 Žiče 114008 Draža vas 
114057 Žiče 114021 Loče 
114057 Žiče 114036 Slovenske Konjice 
115001 Brunšvik 115003 Marjeta na Dravskem polju 
115002 Loka 169003 Miklavž na Dravskem polju 
115002 Loka 115005 Rošnja 
115003 Marjeta na Dravskem polju 115001 Brunšvik 
115003 Marjeta na Dravskem polju 169002 Dravski Dvor 
115003 Marjeta na Dravskem polju 115007 Trniče 
115004 Prepolje 045005 Kungota pri Ptuju 
115004 Prepolje 115006 Starše 
115004 Prepolje 115007 Trniče 
115005 Rošnja 115006 Starše 
115006 Starše 115004 Prepolje 
115006 Starše 115005 Rošnja 
115006 Starše 115008 Zlatoličje 
115007 Trniče 115003 Marjeta na Dravskem polju 
115007 Trniče 115004 Prepolje 
115008 Zlatoličje 159005 Slovenja vas 
115008 Zlatoličje 115006 Starše 
116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 153005 Cogetinci 
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116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 100014 Radenci 
117001 Hotemaže 117005 Olševek 
117001 Hotemaže 095014 Tupaliče 
117001 Hotemaže 117010 Visoko 
117003 Luže 117007 Srednja vas pri Šenčurju 
117003 Luže 012025 Velesovo 
117004 Milje 052004 Britof 
117004 Milje 117010 Visoko 
117005 Olševek 117001 Hotemaže 
117006 Prebačevo 052049 Hrastje 
117006 Prebačevo 117009 Trboje 
117006 Prebačevo 117012 Voklo 
117007 Srednja vas pri Šenčurju 117008 Šenčur 
117007 Srednja vas pri Šenčurju 117003 Luže 
117008 Šenčur 052014 Kranj 
117008 Šenčur 117007 Srednja vas pri Šenčurju 
117008 Šenčur 012030 Zgornji Brnik 
117008 Šenčur 117012 Voklo 
117009 Trboje 071004 Dragočajna 
117009 Trboje 117006 Prebačevo 
117010 Visoko 117001 Hotemaže 
117010 Visoko 117003 Luže 
117010 Visoko 117004 Milje 
117011 Voglje 117012 Voklo 
117012 Voklo 117006 Prebačevo 
117012 Voklo 117011 Voglje 
118001 Ceršak 118015 Šentilj v Slov. goricah 
118001 Ceršak 118009 Selnica ob Muri 
118009 Selnica ob Muri 118015 Šentilj v Slov. goricah 
118009 Selnica ob Muri 118001 Ceršak 
118009 Selnica ob Muri 118019 Vranji vrh 
118010 Sladki vrh 118019 Vranji vrh 
118010 Sladki vrh 118020 Zgornja Velka 
118011 Spodnja Velka 118020 Zgornja Velka 
118015 Šentilj v Slov. goricah 118017 Štrihovec 
118015 Šentilj v Slov. goricah 118001 Ceršak 
118015 Šentilj v Slov. goricah 118009 Selnica ob Muri 
118015 Šentilj v Slov. goricah 089006 Jareninski dol 
118017 Štrihovec 118015 Šentilj v Slov. goricah 
118017 Štrihovec 089013 Pesnica pri Mariboru 
118018 Trate 195020 Žepovci 
118018 Trate 181011 Zgornja Ščavnica 
118018 Trate 118020 Zgornja Velka 
118018 Trate 181012 Žice 
118019 Vranji vrh 118009 Selnica ob Muri 
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118019 Vranji vrh 118010 Sladki vrh 
118020 Zgornja Velka 118010 Sladki vrh 
118020 Zgornja Velka 118011 Spodnja Velka 
118020 Zgornja Velka 118018 Trate 
118020 Zgornja Velka 210001 Jurovski dol 
119021 Gorenje Vrhpolje 119046 Šentjernej 
119021 Gorenje Vrhpolje 085165 Ratež 
119046 Šentjernej 119021 Gorenje Vrhpolje 
119046 Šentjernej 197016 Kostanjevica na Krki 
119046 Šentjernej 061011 Ljubljana 
119046 Šentjernej 085165 Ratež 
120018 Dramlje 120092 Šentjur 
120022 Gorica pri Slivnici 120092 Šentjur 
120022 Gorica pri Slivnici 154002 Dobje pri Planini 
120022 Gorica pri Slivnici 051010 Kozje 
120022 Gorica pri Slivnici 120045 Loka pri Žusmu 
120026 Hotunje 120067 Ponikva 
120026 Hotunje 120071 Primož pri Šentjurju 
120045 Loka pri Žusmu 120022 Gorica pri Slivnici 
120055 Planina pri Sevnici 154002 Dobje pri Planini 
120067 Ponikva 120018 Dramlje 
120067 Ponikva 120026 Hotunje 
120071 Primož pri Šentjurju 120026 Hotunje 
120072 Proseniško 120092 Šentjur 
120072 Proseniško 011012 Ljubečna 
120092 Šentjur 057066 Šentrupert 
120092 Šentjur 120022 Gorica pri Slivnici 
120092 Šentjur 124023 Grobelno - del 
120092 Šentjur 120071 Primož pri Šentjurju 
120092 Šentjur 120072 Proseniško 
120092 Šentjur 120114 Vrbno 
120114 Vrbno 120092 Šentjur 
120114 Vrbno 127008 Prožinska vas 
121004 Dobruška vas 121030 Škocjan 
121004 Dobruška vas 054126 Raka 
121030 Škocjan 121004 Dobruška vas 
121030 Škocjan 054126 Raka 
122017 Godešič 122051 Škofja Loka 
122017 Godešič 122038 Reteče 
122037 Puštal 122051 Škofja Loka 
122038 Reteče 122017 Godešič 
122038 Reteče 071029 Zgornja Senica 
122038 Reteče 071009 Medvode 
122043 Stara Loka 122051 Škofja Loka 
122043 Stara Loka 146002 Dolenja vas 
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122047 Sv. Duh 052048 Žabnica 
122047 Sv. Duh 122059 Virmaše 
122051 Škofja Loka 122017 Godešič 
122051 Škofja Loka 122037 Puštal 
122051 Škofja Loka 071016 Sora 
122051 Škofja Loka 122043 Stara Loka 
122051 Škofja Loka 122059 Virmaše 
122051 Škofja Loka 122062 Zminec 
122059 Virmaše 122051 Škofja Loka 
122059 Virmaše 122047 Sv. Duh 
122062 Zminec 122051 Škofja Loka 
122062 Zminec 027051 Poljane nad Škofjo Loko 
123004 Gorenje Blato 123015 Škofljica 
123004 Gorenje Blato 123011 Pijava Gorica 
123005 Gradišče 123014 Smrjene 
123005 Gradišče 123016 Vrh nad Želimljami 
123009 Lavrica 123015 Škofljica 
123009 Lavrica 061011 Ljubljana 
123009 Lavrica 123010 Orle 
123010 Orle 123009 Lavrica 
123011 Pijava Gorica 123015 Škofljica 
123011 Pijava Gorica 123018 Želimlje 
123011 Pijava Gorica 123004 Gorenje Blato 
123011 Pijava Gorica 123014 Smrjene 
123014 Smrjene 123005 Gradišče 
123014 Smrjene 123011 Pijava Gorica 
123015 Škofljica 123004 Gorenje Blato 
123015 Škofljica 123009 Lavrica 
123015 Škofljica 123011 Pijava Gorica 
123015 Škofljica 032050 Tlake 
123016 Vrh nad Želimljami 123005 Gradišče 
123018 Želimlje 123011 Pijava Gorica 
124023 Grobelno - del 120092 Šentjur 
124023 Grobelno - del 124066 Šmarje pri Jelšah 
124032 Kristan vrh 124039 Mestinje 
124032 Kristan vrh 092018 Podčetrtek 
124039 Mestinje 124066 Šmarje pri Jelšah 
124039 Mestinje 124032 Kristan vrh 
124039 Mestinje 070020 Maribor 
124039 Mestinje 106024 Rogaška Slatina 
124066 Šmarje pri Jelšah 124039 Mestinje 
125006 Rečica ob Paki 125009 Šmartno ob Paki 
125006 Rečica ob Paki 151007 Letuš 
125009 Šmartno ob Paki 125006 Rečica ob Paki 
125009 Šmartno ob Paki 126005 Lokovica 
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126001 Bele Vode 126003 Florjan 
126003 Florjan 126009 Šoštanj 
126003 Florjan 126001 Bele Vode 
126004 Gaberke 126009 Šoštanj 
126004 Gaberke 133015 Plešivec 
126004 Gaberke 126006 Ravne 
126005 Lokovica 126009 Šoštanj 
126005 Lokovica 133024 Velenje 
126005 Lokovica 151007 Letuš 
126006 Ravne 126009 Šoštanj 
126006 Ravne 126004 Gaberke 
126006 Ravne 133015 Plešivec 
126007 Skorno pri Šoštanju 126009 Šoštanj 
126009 Šoštanj 126003 Florjan 
126009 Šoštanj 126004 Gaberke 
126009 Šoštanj 126005 Lokovica 
126009 Šoštanj 126006 Ravne 
126009 Šoštanj 126007 Skorno pri Šoštanju 
126009 Šoštanj 126010 Topolšica 
126009 Šoštanj 133024 Velenje 
126010 Topolšica 126009 Šoštanj 
127004 Kompole 127012 Štore 
127008 Prožinska vas 127012 Štore 
127008 Prožinska vas 120114 Vrbno 
127012 Štore 127004 Kompole 
127012 Štore 127008 Prožinska vas 
127012 Štore 011032 Teharje 
128007 Dolenja Trebuša 014025 Šebrelje 
128007 Dolenja Trebuša 128019 Idrija pri Bači 
128019 Idrija pri Bači 128036 Most na Soči 
128019 Idrija pri Bači 128040 Podbrdo 
128034 Modrej 128036 Most na Soči 
128034 Modrej 128043 Poljubinj 
128036 Most na Soči 128019 Idrija pri Bači 
128036 Most na Soči 128034 Modrej 
128036 Most na Soči 044016 Ročinj 
128043 Poljubinj 128034 Modrej 
128043 Poljubinj 128060 Tolmin 
128060 Tolmin 128043 Poljubinj 
128060 Tolmin 128066 Volče 
128066 Volče 128060 Tolmin 
129004 Gabrsko 129014 Trbovlje 
129014 Trbovlje 034004 Čeče - del 
129014 Trbovlje 129004 Gabrsko 
129014 Trbovlje 034014 Podkraj 
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129014 Trbovlje 142046 Ravenska vas 
130034 Dolenja Nemška vas 170020 Mirna Peč 
130034 Dolenja Nemška vas 199041 Trebelno 
130034 Dolenja Nemška vas 130188 Trebnje 
130188 Trebnje 130034 Dolenja Nemška vas 
130188 Trebnje 061011 Ljubljana 
130188 Trebnje 212001 Mirna 
130188 Trebnje 130196 Veliki Gaber 
130196 Veliki Gaber 039105 Šentvid pri Stični 
131001 Bistrica pri Tržiču 131004 Brezje pri Tržiču 
131001 Bistrica pri Tržiču 131020 Podljubelj 
131001 Bistrica pri Tržiču 131025 Ročevnica 
131001 Bistrica pri Tržiču 131030 Tržič 
131004 Brezje pri Tržiču 131001 Bistrica pri Tržiču 
131013 Kovor 131016 Loka 
131013 Kovor 131034 Zvirče 
131014 Križe 131023 Pristava 
131014 Križe 131027 Senično 
131016 Loka 131013 Kovor 
131016 Loka 131025 Ročevnica 
131017 Lom pod Storžičem 131030 Tržič 
131020 Podljubelj 131001 Bistrica pri Tržiču 
131023 Pristava 131014 Križe 
131023 Pristava 131024 Retnje 
131023 Pristava 131030 Tržič 
131024 Retnje 131023 Pristava 
131024 Retnje 131026 Sebenje 
131025 Ročevnica 131001 Bistrica pri Tržiču 
131025 Ročevnica 131016 Loka 
131026 Sebenje 131035 Žiganja vas 
131026 Sebenje 131024 Retnje 
131027 Senično 052007 Golnik 
131027 Senično 131014 Križe 
131030 Tržič 131001 Bistrica pri Tržiču 
131030 Tržič 131017 Lom pod Storžičem 
131030 Tržič 131023 Pristava 
131030 Tržič 131025 Ročevnica 
131034 Zvirče 131013 Kovor 
131035 Žiganja vas 131026 Sebenje 
131035 Žiganja vas 082012 Zgornje Duplje 
132001 Gomilica 002006 Lipa 
132001 Gomilica 086001 Odranci 
132001 Gomilica 132004 Turnišče 
132001 Gomilica 187003 Velika Polana 
132002 Nedelica 132004 Turnišče 
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132003 Renkovci 156001 Dobrovnik 
132003 Renkovci 002004 Gančani 
132003 Renkovci 132004 Turnišče 
132004 Turnišče 132001 Gomilica 
132004 Turnišče 132002 Nedelica 
132004 Turnišče 132003 Renkovci 
133001 Arnače 133006 Kavče 
133001 Arnače 133007 Laze 
133001 Arnače 190024 Ponikva pri Žalcu 
133002 Bevče 133024 Velenje 
133003 Črnova 190028 Studence 
133003 Črnova 133025 Vinska Gora 
133004 Hrastovec 133021 Škale 
133006 Kavče 133001 Arnače 
133006 Kavče 133024 Velenje 
133007 Laze 133001 Arnače 
133007 Laze 133024 Velenje 
133012 Paka pri Velenju 076002 Gornji Dolič 
133012 Paka pri Velenju 133024 Velenje 
133015 Plešivec 133021 Škale 
133015 Plešivec 126004 Gaberke 
133021 Škale 133004 Hrastovec 
133021 Škale 133015 Plešivec 
133021 Škale 133024 Velenje 
133024 Velenje 133021 Škale 
133024 Velenje 126009 Šoštanj 
133024 Velenje 133002 Bevče 
133024 Velenje 133004 Hrastovec 
133024 Velenje 133006 Kavče 
133024 Velenje 133007 Laze 
133024 Velenje 061011 Ljubljana 
133024 Velenje 126005 Lokovica 
133024 Velenje 070020 Maribor 
133024 Velenje 133012 Paka pri Velenju 
133025 Vinska Gora 133003 Črnova 
133025 Vinska Gora 133002 Bevče 
133025 Vinska Gora 155005 Lokovina 
134038 Male Lašče 134064 Rašica 
134038 Male Lašče 134083 Velike Lašče 
134064 Rašica 134038 Male Lašče 
134064 Rašica 020015 Ponikve 
134064 Rašica 123016 Vrh nad Želimljami 
134083 Velike Lašče 104084 Žlebič 
134083 Velike Lašče 134038 Male Lašče 
135014 Lancova vas 135036 Tržec 
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135019 Pobrežje 096016 Ptuj 
135019 Pobrežje 135040 Videm pri Ptuju 
135036 Tržec 135014 Lancova vas 
135036 Tržec 172006 Podlehnik 
135036 Tržec 096016 Ptuj 
135040 Videm pri Ptuju 135019 Pobrežje 
136013 Podnanos 136014 Podraga 
136014 Podraga 136013 Podnanos 
136014 Podraga 136018 Vipava 
136017 Slap 049028 Štanjel 
136017 Slap 136018 Vipava 
136018 Vipava 001001 Ajdovščina 
136018 Vipava 061011 Ljubljana 
136018 Vipava 136014 Podraga 
136018 Vipava 094021 Postojna 
136018 Vipava 136017 Slap 
136018 Vipava 136019 Vrhpolje 
136019 Vrhpolje 001005 Budanje 
136019 Vrhpolje 136018 Vipava 
137003 Ljubnica 144009 Križevec 
137003 Ljubnica 137008 Vitanje 
137004 Paka 076008 Srednji Dolič 
137004 Paka 137008 Vitanje 
137008 Vitanje 137003 Ljubnica 
137008 Vitanje 137004 Paka 
137008 Vitanje 139048 Socka 
138001 Bukovica pri Vodicah 138012 Utik 
138001 Bukovica pri Vodicah 138014 Vodice 
138005 Polje pri Vodicah 138007 Repnje 
138005 Polje pri Vodicah 138008 Selo pri Vodicah 
138005 Polje pri Vodicah 138009 Skaručna 
138005 Polje pri Vodicah 138014 Vodice 
138007 Repnje 138005 Polje pri Vodicah 
138007 Repnje 138016 Zapoge 
138008 Selo pri Vodicah 138005 Polje pri Vodicah 
138008 Selo pri Vodicah 138012 Utik 
138009 Skaručna 061011 Ljubljana 
138009 Skaručna 138005 Polje pri Vodicah 
138012 Utik 138001 Bukovica pri Vodicah 
138012 Utik 138008 Selo pri Vodicah 
138014 Vodice 138001 Bukovica pri Vodicah 
138014 Vodice 138016 Zapoge 
138016 Zapoge 071007 Hraše 
138016 Zapoge 061011 Ljubljana 
138016 Zapoge 138007 Repnje 
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138016 Zapoge 138014 Vodice 
139001 Arclin 011028 Škofja vas 
139001 Arclin 139061 Vojnik 
139001 Arclin 011037 Zadobrova 
139035 Nova Cerkev 155002 Dobrna 
139035 Nova Cerkev 155005 Lokovina 
139035 Nova Cerkev 139048 Socka 
139035 Nova Cerkev 139059 Višnja vas 
139048 Socka 139035 Nova Cerkev 
139048 Socka 137008 Vitanje 
139059 Višnja vas 139013 Frankolovo 
139059 Višnja vas 139035 Nova Cerkev 
139059 Višnja vas 139061 Vojnik 
139061 Vojnik 139001 Arclin 
139061 Vojnik 139059 Višnja vas 
140001 Bevke 140003 Blatna Brezovica 
140001 Bevke 208002 Log pri Brezovici 
140003 Blatna Brezovica 140001 Bevke 
140003 Blatna Brezovica 140014 Sinja Gorica 
140005 Drenov Grič 140006 Lesno Brdo 
140005 Drenov Grič 140014 Sinja Gorica 
140006 Lesno Brdo 208002 Log pri Brezovici 
140012 Podlipa 140015 Smrečje 
140012 Podlipa 140016 Stara Vrhnika 
140014 Sinja Gorica 140003 Blatna Brezovica 
140014 Sinja Gorica 140005 Drenov Grič 
140014 Sinja Gorica 140019 Vrhnika 
140015 Smrečje 147017 Žiri 
140015 Smrečje 140012 Podlipa 
140016 Stara Vrhnika 140012 Podlipa 
140016 Stara Vrhnika 140017 Velika Ligojna 
140016 Stara Vrhnika 140019 Vrhnika 
140017 Velika Ligojna 162001 Horjul 
140017 Velika Ligojna 140016 Stara Vrhnika 
140018 Verd 005004 Dol pri Borovnici 
140018 Verd 140019 Vrhnika 
140019 Vrhnika 061011 Ljubljana 
140019 Vrhnika 064009 Logatec 
140019 Vrhnika 140014 Sinja Gorica 
140019 Vrhnika 140016 Stara Vrhnika 
140019 Vrhnika 140018 Verd 
141005 Vuzenica 081001 Gortina 
141005 Vuzenica 081005 Sv. Primož nad Muto 
142009 Čolnišče 142068 Zagorje ob Savi 
142011 Dolenja vas 060107 Sava 
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142011 Dolenja vas 142068 Zagorje ob Savi 
142017 Izlake 142024 Kisovec 
142017 Izlake 142041 Podlipovica 
142024 Kisovec 142017 Izlake 
142024 Kisovec 142068 Zagorje ob Savi 
142034 Mlinše 077019 Moravče 
142034 Mlinše 142041 Podlipovica 
142041 Podlipovica 142017 Izlake 
142041 Podlipovica 142034 Mlinše 
142046 Ravenska vas 129014 Trbovlje 
142046 Ravenska vas 142068 Zagorje ob Savi 
142068 Zagorje ob Savi 142009 Čolnišče 
142068 Zagorje ob Savi 142011 Dolenja vas 
142068 Zagorje ob Savi 142022 Jesenovo 
142068 Zagorje ob Savi 142024 Kisovec 
142068 Zagorje ob Savi 142046 Ravenska vas 
143004 Goričak 143005 Hrastovec 
143005 Hrastovec 143004 Goričak 
143005 Hrastovec 143008 Turški vrh 
143005 Hrastovec 143009 Zavrč 
143008 Turški vrh 196002 Cirkulane 
143008 Turški vrh 143005 Hrastovec 
143009 Zavrč 143005 Hrastovec 
143009 Zavrč 028015 Muretinci 
144005 Dobrovlje 144009 Križevec 
144005 Dobrovlje 114041 Spodnje Preloge 
144005 Dobrovlje 144020 Zreče 
144009 Križevec 144005 Dobrovlje 
144009 Križevec 139013 Frankolovo 
144009 Križevec 137003 Ljubnica 
144016 Rogla 144020 Zreče 
144020 Zreče 114001 Bezina 
144020 Zreče 144005 Dobrovlje 
144020 Zreče 144016 Rogla 
146002 Dolenja vas 146015 Selca 
146003 Dražgoše 146029 Železniki 
146015 Selca 146029 Železniki 
146015 Selca 146002 Dolenja vas 
146029 Železniki 146003 Dražgoše 
146029 Železniki 146015 Selca 
147014 Selo 147017 Žiri 
147014 Selo 027024 Hotavlje 
147017 Žiri 036009 Idrija 
147017 Žiri 064016 Rovte 
147017 Žiri 147014 Selo 
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147017 Žiri 140015 Smrečje 
148001 Benedikt 148003 Ihova 
148001 Benedikt 058025 Lenart v Slov. goricah 
148001 Benedikt 029023 Negova 
148003 Ihova 148001 Benedikt 
148003 Ihova 029039 Spodnja Ščavnica 
149001 Bistrica ob Sotli 009004 Bizeljsko 
149001 Bistrica ob Sotli 092009 Imeno 
149001 Bistrica ob Sotli 051010 Kozje 
149001 Bistrica ob Sotli 054095 Mali Kamen 
150021 Nova vas 013003 Begunje pri Cerknici 
150021 Nova vas 066011 Retje 
151001 Braslovče 151008 Male Braslovče 
151001 Braslovče 151010 Parižlje 
151004 Gomilsko 174001 Dolenja vas 
151004 Gomilsko 184002 Kapla 
151004 Gomilsko 174002 Kaplja vas 
151007 Letuš 079007 Ljubija 
151007 Letuš 151008 Male Braslovče 
151007 Letuš 125006 Rečica ob Paki 
151008 Male Braslovče 151001 Braslovče 
151008 Male Braslovče 151007 Letuš 
151010 Parižlje 151001 Braslovče 
151010 Parižlje 174002 Kaplja vas 
151010 Parižlje 173007 Polzela 
152001 Cankova 152003 Gerlinci 
152001 Cankova 010009 Krajna 
152001 Cankova 105005 Pertoča 
152003 Gerlinci 152001 Cankova 
152003 Gerlinci 105006 Rogašovci 
153004 Cerkvenjak 153005 Cogetinci 
153004 Cerkvenjak 070020 Maribor 
153004 Cerkvenjak 182007 Vitomarci 
153004 Cerkvenjak 204006 Zgornja Senarska 
153005 Cogetinci 153004 Cerkvenjak 
153005 Cogetinci 100004 Janžev vrh 
153005 Cogetinci 204002 Osek 
153005 Cogetinci 116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 
154002 Dobje pri Planini 120055 Planina pri Sevnici 
155002 Dobrna 155003 Klanc 
155003 Klanc 155002 Dobrna 
155005 Lokovina 139035 Nova Cerkev 
155005 Lokovina 133025 Vinska Gora 
156001 Dobrovnik 078006 Filovci 
156001 Dobrovnik 047001 Kobilje 
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156001 Dobrovnik 059019 Mostje 
156001 Dobrovnik 132003 Renkovci 
157007 Dolenjske Toplice 157016 Meniška vas 
157007 Dolenjske Toplice 157022 Podturn pri Dol. Toplicah 
157016 Meniška vas 157007 Dolenjske Toplice 
157016 Meniška vas 193009 Dvor 
157016 Meniška vas 157022 Podturn pri Dol. Toplicah 
157016 Meniška vas 203008 Rumanja vas 
157016 Meniška vas 203009 Straža 
157022 Podturn pri Dol. Toplicah 157007 Dolenjske Toplice 
157022 Podturn pri Dol. Toplicah 157016 Meniška vas 
157022 Podturn pri Dol. Toplicah 109044 Semič 
158001 Dolnji Slaveči 056003 Gornji Slaveči 
158001 Dolnji Slaveči 158005 Motovilci 
158002 Grad 158005 Motovilci 
158002 Grad 097002 Bodonci 
158005 Motovilci 158001 Dolnji Slaveči 
158005 Motovilci 158002 Grad 
158005 Motovilci 105005 Pertoča 
158005 Motovilci 152001 Cankova 
159001 Draženci 096016 Ptuj 
159002 Gerečja vas 159003 Hajdoše 
159002 Gerečja vas 045004 Kidričevo 
159002 Gerečja vas 045005 Kungota pri Ptuju 
159002 Gerečja vas 159005 Slovenja vas 
159003 Hajdoše 159002 Gerečja vas 
159003 Hajdoše 159004 Skorba 
159003 Hajdoše 159005 Slovenja vas 
159004 Skorba 159003 Hajdoše 
159005 Slovenja vas 159002 Gerečja vas 
159005 Slovenja vas 159003 Hajdoše 
159005 Slovenja vas 115008 Zlatoličje 
159007 Zgornja Hajdina 045004 Kidričevo 
159007 Zgornja Hajdina 045008 Njiverce 
160001 Bohova 070020 Maribor 
160003 Hočko Pohorje 160013 Zgornje Hoče 
160004 Hotinja vas 160005 Orehova vas 
160004 Hotinja vas 098010 Rače 
160004 Hotinja vas 160010 Slivnica pri Mariboru 
160005 Orehova vas 160004 Hotinja vas 
160005 Orehova vas 160008 Radizel 
160005 Orehova vas 160009 Rogoza 
160005 Orehova vas 160010 Slivnica pri Mariboru 
160006 Pivola 160012 Spodnje Hoče 
160008 Radizel 098002 Fram 
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160008 Radizel 160005 Orehova vas 
160008 Radizel 160010 Slivnica pri Mariboru 
160008 Radizel 160012 Spodnje Hoče 
160009 Rogoza 160005 Orehova vas 
160009 Rogoza 160012 Spodnje Hoče 
160010 Slivnica pri Mariboru 160005 Orehova vas 
160010 Slivnica pri Mariboru 160008 Radizel 
160010 Slivnica pri Mariboru 160012 Spodnje Hoče 
160012 Spodnje Hoče 070020 Maribor 
160012 Spodnje Hoče 160006 Pivola 
160012 Spodnje Hoče 160008 Radizel 
160012 Spodnje Hoče 160009 Rogoza 
160012 Spodnje Hoče 160010 Slivnica pri Mariboru 
160012 Spodnje Hoče 160013 Zgornje Hoče 
160013 Zgornje Hoče 160003 Hočko Pohorje 
160013 Zgornje Hoče 160012 Spodnje Hoče 
161001 Hodoš 033008 Šalovci 
162001 Horjul 021003 Brezje pri Dobrovi 
162001 Horjul 140017 Velika Ligojna 
162001 Horjul 162007 Vrzdenec 
162007 Vrzdenec 021038 Šentjošt nad Horjulom 
162007 Vrzdenec 162001 Horjul 
163002 Zgornje Jezersko 095005 Kokra 
164005 Komenda 012010 Lahovče 
164005 Komenda 164009 Moste 
164007 Križ 043085 Šmarca 
164007 Križ 164009 Moste 
164007 Križ 043055 Podgorje 
164009 Moste 164005 Komenda 
164009 Moste 164007 Križ 
164009 Moste 072003 Mengeš 
166009 Ključarovci pri Ljutomeru 166011 Križevci pri Ljutomeru 
166009 Ključarovci pri Ljutomeru 166013 Lukavci 
166011 Križevci pri Ljutomeru 166009 Ključarovci pri Ljutomeru 
166011 Križevci pri Ljutomeru 166014 Stara Nova vas 
166011 Križevci pri Ljutomeru 188003 Veržej 
166012 Logarovci 166009 Ključarovci pri Ljutomeru 
166012 Logarovci 166013 Lukavci 
166012 Logarovci 116025 Sveti Jurij ob Ščavnici 
166013 Lukavci 063001 Babinci 
166013 Lukavci 166009 Ključarovci pri Ljutomeru 
166013 Lukavci 063034 Ljutomer 
166014 Stara Nova vas 166011 Križevci pri Ljutomeru 
167002 Kumen 178002 Fala 
167002 Kumen 167003 Lovrenc na Pohorju 
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167003 Lovrenc na Pohorju 167002 Kumen 
168001 Borovci 096022 Spuhlja 
168002 Bukovci 168004 Nova vas pri Markovcih 
168002 Bukovci 168007 Stojnci 
168003 Markovci 168004 Nova vas pri Markovcih 
168003 Markovci 168009 Zabovci 
168004 Nova vas pri Markovcih 168002 Bukovci 
168004 Nova vas pri Markovcih 168003 Markovci 
168004 Nova vas pri Markovcih 096022 Spuhlja 
168007 Stojnci 168002 Bukovci 
168007 Stojnci 028015 Muretinci 
168009 Zabovci 168003 Markovci 
168009 Zabovci 096022 Spuhlja 
169001 Dobrovce 169002 Dravski Dvor 
169001 Dobrovce 169004 Skoke 
169002 Dravski Dvor 169001 Dobrovce 
169002 Dravski Dvor 115003 Marjeta na Dravskem polju 
169003 Miklavž na Dravskem polju 115002 Loka 
169003 Miklavž na Dravskem polju 070020 Maribor 
169003 Miklavž na Dravskem polju 169004 Skoke 
169004 Skoke 169001 Dobrovce 
169004 Skoke 169003 Miklavž na Dravskem polju 
170020 Mirna Peč 130034 Dolenja Nemška vas 
170020 Mirna Peč 085132 Novo mesto 
170020 Mirna Peč 130188 Trebnje 
171003 Čadram 171013 Oplotnica 
171010 Malahorna 114001 Bezina 
171010 Malahorna 171013 Oplotnica 
171013 Oplotnica 171003 Čadram 
171013 Oplotnica 113023 Gladomes 
171013 Oplotnica 171010 Malahorna 
172006 Podlehnik 191005 Žetale 
172006 Podlehnik 135036 Tržec 
173001 Andraž nad Polzelo 173007 Polzela 
173001 Andraž nad Polzelo 133006 Kavče 
173002 Breg pri Polzeli 173004 Ločica ob Savinji 
173002 Breg pri Polzeli 173007 Polzela 
173004 Ločica ob Savinji 190029 Šempeter v Savinj. dolini 
173004 Ločica ob Savinji 173002 Breg pri Polzeli 
173004 Ločica ob Savinji 174003 Latkova vas 
173007 Polzela 173001 Andraž nad Polzelo 
173007 Polzela 173002 Breg pri Polzeli 
173007 Polzela 151010 Parižlje 
174001 Dolenja vas 174003 Latkova vas 
174001 Dolenja vas 174006 Prebold 



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 6. 5. 2019 / Stran 3533 

56 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

174001 Dolenja vas 174007 Sv. Lovrenc 
174002 Kaplja vas 151004 Gomilsko 
174002 Kaplja vas 174006 Prebold 
174003 Latkova vas 174001 Dolenja vas 
174003 Latkova vas 173004 Ločica ob Savinji 
174005 Matke 174008 Šešče pri Preboldu 
174006 Prebold 174001 Dolenja vas 
174006 Prebold 174002 Kaplja vas 
174007 Sv. Lovrenc 174008 Šešče pri Preboldu 
174007 Sv. Lovrenc 174001 Dolenja vas 
174008 Šešče pri Preboldu 190008 Griže 
174008 Šešče pri Preboldu 174005 Matke 
174008 Šešče pri Preboldu 174007 Sv. Lovrenc 
175003 Dolga Brda 074003 Mežica 
175003 Dolga Brda 175009 Prevalje 
175006 Leše 175009 Prevalje 
175009 Prevalje 175003 Dolga Brda 
175009 Prevalje 175006 Leše 
175009 Prevalje 074003 Mežica 
175009 Prevalje 103018 Ravne na Koroškem 
176001 Gibina 176004 Šafarsko 
176003 Razkrižje 176001 Gibina 
176003 Razkrižje 015006 Srednja Bistrica 
176003 Razkrižje 176006 Veščica 
176004 Šafarsko 176001 Gibina 
176004 Šafarsko 176003 Razkrižje 
176006 Veščica 176003 Razkrižje 
176006 Veščica 063058 Stročja vas 
177002 Josipdol 177003 Ribnica na Pohorju 
177003 Ribnica na Pohorju 177002 Josipdol 
177003 Ribnica na Pohorju 101012 Vuhred 
178002 Fala 178004 Janževa Gora 
178002 Fala 167002 Kumen 
178002 Fala 178005 Selnica ob Dravi 
178002 Fala 108019 Smolnik 
178002 Fala 178013 Zgornji Boč 
178004 Janževa Gora 178002 Fala 
178004 Janževa Gora 178005 Selnica ob Dravi 
178005 Selnica ob Dravi 178004 Janževa Gora 
178005 Selnica ob Dravi 108016 Ruše 
178005 Selnica ob Dravi 178008 Spodnji Slemen 
178008 Spodnji Slemen 070002 Bresternica 
178008 Spodnji Slemen 178005 Selnica ob Dravi 
178013 Zgornji Boč 178002 Fala 
178013 Zgornji Boč 167002 Kumen 
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178013 Zgornji Boč 093008 Ožbalt 
179018 Sodražica 104084 Žlebič 
179018 Sodražica 066011 Retje 
180004 Solčava 067002 Krnica 
180004 Solčava 067004 Luče 
181008 Sv. Ana v Slov. goricah 181012 Žice 
181008 Sv. Ana v Slov. goricah 181011 Zgornja Ščavnica 
181011 Zgornja Ščavnica 181008 Sv. Ana v Slov. goricah 
181011 Zgornja Ščavnica 118018 Trate 
181012 Žice 181008 Sv. Ana v Slov. goricah 
181012 Žice 058075 Zgornji Žerjavci 
182007 Vitomarci 153004 Cerkvenjak 
183001 Šempeter pri Gorici 084026 Nova Gorica 
183001 Šempeter pri Gorici 084037 Rožna Dolina 
183001 Šempeter pri Gorici 201006 Volčja Draga 
183001 Šempeter pri Gorici 183002 Vrtojba 
183002 Vrtojba 183001 Šempeter pri Gorici 
183002 Vrtojba 075001 Bilje 
183002 Vrtojba 075007 Miren 
184002 Kapla 151001 Braslovče 
184002 Kapla 151004 Gomilsko 
184002 Kapla 184005 Ojstriška vas 
184002 Kapla 189008 Prekopa 
184005 Ojstriška vas 184002 Kapla 
184005 Ojstriška vas 184007 Tabor 
184007 Tabor 184005 Ojstriška vas 
184007 Tabor 189008 Prekopa 
185001 Biš 204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 
185001 Biš 185006 Trnovska vas 
185006 Trnovska vas 185001 Biš 
185006 Trnovska vas 018005 Destrnik 
185006 Trnovska vas 096014 Podvinci 
186001 Trzin 023010 Domžale 
186001 Trzin 061011 Ljubljana 
186001 Trzin 072002 Loka pri Mengšu 
187002 Mala Polana 059015 Kapca 
187002 Mala Polana 187003 Velika Polana 
187003 Velika Polana 015009 Žižki 
187003 Velika Polana 132001 Gomilica 
187003 Velika Polana 059013 Hotiza 
187003 Velika Polana 187002 Mala Polana 
188001 Banovci 063030 Krapje 
188001 Banovci 188003 Veržej 
188003 Veržej 188001 Banovci 
188003 Veržej 002003 Dokležovje 
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188003 Veržej 166011 Križevci pri Ljutomeru 
189008 Prekopa 184002 Kapla 
189008 Prekopa 184007 Tabor 
189008 Prekopa 189013 Vransko 
189013 Vransko 061011 Ljubljana 
189013 Vransko 189008 Prekopa 
189013 Vransko 043111 Zgornji Tuhinj 
190001 Arja vas 011003 Celje 
190001 Arja vas 061011 Ljubljana 
190001 Arja vas 190019 Petrovče 
190001 Arja vas 190030 Velika Pirešica 
190006 Galicija 011006 Gorica pri Šmartnem 
190006 Galicija 190030 Velika Pirešica 
190008 Griže 174008 Šešče pri Preboldu 
190008 Griže 190016 Migojnice 
190008 Griže 190032 Zabukovica 
190011 Kasaze 190016 Migojnice 
190011 Kasaze 190019 Petrovče 
190012 Levec 011003 Celje 
190012 Levec 190019 Petrovče 
190016 Migojnice 190038 Žalec 
190016 Migojnice 190008 Griže 
190016 Migojnice 190011 Kasaze 
190016 Migojnice 190031 Vrbje 
190019 Petrovče 190038 Žalec 
190019 Petrovče 190001 Arja vas 
190019 Petrovče 190011 Kasaze 
190019 Petrovče 190012 Levec 
190024 Ponikva pri Žalcu 133001 Arnače 
190024 Ponikva pri Žalcu 190028 Studence 
190028 Studence 133003 Črnova 
190028 Studence 190024 Ponikva pri Žalcu 
190028 Studence 190030 Velika Pirešica 
190029 Šempeter v Savinj. dolini 190038 Žalec 
190029 Šempeter v Savinj. dolini 173004 Ločica ob Savinji 
190030 Velika Pirešica 190001 Arja vas 
190030 Velika Pirešica 190006 Galicija 
190030 Velika Pirešica 190028 Studence 
190031 Vrbje 190016 Migojnice 
190032 Zabukovica 190008 Griže 
190032 Zabukovica 190016 Migojnice 
190038 Žalec 190029 Šempeter v Savinj. dolini 
190038 Žalec 011003 Celje 
190038 Žalec 190016 Migojnice 
190038 Žalec 190019 Petrovče 



Stran 3536 / Št. 29 / 6. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije

59 
 

Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

190038 Žalec 190030 Velika Pirešica 
191001 Čermožiše 107009 Žahenberc 
191001 Čermožiše 191005 Žetale 
191005 Žetale 191001 Čermožiše 
191005 Žetale 172006 Podlehnik 
192001 Breg 041001 Blejska Dobrava 
192001 Breg 192004 Moste 
192002 Breznica 192007 Smokuč 
192002 Breznica 192009 Zabreznica 
192004 Moste 192010 Žirovnica 
192004 Moste 192001 Breg 
192004 Moste 041022 Koroška Bela 
192005 Rodine 102001 Begunje na Gorenjskem 
192005 Rodine 192007 Smokuč 
192007 Smokuč 192002 Breznica 
192007 Smokuč 192005 Rodine 
192008 Vrba 102017 Lesce 
192009 Zabreznica 192010 Žirovnica 
192009 Zabreznica 192002 Breznica 
192010 Žirovnica 192001 Breg 
192010 Žirovnica 192004 Moste 
192010 Žirovnica 192009 Zabreznica 
193009 Dvor 193050 Žužemberk 
193009 Dvor 048025 Gorenje 
193009 Dvor 193014 Hinje 
193009 Dvor 157016 Meniška vas 
193009 Dvor 085132 Novo mesto 
193009 Dvor 203009 Straža 
193014 Hinje 193050 Žužemberk 
193014 Hinje 193009 Dvor 
193050 Žužemberk 193009 Dvor 
193050 Žužemberk 061011 Ljubljana 
193050 Žužemberk 039065 Muljava 
194004 Črni Potok 194044 Šmartno pri Litiji 
194044 Šmartno pri Litiji 194004 Črni Potok 
194044 Šmartno pri Litiji 060065 Litija 
194044 Šmartno pri Litiji 194025 Mala Kostrevnica 
194044 Šmartno pri Litiji 194054 Zavrstnik 
194054 Zavrstnik 194044 Šmartno pri Litiji 
195001 Apače 195002 Črnci 
195001 Apače 195014 Segovci 
195002 Črnci 195020 Žepovci 
195002 Črnci 195001 Apače 
195007 Lutverci 029006 Gornja Radgona 
195007 Lutverci 195014 Segovci 
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195014 Segovci 195001 Apače 
195014 Segovci 195007 Lutverci 
195020 Žepovci 195002 Črnci 
195020 Žepovci 118018 Trate 
196002 Cirkulane 028015 Muretinci 
196002 Cirkulane 196011 Pristava 
196002 Cirkulane 143008 Turški vrh 
196011 Pristava 196002 Cirkulane 
197016 Kostanjevica na Krki 119046 Šentjernej 
197016 Kostanjevica na Krki 054115 Podbočje 
197016 Kostanjevica na Krki 054169 Veliko Mraševo 
198004 Makole 198006 Pečke 
198004 Makole 200015 Spodnje Poljčane 
198006 Pečke 113046 Laporje 
198006 Pečke 069013 Majšperk 
198006 Pečke 198004 Makole 
199027 Mokronog 211017 Šentrupert 
199027 Mokronog 206020 Šmarjeta 
199027 Mokronog 110014 Dolenji Boštanj 
199027 Mokronog 110040 Krmelj 
199027 Mokronog 211015 Slovenska vas 
199027 Mokronog 199041 Trebelno 
199041 Trebelno 130034 Dolenja Nemška vas 
199041 Trebelno 199027 Mokronog 
199041 Trebelno 085132 Novo mesto 
200009 Lušečka vas 200013 Poljčane 
200009 Lušečka vas 114052 Zbelovo 
200013 Poljčane 113044 Križni vrh 
200013 Poljčane 200009 Lušečka vas 
200013 Poljčane 200015 Spodnje Poljčane 
200013 Poljčane 200018 Zgornje Poljčane 
200015 Spodnje Poljčane 200013 Poljčane 
200018 Zgornje Poljčane 200013 Poljčane 
200018 Zgornje Poljčane 106024 Rogaška Slatina 
201001 Bukovica 075001 Bilje 
201001 Bukovica 201004 Renče 
201001 Bukovica 201006 Volčja Draga 
201004 Renče 201001 Bukovica 
201004 Renče 084013 Gradišče nad Prvačino 
201005 Vogrsko 084029 Ozeljan 
201005 Vogrsko 084033 Prvačina 
201005 Vogrsko 201006 Volčja Draga 
201006 Volčja Draga 183001 Šempeter pri Gorici 
201006 Volčja Draga 201001 Bukovica 
201006 Volčja Draga 084033 Prvačina 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

201006 Volčja Draga 201005 Vogrsko 
202003 Obrež 087019 Hum pri Ormožu 
202003 Obrež 202004 Središče ob Dravi 
202003 Obrež 087074 Vinski vrh 
202003 Obrež 087041 Ormož 
202004 Središče ob Dravi 087039 Miklavž pri Ormožu 
202004 Središče ob Dravi 202003 Obrež 
203006 Potok 085132 Novo mesto 
203006 Potok 203010 Vavta vas 
203008 Rumanja vas 157016 Meniška vas 
203008 Rumanja vas 203009 Straža 
203008 Rumanja vas 203010 Vavta vas 
203009 Straža 193009 Dvor 
203009 Straža 085159 Prečna 
203009 Straža 203008 Rumanja vas 
203009 Straža 203010 Vavta vas 
203010 Vavta vas 157016 Meniška vas 
203010 Vavta vas 203006 Potok 
203010 Vavta vas 203008 Rumanja vas 
204002 Osek 153005 Cogetinci 
204002 Osek 204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 
204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 058025 Lenart v Slov. goricah 
204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 204002 Osek 
204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 204008 Zgornji Porčič 
204006 Zgornja Senarska 058025 Lenart v Slov. goricah 
204008 Zgornji Porčič 058025 Lenart v Slov. goricah 
204008 Zgornji Porčič 204005 Sv. Trojica v Slov. goricah 
205015 Sveti Tomaž 042006 Hlaponci 
205015 Sveti Tomaž 087027 Lahonci 
205015 Sveti Tomaž 063056 Stara cesta 
206007 Družinska vas 121004 Dobruška vas 
206007 Družinska vas 206019 šmarješke toplice 
206019 Šmarješke Toplice 206020 Šmarjeta 
206020 Šmarjeta 206019 Šmarješke Toplice 
206020 Šmarjeta 199027 Mokronog 
207002 Krnica 207011 Zgornje Gorje 
207005 Podhom 207008 Spodnje Gorje 
207005 Podhom 003020 Zasip 
207008 Spodnje Gorje 003001 Bled 
207008 Spodnje Gorje 041001 Blejska Dobrava 
207008 Spodnje Gorje 207005 Podhom 
207008 Spodnje Gorje 207011 Zgornje Gorje 
207011 Zgornje Gorje 207002 Krnica 
207011 Zgornje Gorje 207008 Spodnje Gorje 
208001 Dragomer 208002 Log pri Brezovici 
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Naselje_od ID Naselje_od IME Naselje_do ID Naselje_do IME 

208001 Dragomer 208003 Lukovica pri Brezovici 
208002 Log pri Brezovici 140001 Bevke 
208002 Log pri Brezovici 208001 Dragomer 
208002 Log pri Brezovici 140006 Lesno Brdo 
208002 Log pri Brezovici 008011 Podplešivica 
208003 Lukovica pri Brezovici 008001 Brezovica pri Ljubljani 
208003 Lukovica pri Brezovici 208001 Dragomer 
209006 Rečica ob Savinji 209007 Spodnja Rečica 
209006 Rečica ob Savinji 209011 Varpolje 
209007 Spodnja Rečica 083006 Nazarje 
209007 Spodnja Rečica 209006 Rečica ob Savinji 
209007 Spodnja Rečica 209011 Varpolje 
209011 Varpolje 062007 Radmirje 
209011 Varpolje 209006 Rečica ob Savinji 
209011 Varpolje 209007 Spodnja Rečica 
210001 Jurovski dol 058025 Lenart v Slov. goricah 
210001 Jurovski dol 089023 Spodnji Jakobski dol 
211015 Slovenska vas 211017 Šentrupert 
211015 Slovenska vas 212001 Mirna 
211015 Slovenska vas 199027 Mokronog 
211017 Šentrupert 212001 Mirna 
211017 Šentrupert 199027 Mokronog 
211017 Šentrupert 211015 Slovenska vas 
212001 Mirna 211017 Šentrupert 
212001 Mirna 211015 Slovenska vas 
212001 Mirna 130188 Trebnje 
212001 Mirna 130034 Dolenja Nemška vas 
213001 Ankaran 050006 Bertoki 
213001 Ankaran 050084 Spodnje Škofije 
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PRILOGA 2: STANDARD DOSTOPNOSTI 
 
Pri zagotavljanju časovne komponente dostopnosti se glede na razred naselja oziroma turistične 
destinacije uporablja spodnja tabela. Dostopnost se dosega z javnim linijskim prevozom v različnih 
vrstah prometa. 
 
Razred, v katerega primarno razvrstimo povezavo posameznega naselja oziroma turistične destinacije 
(kot središča gravitacijskega območja) s središčem gravitacijskega območja, kateremu pripada, je 
lahko A, B, C, D, E, F, G, H ali I. Dodatno se lahko povezavi, primarno razvrščeni v razred C, D, E ali 
F, pripiše sekundarni razred G, H ali I, ki poviša zahtevano dostopnost primarnega razreda za dneve, 
za katere je sekundarni standard višji. Naselja znotraj mestnih občin z več kot 100.000 prebivalcev, ki 
niso občinska središča, so izvzeta. 
 
Tabela: Število dnevnih povezav glede na razred naselja oziroma turistične destinacije in dan v tednu: 
 

Razred 
naselja 

Delavnik v času 
šolskega pouka 

Delavnik v času 
šolskih počitnic 

Sobota Nedelja in dela 
prosti dnevi 

A 32 26 9 9 

B 21 15 7 7 

C 11 8 3 1 

D 9 8 - 1 

E 6 3 - 1 

F 3 2 - 1 

G 12 12 7 7 

H 8 8 5 5 

I 3 3 3 3 
 
Legenda:  
 
Razred A ...... povezava občinskega središča z več kot 1.000 potencialnimi potniki s središči 

gravitacijskih območij državnega pomena. 
Razred B ...... povezava občinskega središča s 500 do 1.000 potencialnimi s središči gravitacijskih 

območij državnega in regionalnega pomena.  
Razred C...... povezava naselja, ki je občinsko središče z 200 do 500 potencialnih potnikov, ali 

naselja, ki ni občinsko središče in ima več kot 2.000 prebivalcev, s središči 
gravitacijskih območij regionalnega in medobčinskega pomena.  

Razred D...... povezava naselja, ki je občinsko središče z manj kot 200 potencialnih potnikov, ali 
naselja, ki ni občinsko središče, pa ima več kot 1.000 prebivalcev, kateremu pripada 
povezava s središči gravitacijskih območij regionalnega in medobčinskega pomena.  

Razred E ...... povezava naselja, ki ni občinsko središče in ima med 500 in 1.000 prebivalcev, s 
središči gravitacijskih območij regionalnega in medobčinskega pomena. 

Razred F ...... povezava naselja, ki ni občinsko središče in ima med 250 in 500 prebivalcev, s 
središči gravitacijskih območij medobčinskega pomena. 

Razred G ..... hitra oziroma turistična povezava med središčem državnega ali regionalnega pomena 
in središčem mednarodnega pomena ali središčem mednarodnega pomena in 
turistično destinacijo, praviloma na razdalji nad 100 km. 

Razred H...... hitra oziroma turistična povezave med središči državnega ali regionalnega pomena ali 
med središčem državnega ali regionalnega pomena in turistično destinacijo, 
praviloma na razdalji od 50 do 100 km. 

Razred I ....... povezava turistične destinacije z občinskim središčem ali središčem medobčinskega 
ali regionalnega pomena. 
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Občinsko središče ............................... naselje, ki je sedež lokalne skupnosti v skladu s predpisi. 
Središče gravitacijskega območja ....... središče mednarodnega, državnega, regionalnega ali 

medobčinskega pomena v ali prek katerega pomemben delež potnikov iz naselja 
druge občine potuje zaradi dela, šolanja ali drugega izobraževanja ter zaradi dostopa 
do javne infrastrukture in do različnih gospodarskih in storitvenih dejavnosti 
zasebnega in javnega značaja; središča gravitacijskih območij, ki so 
prometno-prostorsko uvrščena za prvim središčem gravitacijskega območja enakega 
ali višjega pomena s katerim se naselje povezuje, ni predmet povezovanja s tem 
naseljem. 

Središče mednarodnega pomena ....... središče državnega pomena, ki je izrazito pomembno z vidika 
mednarodnega prometa, in je kot takšno določeno s Strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije. 

Središče državnega pomena ............... središče regionalnega pomena, ki ga praviloma predstavlja 
občinsko središče z najmanj 10.000 prebivalci ali somestje več funkcionalno 
medsebojno povezanih občinskih središč, katerega gravitacijsko območje pomembno 
presega območje regije, in je kot takšno določeno s Strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije. 

Središče regionalnega pomena ........... središče medobčinskega pomena, ki ga praviloma 
predstavlja občinsko središče z najmanj 5.000 prebivalci ali somestje več 
funkcionalno medsebojno povezanih občinskih središč, katerega gravitacijsko 
območje obsega področja, ki so odmaknjena, hribovita, gorska, obmejna ali oddaljena 
od glavnih prometnih koridorjev, in je kot takšno določeno s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije. 

Središče medobčinskega pomena ...... občinsko središče, katerega gravitacijsko območje zajema 
področja več občin, in je kot takšno določeno s Strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije. 

 
Število potencialnih potnikov se izračuna z uporabo naslednjih enačb: 
 PM = PN × DD 
 DD = ( 0,8 × Di + 0,5 × Ši + 0,2 × Zi ) ÷ PD 
PM ............... število potencialnih potnikov v naselju. 
PN ................ število prebivalcev v naselju. 
DD ................ državni delež potencialnih potnikov (do naslednjega uradnega izračuna velja DD = 

1/5). 
Di ................. število dijakov, ki se šola izven občine prebivališča. 
Ši .................. število študentov, ki se izobražujejo izven občine prebivališča. 
Zi .................. število zaposlenih, katerih kraj opravljanja dela je izven občine prebivališča. 
PD ................ število prebivalcev v državi. 
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PRILOGA 3 – TARIFA PREVOZNIN 
 
A) Tarifna lestvica za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem 

cestnem prometu in prevoz prtljage 
 
 
Tabela: Tarifna lestvica za enkratne vozovnice 
 

Razdalja 
(kilometri) 

Enkratna vozovnica  
(cena v evrih) 

do vključno 5,00 1,30 
nad 5,00 – 10,00 1,80 
nad 10,00 – 15,00 2,30 
nad 15,00 – 20,00 2,70 
nad 20,00 – 25,00 3,10 
nad 25,00 – 30,00 3,60 
nad 30,00 – 35,00 4,10 
nad 35,00 – 40,00 4,70 
nad 40,00 – 45,00 5,20 
nad 45,00 – 50,00 5,60 
nad 50,00 – 55,00 6,00 
nad 55,00 – 60,00 6,30 
nad 60,00 – 65,00 6,70 
nad 65,00 – 70,00 6,90 
nad 70,00 – 75,00 7,20 
nad 75,00 – 80,00 7,50 
nad 80,00 – 85,00 7,90 
nad 85,00 – 90,00 8,30 
nad 90,00 – 95,00 8,70 

nad 95,00 – 100,00 9,20 
nad 100,00 – 105,00 9,60 
nad 105,00 – 110,00 9,90 
nad 110,00 – 115,00 10,30 
nad 115,00 – 120,00 10,70 
nad 120,00 – 125,00 11,10 
nad 125,00 – 130,00 11,40 
nad 130,00 – 135,00 11,60 
nad 135,00 – 140,00 12,00 
nad 140,00 – 145,00 12,40 
nad 145,00 – 150,00 12,80 

nad 150,00 13,00 
 
 
Tarifna lestvica se uporablja za prodajo vozovnic na vozilu in za predprodajo vozovnic na stacionarnih 
prodajnih mestih IJPP ali preko spleta. Enotna vozovnica, ki je kupljena v predprodaji in naložena na 
elektronski kartici IJPP, omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. Cena dnevne vozovnice 
se določi z dvakratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji, 
tedenska vozovnica se določi z osemkratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število 
voženj od ponedeljka do nedelje. 
 
Organ JPP lahko določi višino dodatka za hitro linijo in ceno rezervacije sedeža. 
 
Prevoznina za kos izročene prtljage: en kos izročene prtljage brezplačno, vsak dodatni kos 1,30 EUR. 
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B) Tarifna lestvica za mesečne in letne vozovnice 
 
Cena mesečne neimenske vozovnice se določi z 32 kratnikom enkratne vozovnice in omogoča 
neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne v mesecu. Mesečna enotna neimenska 
vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali na drugem ustreznem elektronskem mediju in 
omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. Organ JPP lahko v času uvajanja novih linij in 
novih produktov zniža ceno mesečnih vozovnic do 30 odstotkov. 
 
Cena mesečne imenske vozovnice se določi z 26 kratnikom enkratne vozovnice in omogoča 
neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne v mesecu. Mesečna enotna imenska vozovnica 
je naložena na elektronski kartici IJPP ali na drugem ustreznem elektronskem mediju in omogoča 
multimodalno in multioperatersko uporabo. 
 
Cena letne vozovnice se izračuna na podlagi tarife za mesečno vozovnico pomnoženo s količnikom 
osem. Organ JPP lahko v času uvajanja novih linij in novih produktov zniža ceno letnih vozovnic do 30 
odstotkov. 
 
 
C) Tarifa subvencionirane vozovnice 
 
Cene vozovnic, subvencionirane v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, so 
določene s pravilnikom, ki ureja cene subvencioniranega prevoza. 
 
Č) Posebne tarife 
 
Standardna tarifa enotne vozovnice je enaka tarifi, določeni v točkah A), B) in C) te priloge. Organ JPP 
standardno tarifo enotne vozovnice prilagaja skladno z dogovori o tarifni, finančni in fizični integraciji. 
 

 
Organ JPP lahko poleg popustov za določene skupine potnikov, ki jih določa zakonodaja, določi in 
objavi na spletu tudi popuste za: 
–  specifične skupine potnikov kot so npr. otroci, šolarji, družine, mladi, seniorji, brezposelni; 
–  imetnike kartice ugodnosti invalida, izdane v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje 

možnosti invalidov 
–  spodbujanje uporabe JPP npr. v času vikenda, praznikov, počitnic; 
–  izvedbo promocijskih akcij npr. za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa.  
Popusti se obračunajo od tarifne lestvice za enkratno vozovnico. 
 
D) Nadomestna prevoznina 

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja enotno vozovnico, ki se ne glasi nanj, ali ima 
enotno vozovnico oziroma kartico IJPP, ki je ponarejena ali prirejena, mora na zahtevo voznika ali 
kontrolorja plačati nadomestno prevoznino, ki se obračuna v višini petkratne vrednosti prevoznine na 
celotni voznoredni liniji. 

 
E) Brezplačna vozovnica 

Brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo lahko pridobi:  

Otrok do dopolnjenega 4. leta starosti. 
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MINISTRSTVA
1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero 
akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi 
za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala 
in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 
284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim 
odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 
25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 
13/18 – ZJF-H) minister za finance izdaja

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

o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 
dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero 
dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka  

iz oddajanja premoženja v najem

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 

dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od 
dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem (Uradni list RS, št. 102/15, 79/16, 79/17 in 79/18) se v 
Prilogi 1, v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za od-
mero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 
in pokojnine za rezidente, v točki 6. Vpisovanje podatkov pod 
točko 5 – podatki o dohodku iz delovnega razmerja in podatki 
o pokojnini, za desetim odstavkom dodata nova enajsti in dva-
najsti odstavek, ki se glasita:

»Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1090 (Regres za 
letni dopust) se vpiše celoten znesek prejetega regresa za letni 
dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davč-
no osnovo všteva znesek regresa, ki presega 100 % povprečne 
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri določanju zneska 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva 
zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1127 (Regres po-
morščaka za letni dopust iz delovnega razmerja, zaposlenega 
pri tujem delodajalcu) se vpiše celoten znesek prejetega regre-
sa za letni dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine 
pa se v davčno osnovo všteva 50 % zneska regresa, ki pre-
sega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Re-
publike Slovenije.«.

2. člen
V Prilogi 2 se v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napo-

vedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega 
razmerja in drugega pogodbenega razmerja za nerezidente, v 
točki 5. Vpisovanje podatkov pod točko 4 – podatki o dohodku 
iz delovnega razmerja, za desetim odstavkom dodata nova 
enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:

»Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1090 (Regres za 
letni dopust) se vpiše celoten znesek prejetega regresa za letni 
dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davč-
no osnovo všteva znesek regresa, ki presega 100 % povprečne 
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri določanju zneska 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva 
zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1127 (Regres po-
morščaka za letni dopust iz delovnega razmerja, zaposlenega 
pri tujem delodajalcu) se vpiše celoten znesek prejetega regre-
sa za letni dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine 

pa se v davčno osnovo všteva 50 % zneska regresa, ki pre-
sega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Re-
publike Slovenije.«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-241/2019/10
Ljubljana, dne 6. maja 2019
EVA 2019-1611-0039

Dr. Andrej Bertoncelj
minister 

za finance

1357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih 
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu 
organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 
278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretje-
ga odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 
101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 
40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H) in 
za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 
in 97/14) minister za finance izdaja

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

o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
ter o načinu predložitve davčnemu organu

1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odteglja-

jev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, 
št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 
108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17 in 
78/18) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz 
obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – poja-
snila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.2 Opis podatkov, 
naziv in opis polja 114 Regres za letni dopust, ki presega 70 % 
PPPM, spremenita tako, da se glasita:

»114 Regres za letni dopust, ki presega 100 % PMP
Vpiše se znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 

100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije. Ta znesek se všteva v davčno osnovo od dohodka 
iz delovnega razmerja in v osnovo za obračun prispevkov za 
socialno varnost. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več 
delih, se pri izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regre-
sa ugotovi celotna višina regresa, ki se všteva v davčno osnovo 
in v osnovo za prispevke za socialno varnost, in izvrši izračun 
akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost ter 
poračun že plačane akontacije dohodnine ter prispevkov za so-
cialno varnost od posameznih delov regresa za letni dopust«.

V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna 
davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z 
vsebino predloženih podatkov, se v opisu polja A052 za drugim 
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
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»Izplačan regres v davčnem letu 2019 se vpiše v celo-
tnem izplačanem znesku.«.

V opisu polja M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in 
osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov, se v deseti 
alineji besedilo »70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji za predpretekli mesec« nadomesti z besedilom »100 % 
zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije«.

2. člen
V Prilogi 3 se v točki 2. Opis podatkov, v razdelku D. Po-

datki o izplačanem dohodku/osnovah za obračun prispevkov, 
v opisu polja 101 Plača in nadomestila plače, število »102« 
nadomesti z besedilom »101a«.

V opisu polja 101a Nadomestilo plače po tretji alineji 
prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, se za besedilom opisa, ki 
postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Če je za zavarovanca v obdobju, za katerega se pre-
dlaga obrazec REK-1f, treba upoštevati različni leti osnove, se 
pripadajoče ure in leto osnove vpišejo v posamezne vrstice (pri-
mer: če je zavarovanec bolniško odsoten z dela od novembra 
leta 2018 in se vrne v službo 10. februarja 2019, 20. februarja 
pa je ponovno bolniško odsoten iz drugega razloga, je treba v 
obračunu upoštevati dve različni leti osnove, in sicer pri obraču-
nu za mesec januar in do 10. februarja se vpišejo ure nadome-
stila za to obdobje in leto osnove 2017, od 20. februarja dalje 
se v obrazcu REK-1f sporočijo ure nadomestila za to obdobje 
in leto osnove 2018).«.

Za poljem 101b Odsotnost (starševstvo) brez pravice do 
nadomestila, se dodata novi polji 101c in 101d, ki se glasita:

»101c Zadržanost od dela – ni v breme zavezanca
Vpiše se število ur zadržanosti od dela, za katere zave-

zancu ni treba izračunati in plačati prispevkov za socialno var-
nost zaradi odsotnosti od dela za čas, ko prejema nadomestilo 
od pristojnih organov – npr. za čas bolezni nad 30 delovnih 
dni, za čas starševskega dopusta s pravico do nadomestila, 
za čas uveljavljanje pravice do nadomestila plače v primeru 
prostovoljnega darovanja krvi darovanje krvi.

101d Invalid s pravico do dela s krajšim delovnim 
časom

Vpiše se število ur zadržanosti od dela za invalida, ki ima 
pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega po 
predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.

Naziv in opis polja 114 Regres za letni dopust v delu, ki 
presega 70 % PPPM, se spremenita tako, da se glasita:

»114 Regres za letni dopust, ki presega 100 % PMP
Vpiše se znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 

100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije. Ta znesek se všteva v davčno osnovo od dohodka 
iz delovnega razmerja in v osnovo za obračun prispevkov za 
socialno varnost. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več 
delih, se pri izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regre-
sa ugotovi celotna višina regresa, ki se všteva v davčno osnovo 
in v osnovo za prispevke za socialno varnost, in izvrši izračun 
akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost ter 
poračun že plačane akontacije dohodnine ter prispevkov za so-
cialno varnost od posameznih delov regresa za letni dopust«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-242/2019/11
Ljubljana, dne 6. maja 2019
EVA 2019-1611-0040

Dr. Andrej Bertoncelj
minister 

za finance

1358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih 
za obračun prispevkov za socialno varnost

Na podlagi prvega odstavka 352. člena Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 
– odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 
69/17 in 13/18 – ZJF-H) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun 

prispevkov za socialno varnost

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za social-

no varnost (Uradni list RS, št. 56/17 in 78/18) se v Prilogi 7 v 
obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajal-
ce, ki niso plačniki davka, v polju 114 besedilo »70 % povprečne 
plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveni-
ji« nadomesti z besedilom »100 % zadnje znane povprečne 
mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije«.

2. člen
V Prilogi 9 se v obrazcu Obračun prispevkov za socialno 

varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih, v polju 167 besedilo 
»70 % PPPM« nadomesti z besedilom: »100 % PMP«.

3. člen
V Prilogi 10 se v Navodilu za izpolnjevanje obrazca ob-

račun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih 
delodajalcih, v poglavju B. Izpolnjevanje osnov za obračun pri-
spevkov, v opisu polja 167 besedilo »70 % PPPM« nadomesti 
z besedilom »100 % PMP« in besedilo »70 % povprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec« nado-
mesti z besedilom »100 % zadnje znane povprečne mesečne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-243/2019/11
Ljubljana, dne 6. maja 2019
EVA 2019-1611-0041

Dr. Andrej Bertoncelj
minister 

za finance

USTAVNO SODIŠČE
1359. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča 

v Ljubljani

Številka: Up-1581/18-22
Datum: 4. 4. 2019

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Igorja Pezdirca, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna 
Zaman in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 4. aprila 2019
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o d l o č i l o :

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 534/2018 z dne 
14. 11. 2018 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču v 
novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo izdajo soglasja k 

prodaji nepremičnin med stečajnim dolžnikom (prodajalcem) 
in pritožnikom (kupcem, predkupnim upravičencem). Ob izho-
dišču, da je bilo zavezujoče zbiranje ponudb izvedeno v skladu 
s pravnomočnim sklepom o prodaji, se je pri utemeljitvi svoje 
odločitve sklicevalo na formaliziran postopek prodaje in na 
nepravilnosti pri ponudbi izbranega ponudnika. Ker je ugotovi-
lo, da ponudba izbranega ponudnika ni bila v celoti skladna z 
vabilom za zavezujoče zbiranje ponudb in se zato ne bi smela 
upoštevati, je enako zaključilo za pogodbo s pritožnikom (pred-
kupnim upravičencem), na katero se je nanašal predlog za 
izdajo soglasja. V zvezi s položajem ustavnega pritožnika kot 
predkupnega upravičenca je sodišče ocenilo, da bi bila glede 
na skupno površino in posledično vrednost predmeta prodaje 
predkupna pravica nesmiselna, če bi jo razlagali tako, da bi 
moral predkupni upravičenec, ki je solastnik le manjšega dela, 
namesto nepremičnine, katere solastnik je, kupiti celoten kom-
pleks nepremičnin (49 parcel). Upnica KPL, d. o. o., Ljubljana, 
je z vlogama sodišču predlagala zavrnitev soglasja. Navajala 
je številne pomanjkljivosti v zvezi s ponudbo izbranega ponu-
dnika ter opozarjala na problem izvora sredstev in zmožnost 
plačila kupnine.

2. Sodišče druge stopnje je z izpodbijanim sklepom za-
vrnilo pritožbo ustavnega pritožnika. Pri obrazložitvi svoje od-
ločitve se je omejilo na vprašanje njegove predkupne pravice. 
Ugotovilo je, da je stavba, v okviru katere je pritožnik (na pod-
lagi solastnine) utemeljeval predkupno pravico, dejansko raz-
deljena na posamezne dele, četudi je v zemljiški knjigi knjižena 
z vpisom solastniških deležev na stavbni parceli. Tako je štelo, 
da v konkretnem primeru ne gre za solastnino v smislu prvega 
odstavka 65. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 
št. 87/02 in 91/13 – v nadaljevanju SPZ), temveč za obliko de-
janske etažne lastnine (navidezne solastnine). Ob ugotovitvi, 
da konkretni stanovanjski objekt nima več kot pet posameznih 
delov, je s sklicevanjem na sodno prakso1 in 124. člen SPZ 
upoštevalo, da je tudi predkupna pravica pritožnika omejena 
na stavbo v dejanski etažni lastnini in v konkretnem primeru 
obsega le pravico do nakupa deleža stečajnega dolžnika na 
dveh nepremičninah.

3. V nadaljevanju je sodišče preizkusilo, ali ima pritožnik 
prednost tudi pri nakupu celotnega kompleksa nepremičnin, 
čeprav nepremičnini, na katerih lahko upravičeno uveljavlja 
predkupno pravico, po površini obsegata le 0,4 % celotnega 
kompleksa nepremičnin, ki je predmet prodaje. V tem okviru 
se je sodišče odločilo za tehtanje med pravico predkupnega 
upravičenca, da to pravico uresniči, na eni strani in pravico 
izbranega ponudnika do nakupa nepremičnin po ponujeni ceni 
na drugi strani. Pri navedenem tehtanju je sodišče izhajalo iz 
namena predkupne pravice etažnega lastnika iz 124. člena 
SPZ. Poudarilo je, da je bila pravica v manjših stavbah v etažni 
lastnini uzakonjena z namenom, da lahko ob prodaji posame-
znega dela v etažni lastnini preostali etažni lastniki preprečijo, 
da bi v skupnost vstopil nekdo, ki ga ne želijo. S tem naj bi 
se zagotavljali boljši pogoji za mirno sožitje v smislu socialne 
funkcije lastnine. Ker nepremičnini, na katerih lahko predkupni 
upravičenec upravičeno uveljavlja predkupno pravico, po po-
vršini obsegata izredno majhen del kompleksa nepremičnin, ki 
se prodajajo, po oceni pritožbenega sodišča učinka predkupne 

1 Sodišče se sklicuje na sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 
202/2012 z dne 23. 10. 2014.

pravice do nakupa idealnih deležev stečajnega dolžnika na 
navedenih dveh nepremičninah ni mogoče razširiti na celoten 
kompleks nepremičnin, ki se prodajajo. Takšno dajanje pred-
nosti predkupnemu upravičencu po oceni sodišča ne bi bilo v 
skladu z namenom uzakonitve predkupne pravice iz 124. člena 
SPZ in bi pomenilo prekomeren poseg v pravico izbranega 
ponudnika do nakupa nepremičnin po ponujeni ceni. Navedeno 
po mnenju sodišča velja še toliko bolj v danem primeru, ko so 
se nepremičnine prodajale na podlagi zavezujočega zbiranja 
ponudb, ki za razliko od prodaje na javni dražbi uspelemu 
ponudniku po tem, ko je predkupni upravičenec izjavil, da 
uveljavlja predkupno pravico, ne omogoča višanja ponujene 
cene. Obravnavani primer po mnenju sodišča ni primerljiv s 
položajem pri skupni prodaji kmetijskih in stavbnih zemljišč.2 
Pri slednjem je po stališču sodišča treba upoštevati poseben 
namen uzakonitve predkupne pravice do kmetijskih zemljišč, 
ki v danem primeru zaradi prodaje drugovrstnih nepremičnin 
(poslovnih prostorov, skladišča, muzeja, gradbene jame, več-
stanovanjskih stavb oziroma stanovanj) ni podan. Pritožbeno 
sodišče je tako zaključilo, da predkupni upravičenec pri na-
kupu kompleksa nepremičnin nima prednosti pred izbranim 
ponudnikom. Ker je zaključek v zvezi z neobstojem predkupne 
pravice materialnopravne narave, je pritožbeno sodišče kot 
neutemeljen zavrnilo očitek pritožnika, da naj bi sodišče prve 
stopnje z opustitvijo vročanja vlog upnice KPL in upravitelja 
predkupnemu upravičencu bistveno kršilo določbe postopka.

4. Pritožnik uveljavlja kršitev drugega odstavka 14. člena 
ter 22., 23. in 33. člena Ustave. Navaja, da naj bi pritožbeno 
sodišče brez opore v trditvah strank ali podatkih spisa sámo 
ugotovilo, da gre v konkretnem primeru za dejansko etažno 
lastnino. Opozarja, da se v postopku ni imel možnosti izjaviti 
o navedenem izhodišču3 in pravni podlagi, ki jo je uporabilo 
pritožbeno sodišče. Opozarja, da se je sodna praksa v zvezi z 
»dejansko etažno lastnino« razvila izključno zaradi razmejitve 
položajev, za katere se uporabljajo posebna pravila o vzposta-
vitvi etažne lastnine,4 in tako naj ne bi bila upoštevna v primeru 
odločanja o izdaji soglasja k prodaji nepremičnin predkupnemu 
upravičencu v stečajnem postopku. Odločitvi sodišč po mnenju 
pritožnika tudi brez ustrezne obrazložitve nasprotujeta enotni in 
ustaljeni sodni praksi5 in stališčem pravne stroke,6 ki predku-
pnemu upravičencu priznavata možnost uveljavljati predkupno 
pravico tudi takrat, ko predkupni zavezanec ob nepremičninah, 
ki so predmet predkupne pravice, hkrati prodaja tudi druge 
nepremičnine. Položaj, ko se hkrati s prodajo stavbnih zemljišč 
prodajajo tudi kmetijska zemljišča, je po mnenju pritožnika po 
vseh bistvenih pravnih značilnostih primerljiv z njegovim polo-
žajem, zaradi česar naj bi bilo stališče sodišča v nasprotju z 
načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

5. Po mnenju pritožnika je njegov položaj varovan tudi 
v okviru 33. člena Ustave. Poudarja, da predkupna pravica 
omejuje lastninsko pravico prodajalca in v ničemer ne posega v 

2 Sodišče se sklicuje na sodbi Vrhovnega sodišča št. II Ips 
349/2010 z dne16. 5. 2013 in št. II Ips 151/2012 z dne 6. 12. 2012 
ter na sodbo Upravnega sodišča št. I U 1985/2011 z dne 7. 12. 
2012.

3 Ustavni pritožbi prilaga izpisek Geodetske uprave Republike 
Slovenije in opozarja, da ima konkretna stavba šest (ne pet) posa-
meznih delov in tudi da glede na izpisek stoji samo na eni parceli, 
na kateri ima kot solastnik predkupno pravico.

4 Gre za Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih 
stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Uradni list RS, 
št. 34/17 – ZVEtL-1) oziroma predhodno veljavni Zakon o vzpo-
stavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela 
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list 
RS, št. 45/08 in 59/11 – ZVEtL). 

5 Pritožnik se sklicuje na sodbe, ki so navedene pod opombo 
št. 2 te odločbe.

6 M. Tratnik, Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije, 
Pravna praksa, št. 11 (2010), str. 22, in F. Seljak, Položaj predku-
pnega upravičenca pri prodaji premoženja v stečajnem postopku, 
Pravosodni bilten, št. 3 (2017), str. 69. 
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interes (potencialnega) kupca, ki odda ponudbo v postopku zbi-
ranja ponudb. Opozarja, da njegove predkupne pravice z argu-
mentom »nesorazmernosti« v razmerju do potencialnega kup-
ca ni mogoče preprosto izničiti. Na nasprotni strani preizkusa 
bi sodišče po mnenju pritožnika upravičeno lahko upoštevalo le 
omejitev predkupnega zavezanca (lastnika) in ne interesov iz-
branega ponudnika v postopku prodaje. Ob tem izpostavlja, da 
je predkupno pravico uveljavljal pod enakimi pogoji kot izbrani 
ponudnik in torej ravno tako za celoten kompleks nepremičnin. 
Poudarja tudi, da je bilo v okviru postopka prodaje že v vabilu 
k dajanju ponudb izrecno navedeno opozorilo, da bo prodajna 
pogodba z uspelim ponudnikom sklenjena pod razveznim (ozi-
roma odložnim) pogojem (ne)uveljavitve predkupne pravice. 
Navaja, da se je z nosilnim stališčem pritožbenega sodišča, ki 
pomeni zanikanje njegove predkupne pravice, seznanil šele s 
prejemom odločitve pritožbenega sodišča in o njem predhodno 
tudi ni mogel sklepati, ker ni bil seznanjen z nobeno vlogo v 
postopku, ki bi takšno stališče vsebovala. Meni tudi, da je bilo 
v njegovo predkupno pravico (po njegovem pravnem nazira-
nju sicer dopustno) poseženo že z načinom skupne prodaje 
nepremičnin, da pa je izničenje njegove predkupne pravice 
s strani pritožbenega sodišča tudi arbitrarno v smislu kršitve 
22. člena Ustave.

6. Ker sodišči pritožniku v postopku odločanja o soglas-
ju nista vročali vlog upnika (neizbranega ponudnika) KPL in 
upravitelja, naj bi po mnenju pritožnika kršili njegovo pravico 
do izjave. Pritožnik opozarja, da neizbrani ponudnik po petem 
odstavku 342. člena Zakona o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 
27/16 – v nadaljevanju ZFPPIPP) nima procesne legitimacije 
za uveljavljanje zahtevkov proti veljavnosti sklenitve pogodbe 
ali katerihkoli drugih zahtevkov, ki jih pridobi kupec (predkupni 
upravičenec, pritožnik) s sklenitvijo ali izpolnitvijo pogodbe. 
Vse uveljavljane kršitve skupaj po mnenju pritožnika vzbujajo 
tudi utemeljen dvom o nepristranskosti sodišča v smislu kršitve 
23. člena Ustave.

7. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-1581/18 z dne 
20. 12. 2018 sklenilo, da ustavno pritožbo sprejme v obravna-
vo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu ustavne 
pritožbe obvestilo Višje sodišče v Ljubljani. V skladu z drugim 
odstavkom navedenega člena ZUstS je obvestilo tudi upnike 
družbe IMOS-G, d. o. o. – v stečaju, Ljubljana, s pozivom, ki je 
bil objavljen na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi in-
solventnosti, da se lahko izjavijo o ustavni pritožbi. Poziv upni-
kom na ustavno pritožbo je bil na spletnih straneh za objavo v 
postopkih insolventnosti objavljen 7. 1. 2019 s petnajstdnevnim 
rokom za odgovor od dneva objave poziva. Dne 30. 1. 2019, to-
rej po izteku roka za odgovor, je Ustavno sodišče prejelo vlogo, 
ki po vsebini odgovarja na ustavno pritožbo in naj bi jo vložili 
družbi Wohn-und Geschäftspark Laibach GmbH, Republika 
Avstrija, in EWO Bauträger GmbH, Republika Avstrija (izbrani 
ponudnik v postopku prodaje). Na ustavno pritožbo so v sodno 
odrejenem roku odgovorile upnici SGP GRADITELJ, d. d., 
Kamnik, in GEOINVEST, d. o. o., Ljubljana, ter upnica KPL.

8. Upnici SGP GRADITELJ in GEOINVEST soglašata z 
navedbami pritožnika glede zatrjevanih kršitev in menita, da 
sodišče izdaje soglasja k pogodbi s predkupnim upravičencem 
ne bi smelo zavrniti. Navajata, da si v stečajnem postopku 
konkurirata pravici upnikov do čim večjega in čim hitrejšega 
poplačila terjatev na eni strani in predkupna pravica na drugi 
strani. Po mnenju upnic je tako edina ustavnoskladna rešitev 
opredeljenega nasprotja v tem, da se predkupnemu upravi-
čencu omogoči uveljavljanje predkupne pravice na celotnem 
kompleksu nepremičnin. Le na ta način naj bi bila ohranjena 
funkcionalna in ekonomska celota kompleksa nepremičnin in s 
tem tudi njihova vrednost. Opozarjata na dolgotrajnost konkre-
tnega postopka prodaje in negativen vpliv na možnosti poplači-
la (navadnih) upnikov v stečajnem postopku, ki naj bi v širšem 

smislu nasprotovala pravici do njune svobodne gospodarske 
pobude iz 74. člena Ustave.

9. Upnica KPL navaja, da naj bi predkupni upravičenec 
uveljavljal pravico v korist tretje osebe in jo na ta način zlora-
bljal. Navedeno utemeljuje s poizvedbami o premoženjskem 
stanju predkupnega upravičenca ter domnevni nezmožnosti 
plačila kupnine in nesmotrnosti nakupa. Opozarja na splošno 
nesuspenzivnost pritožbe po 125. členu ZFPPIPP in na dej-
stvo, da je prodajna pogodba na podlagi 341. člena ZFPPIPP 
sklenjena pod odložnim (oziroma razveznim) pogojem (ne)
izdaje soglasja. Po mnenju upnice naj bi tako že z zavrnitvijo 
soglasja na prvi stopnji prišlo do uresničitve razveznega pogoja 
in prenehanja pogodbe z izbranim ponudnikom. Tako po mne-
nju upnice naj ne bi bilo mogoče govoriti o kršitvi predkupne 
pravice. Navaja, da uzakonitev predkupne pravice pomeni 
poseg v pravico do zasebne lastnine v okviru razpolagalnega 
upravičenja, in opozarja na primarni interes prodajalca po 
prejemu kupnine. Poudarja, da mora po obligacijskem pravu 
predkupni upravičenec hkrati z izjavo o sprejemu predkupne 
ponudbe plačati tudi kupnino oziroma zagotoviti primerno zava-
rovanje. Opozarja, da ZFPPIPP za konkreten primer uveljavitve 
predkupne pravice ne predvideva hkratnega plačila kupnine ali 
zagotovitve primernega zavarovanja, temveč le plačilo v skladu 
s pogodbo.7 Tako naj bi bil ogrožen primarni interes stečajnega 
dolžnika (in upnikov) pri prodaji premoženja (prejem kupnine) in 
torej tudi načeli zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upni-
kov8 ter hitrosti postopka.9 Posledično v konkretnem primeru 
tudi naj ne bi bil izpolnjen pogoj sorazmernosti v ožjem smislu v 
razmerju do posega v lastninsko pravico stečajnega dolžnika in 
interesa upnikov po učinkovitem poplačilu terjatev. Upnica KPL 
opozarja na izrazito majhnost površin, na katerih je kot sola-
stnik v zemljiški knjigi vpisan predkupni upravičenec, in obširno 
navaja razloge za nezakonitost ponudbe izbranega ponudnika. 
Poudarja tudi različen namen zakonite predkupne pravice pri 
kmetijskih zemljiščih na eni strani in predkupne pravice pri 
solastnini oziroma etažni lastnini na drugi strani, iz česar naj 
bi sledila tudi neutemeljenost pritožnikovega očitka o odstopu 
od enotne in ustaljene sodne prakse. Opozarja na stališče v 
teoriji,10 da v primeru dejanske etažne lastnine zakonita pred-
kupna pravica ne obstaja. V povezavi z vročanjem navaja, da v 
konkretnem primeru ZFPPIPP in Zakon o pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 10/17 – v nadaljevanju ZPP) ne predvidevata posebne izjave 
o odgovoru na pritožbo, zaradi česar naj bi bil očitek pritožnika 
glede kršitve pravice do izjave v navedenem delu neutemeljen.

10. Ustavno sodišče je odgovore upnic v odgovor posla-
lo pritožniku. Pritožnik je odgovoril na navedbe upnice KPL. 
Opozarja, da ima navedena upnica v postopku prodaje hkrati 
vlogo neizbranega ponudnika v postopku zavezujočega zbi-
ranja ponudb, pri čemer naj bi glede na vsebino odgovora na 
ustavno pritožbo nastopala zgolj v navedeni vlogi. Stališče 
KPL glede neupoštevnosti ponudbe izbranega ponudnika in 
neutemeljenosti ustavne pritožbe naj bi vodilo v zaključek, da 
naj stečajni dolžnik prodajno pogodbo sklene s KPL za bistveno 
nižjo kupnino, kar bi negativno vplivalo na višino razdelitvene 
mase in torej tudi na možnosti poplačila KPL. Ob sklicevanju 
na 56. in 125. člen ZFPPIPP ter sodno prakso11 poudarja, da 

7 Druga alineja 2. točke tretjega odstavka 347. člena 
ZFPPIPP.

8 Člen 47 ZFPPIPP.
9 Člen 48 ZFPPIPP.
10 Upnica se sklicuje na naslednji deli: M. Tratnik, nav. delo, 

str. 22, in M. Tratnik, R. Vrenčur, Omejitve lastninske pravice in 
posebni pravni režimi na nepremičninah, GV Založba, Ljubljana 
2009, str. 191.

11 Pritožnik se sklicuje na sklepe Višjega sodišča v Ljubljani 
št. Cst 305/2016 z dne 10. 5. 2016, št. Cst 579/2016 z dne 14. 9. 
2016, št. Cst 479/2016 z dne 21. 7. 2016, št. Cst 4/2016 z dne 
20. 1. 2016, št. Cst 102/2016 z dne 23. 2. 2016 in št. Cst 31/2017 
z dne 24. 1. 2017. 
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neizbrani ponudnik v stečajnem postopku ne izkazuje proce-
sne legitimacije. Zanika, da bi šlo v konkretnem primeru pri 
izvrševanju predkupne pravice za zlorabo. Navaja, da gre pri 
navedbah upnice o premoženjskem stanju pritožnika za špe-
kulacije, pri čemer je financiranje nakupa za nepremičnine, ki 
jih kupuje v posledici uveljavitve svoje predkupne pravice, s 
tujimi viri tudi v skladu s poslovno prakso. Opozarja tudi, da 
je v celoti in pravočasno vplačal aro, ki je še vedno na računu 
stečajnega dolžnika.

B. – I.
O pravnem interesu pritožnika
11. Ker se je v rednem sodnem postopku odločalo o izdaji 

soglasja za sklenitev pogodbe, katere stranka je tudi pritožnik 
(kupec), in je pritožnik užival pravno varstvo tudi v rednem pri-
tožbenem postopku,12 je Ustavno sodišče pritožniku v postopku 
odločanja o ustavni pritožbi pravni interes priznalo. Sodišče 
prve stopnje je v obrazložitvi (primarno) sicer res izhajalo iz 
nezakonitosti ponudbe izbranega ponudnika, vendar je po-
membno, da sta sodišči v konkretnem postopku odločali o izdaji 
soglasja k pogodbi s pritožnikom (predkupnim upravičencem) 
in ne k pogodbi z izbranim ponudnikom. Drugega odstavka 
125. člena ZFPPIPP, ki na splošno določa nesuspenzivnost 
pritožbe zoper sklep v postopku insolventnosti, tudi ni mogoče 
razumeti na način, da bi že nepravnomočna zavrnitev soglasja 
na prvi stopnji pomenila izpolnjenost razveznega pogoja po-
godbe s predkupnim upravičencem.

O procesnem položaju upnice KPL
12. Pritožnik v odgovoru na navedbe upnice sicer ute-

meljeno opozarja, da neizbranemu ponudniku sodna praksa v 
postopku prodaje ne priznava pravice do pritožbe. Ker je druž-
ba KPL v odgovoru na ustavno pritožbo svoj položaj utemelje-
vala (in izkazala) s položajem upnice v stečajnem postopku, 
je Ustavno sodišče njen odgovor upoštevalo pri odločanju. Pri 
tem se ni ukvarjalo z vprašanjem, v kolikšni meri so stališča, 
izražena v odgovoru, morebiti lahko v nasprotju s koristmi, ki 
jih sicer v postopku lahko upravičeno zasleduje v vlogi upnice.

O vlogi družb Wohn-und Geschäftspark Laibach GmbH, 
Republika Avstrija, in EWO Bauträger GmbH, Republika Av-
strija

13. Vlogo, ki naj bi jo vložili navedeni družbi,13 je Ustavno 
sodišče prejelo po izteku roka za vložitev odgovora na ustavno 
pritožbo, predlog za podaljšanje sodno odrejenega roka za 
odgovor na ustavno pritožbo pa ni bil vložen. Ker je glede na 
posebne okoliščine primera Ustavno sodišče sklenilo, da bo 
zadevo obravnavalo absolutno prednostno, nadaljnji postopek 
s to vlogo pa ne bi bil brez vpliva na dolžnost Ustavnega sodi-
šča, da odloči v najkrajšem možnem času,14 Ustavno sodišče 
vloge ni moglo upoštevati.

B. – II.
14. Pritožnik sodiščema očita, da sta z zanikanjem pred-

kupne pravice nedopustno posegli v njegovo pravico do zaseb-
ne lastnine iz 33. člena Ustave. Pravica do zasebne lastnine iz 
33. člena Ustave varuje človekovo svobodo na premoženjskem 
področju. Z jamstvom zasebne lastnine Ustava ne varuje le la-
stninske pravice, kot je opredeljena v civilnem pravu,15 temveč 
vse pravne položaje, ki imajo za posameznika na podoben 
način kot lastninska pravica premoženjsko vrednost in ki mu 
omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem področju ter 

12 Takšno stališče je zavzelo tudi pritožbeno sodišče v izpod-
bijanem sklepu, saj je pritožniku kot predkupnemu upravičencu 
priznalo procesno legitimacijo za vložitev pritožbe zoper sklep o 
zavrnitvi soglasja (8. točka obrazložitve izpodbijanega sklepa). 

13 Iz vloge ni mogoče razbrati njenega podpisnika in s tem 
upravičenosti za zastopanje. 

14 Glej 48. člen ZFPPIPP v zvezi s prvim odstavkom 6. člena 
ZUstS.

15 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-156/98 z dne 11. 2. 
1999 (Uradni list RS, št. 17/99, in OdlUS VIII, 118), 8. točka ob-
razložitve.

s tem svobodno in odgovorno oblikovanje lastne usode.16 Na-
vedena pravica varuje na eni strani konkreten položaj imetnika 
pravice pred oblastnimi posegi v njegovo lastninsko sfero, na 
drugi strani pa pravne položaje, s katerimi se uresničuje varo-
vanje svobode na premoženjskem področju.17

15. Predkupna pravica etažnega lastnika18 ima podla-
go v 124. členu SPZ. Upnica KPL sicer opozarja na stališče 
teorije,19 po katerem naj v primeru »dejanske etažne lastnine« 
predkupna pravica ne bi veljala, vendar je pritožbeno sodišče 
v obrazložitvi na ravni zakonskega prava sprejelo izhodišče, 
da lahko pritožnik predkupno pravico uveljavlja na podlagi 
določbe, ki ureja predkupno pravico etažnega lastnika. Na 
podlagi tretjega odstavka 513. člena Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 20/18 
– v nadaljevanju OZ) se pravila o pogodbeni predkupni pravici 
smiselno uporabljajo tudi za zakonito predkupno pravico, če 
za posamezen primer zakon ne določa drugače. Predkupna 
pravica tako po splošnih pravilih pomeni zavezo lastnika stvari 
(prodajalca), da bo predkupnega upravičenca obvestil o na-
meravani prodaji stvari določeni osebi in o pogojih te prodaje 
ter mu ponudil, naj jo kupi pod enakimi pogoji.20 Posebna 
kogentna pravila o uveljavitvi zakonite predkupne pravice v 
primeru stečajnega postopka nad predkupnim zavezancem 
določa 347. člen ZFPPIPP. Ta za primer prodaje na podlagi 
zbiranja ponudb določa, da se prodajna pogodba s kupcem 
sklene pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo 
uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se 
uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico 
(1. točka tretjega odstavka 347. člena ZFPPIPP). Upravitelj je 
tudi zavezan predkupnemu upravičencu poslati besedilo po-
godbe s smiselno enako vsebino, kot jo ima pogodba, ki jo je 
poslal izbranemu ponudniku, in ga pozvati, naj mu v 15 dneh po 
prejemu vrne podpisan izvod pogodbe in plača celotno kupni-
no v skladu s pogodbo (prva in druga alineja 2. točke tretjega 
odstavka 347. člena ZFPPIPP). Predkupnega upravičenca je 
dolžan tudi opozoriti, da bo predkupna pravica prenehala, če 
je ne uveljavi na način, da v 15 dneh po prejemu besedila 
pogodbe in poziva upravitelja vrne podpisan izvod pogodbe 
in plača celotno kupnino v skladu s pogodbo (tretja alineja 
2. točke in 3. točka tretjega odstavka 347. člena ZFPPIPP). 
Predkupni upravičenec iz naslova zakonite predkupne pravice 
je torej tudi v primeru prodaje na način zavezujočega zbiranja 
ponudb v stečajnem postopku na podlagi zakonske ureditve 
upravičen, da lahko, ko se tako odloči,21 nepremičnino, na 
katero se njegova zakonita predkupna pravica nanaša, kupi 
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik. Po oceni Ustavnega 
sodišča je navedeni položaj predkupnega upravičenca iz na-
slova zakonite predkupne pravice varovan v okviru pravice do 
zasebne lastnine iz 33. člena Ustave.22 Ustavno sodišče je iz 
navedenega razloga v nadaljevanju preizkusilo utemeljenost 
pritožnikovih očitkov v navedenem delu.

16. Višje sodišče je v obrazložitvi tehtalo med pravico 
predkupnega upravičenca na eni strani in pravico izbranega 
ponudnika do nakupa nepremičnin po ponujeni ceni na dru-
gi strani. Zaradi majhne površine nepremičnin, na solastnin-
skem deležu katerih je pritožnik lahko upravičeno uveljavljal 
predkupno pravico, in socialne vpetosti predkupne pravice po 

16 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-770/06 z dne 27. 5. 
2009 (Uradni list RS, št. 54/09), 4. točka obrazložitve, in J. Zobec 
v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolni-
tev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, 
str. 451–454.

17 J. Zobec v: L. Šturm, nav. delo, str. 451.
18 Tako tudi predkupna pravica solastnika (glej 66. člen SPZ).
19 Glej opombo št. 10. 
20 Člen 507 OZ.
21 Ob spoštovanju posebnih pogojev uveljavljanja predkupne 

pravice v stečajnem postopku (347. člen ZFPPIPP). 
22 Enako stališče je sprejelo nemško Zvezno ustavno sodišče. 

Primerjaj sklep prvega senata z dne 9. 1. 1991 – 1 BvR 929/89.
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124. členu SPZ je zaključilo, da predkupne pravice pritožnika ni 
mogoče razširiti na celoten kompleks nepremičnin, ki se proda-
jajo. To bi namreč po stališču pritožbenega sodišča, še dodatno 
ob upoštevanju dejstva, da izbrani ponudnik v konkretnem 
primeru zaradi načina prodaje v postopku zbiranja zavezujočih 
ponudb cene ne more več zvišati, pomenilo prekomeren poseg 
v njegovo pravico do nakupa nepremičnin po ponujeni ceni. 
Pritožbeno sodišče je tako zaključilo, da predkupni upraviče-
nec pri nakupu kompleksa nepremičnin nima prednosti pred 
izbranim ponudnikom.

17. Pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave 
varuje pritožnikov položaj le v obsegu priznanega obstoja za-
konite predkupne pravice. Stališče pritožbenega sodišča lahko 
Ustavno sodišče obravnava le v obsegu, v katerem zadeva 
pritožnikov položaj predkupnega upravičenca in torej vprašanje 
prednosti pri nakupu solastniških deležev stečajnega dolžnika 
na tistih dveh nepremičninah, na katerih mu predkupna pra-
vica tudi po stališču pritožbenega sodišča pripada na podlagi 
124. člena SPZ.

18. Toda v konkretnem primeru je treba upoštevati, da se 
je na podlagi (petega) sklepa o prodaji št. St 274/2015 z dne 
17. 11. 2017 opravila prodaja kompleksa devetinštiridesetih 
nepremičnin kot celote. Na podlagi navedenega sklepa je bilo 
18. 4. 2018 na spletnih straneh za objave v postopkih insolven-
tnosti objavljeno vabilo za zavezujoče zbiranje ponudb (v nada-
ljevanju vabilo), ki je v točki 4 (xii.) tudi določalo, da bo pogodba 
sklenjena pod razveznim (oziroma odložnim) pogojem (ne)uve-
ljavitve predkupne pravice. Skupna prodaja celotnega komple-
ksa nepremičnin, ki zajema tudi dve nepremičnini (solastniška 
deleža), na katerih ima predkupni upravičenec zakonito predku-
pno pravico, je torej posledica sprejetega načina prodaje v ste-
čajnem postopku in ne posledica odločitve predkupnega upra-
vičenca. Predkupni upravičenec je v konkretnem primeru svojo 
predkupno pravico v postopku lahko uveljavil le na način, da je 
s podpisom pogodbe pristal na smiselno enake pogoje, kot so 
veljali za izbranega ponudnika glede nakupa vseh nepremičnin 
skupaj. Ob upoštevanju navedene okoliščine stališče sodišča, 
da predkupni upravičenec pri nakupu kompleksa nepremičnin 
nima prednosti pred izbranim ponudnikom, nujno pomeni tudi, 
da pritožnik, ki mu zakon na določenih nepremičninah (dveh 
solastniških deležih stečajnega dolžnika) predkupno pravico 
izrecno daje, te pravice dejansko nima. Zato takšno stališče 
krši pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Navede-
nega zaključka ne spremeni niti pravica izbranega ponudnika 
do nakupa, ki je že na podlagi zakona (v delu obstoja zakonite 
predkupne pravice) nujno sklenjena pod razveznim (oziroma 
odložnim) pogojem (ne)uveljavitve (zakonite) predkupne pra-
vice (prim. 1. točko tretjega odstavka 347. člena ZFPPIPP).23 
Ustavno sodišče se do zatrjevane možnosti zlorabe predkupne 
pravice ne opredeljuje, ker obrazložitev izpodbijanih sodnih 
odločb ne temelji na navedeni podlagi. Zakonita predkupna 
pravica sicer pomeni poseg v pravico do zasebne lastnine,24 a 
uresničitve interesa dolžnika (in upnikov) po prejemu kupnine, 
kar je namen prodaje premoženja stečajnega dolžnika, sam 
institut predkupne pravice ne ogroža, saj se predkupni upravi-
čenec zavezuje k nakupu nepremičnine pod enakimi pogoji kot 
izbrani ponudnik, pri čemer je pritožnik v konkretnem primeru 
skladno s sklepom o prodaji vplačal tudi aro.

19. Zaradi ugotovljene kršitve 33. člena Ustave je Ustavno 
sodišče razveljavilo izpodbijani sklep in zadevo vrnilo v novo 
odločanje Višjemu sodišču v Ljubljani. V novem odločanju bo 
sodišče moralo upoštevati zahteve, ki izhajajo iz te odločbe. 
Ker je Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodilo že iz navedene-
ga razloga, se ni spuščalo v presojo drugih zatrjevanih kršitev.

23 Pritožnik v tej zvezi pravilno opozarja, da so bili vsi ponu-
dniki (tudi izbrani) z vabilom k dajanju ponudb izrecno opozorjeni 
na obstoj in učinkovanje zakonite predkupne pravice.

24 Tako v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-119/94 z dne 
21. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96, in OdlUS V, 32) in ponovlje-
no v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-266/98 z dne 28. 2. 2002 
(Uradni list RS, št. 27/02, in OdlUS XI, 27).

C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS ter petega odstavka 46. člena 
v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika 
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 
in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in 
sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen 
Jaklič, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan 
Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

1360. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča 
v Celju

Številka: Up-133/16-20
Datum: 14. 3. 2019

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Jožeta Urha, Škofja Loka, ki ga zastopa Odvetniška družba 
Hočevar – Mokorel, o. p., d. o. o., Kranj, na seji 14. marca 2019

o d l o č i l o :

Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 407/2015 z dne 
19. 11. 2015 se razveljavi. Zadeva se vrne Višjemu sodišču v 
Celju v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je s sklepom o dedovanju (med 

drugim) opredelilo nepremičnine, ki tvorijo zaščiteno kmetijo, in 
premičnine, ki spadajo v zapuščino zapustnice (matere prito-
žnika), ter ugotovilo čisto vrednost premoženja, ki je predmet 
dedovanja (1.587.583,25 EUR). Pritožnika je razglasilo za pre-
vzemnika nepremičnin, ki predstavljajo zaščiteno kmetijo. Za 
nujna dediča nepremičnin, ki predstavljajo zaščiteno kmetijo, 
pa je na podlagi zakona razglasilo (drugega) zapustničinega 
sina in hčer, ki sta uveljavljala nujni dedni delež. Ob ugotovitvi 
vrednosti njunih nujnih dednih deležev (198.447,72 EUR ozi-
roma 197.932,02 EUR, skupaj 396.379,74 EUR) je na predlog 
pritožnika v skladu s 15. členom Zakona o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 30/13 – v nadaljeva-
nju ZDKG) pritožniku določilo skrajni rok plačila obeh nujnih 
dednih deležev. To odločitev je sprejelo ob upoštevanju ugoto-
vitev v postopku postavljenih izvedencev kmetijske, gozdarske 
in gradbene stroke glede gospodarske zmožnosti kmetije, iz 
katerih izhaja, da je gospodarska zmožnost zaščitene kmetije 
največ (skupno) 9.111,82 EUR/letno, da gre za izplačilo nujnih 
dednih deležev v skupni vrednosti 400.000,00 EUR, kar je 
bilo po oceni sodišča v gospodarski situaciji, obstoječi v času 
odločanja sodišča, zelo velik znesek denarja, ter ob upošte-
vanju socialnih razmer pritožnika. Glede teh je ugotovilo, da 
je zaposlena zgolj žena pritožnika, pritožnik in njegov sin pa 
delata le na kmetiji.

2. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnika in potrdilo 
izpodbijani sklep o dedovanju. Glede pritožnikovega očitka, da 
je glede na ugotovljeno gospodarsko zmožnost zaščitene kme-
tije in glede na njegove socialne razmere rok, ki mu ga je za 
izplačilo nujnih dednih deležev določilo sodišče prve stopnje, 
prekratek, je Višje sodišče pojasnilo, da je bil v skladu s 15. čle-
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nom ZDKG določen najdaljši možni rok. O zmanjšanju nujnih 
deležev po prvem odstavku 14. člena ZDKG pa naj sodišče 
prve stopnje utemeljeno ne bi odločalo, saj naj bi pritožnik na 
naroku 30. 10. 2014 uveljavil in utemeljeval le svojo zahtevo za 
določitev roka, daljšega od petletnega izplačila nujnih deležev 
po prvem odstavku 15. člena ZDKG, ne pa zahteval zmanjša-
nja nujnih deležev po prvem odstavku 14. člena ZDKG.

3. Pritožnik zatrjuje, da sta mu bili z izpodbijanima od-
ločitvama kršeni pravici iz 22. in 33. člena Ustave (v zvezi z 
71. in 67. členom Ustave). Meni, da sta odločitvi sodišč očitno 
napačni (kršitev 22. člena Ustave) in v nasprotju s 33. členom 
v zvezi s 67. in 71. členom Ustave. Sodišči naj zapuščinskega 
postopka ne bi izvedli tako, da bi bil zagotovljen njegov namen, 
tj. preprečiti drobljenje zaščitene kmetije in jo ohraniti na način, 
da se prevzemniku omogoči njen prevzem pod pogoji, ki ga ne 
obremenjujejo preveč. Naložitev plačila nujnih deležev v tako 
nesorazmerno visokem znesku pa naj bi dejansko pomenila 
izvotlitev lastninske pravice. Šlo naj bi za tako očitno neso-
razmerje, da naj bi se porajalo vprašanje, kaj bo pritožniku od 
same lastninske pravice še ostalo, če bo moral v prihodnjih 
43 letih celoten dohodek iz podedovanega premoženja nameni-
ti izplačilu nujnih deležev. S tem naj bi bila pravica do zasebne 
lastnine kršena tudi v kontekstu socialne funkcije lastnine. 
Pritožnik opozarja, da je sodišče prve stopnje, kljub temu da je 
ugotovilo, kakšne so njegove zmožnosti poplačila nujnih dele-
žev, njegove laične izjave o trajanju in obsegu poplačila štelo 
le kot zahtevo po prvem odstavku 15. člena ZDKG, ne pa kot 
zahtevo po 14. členu ZDKG. S tem naj bi očitno kršilo načela 
materialnega procesnega vodstva. Taka odločitev naj bi v po-
sledici privedla do razprodaje oziroma drobljenja in posledično 
uničenja zaščitene kmetije, preprečitvi česar je namenjen pose-
ben postopek dedovanja zaščitenih kmetij. Višje sodišče naj bi 
tako odločitev sodišča prve stopnje v celoti potrdilo ter zato tudi 
samo sprejelo očitno napačno odločitev (22. člen Ustave) ter 
kršilo 33. člen Ustave. Hkrati naj bi 22. člen Ustave kršilo še s 
tem, da se do pritožnikovih za odločitev pomembnih navedb ni 
ustrezno opredelilo. Pritožnik poudarja, da je sodišče posebej 
opozoril na namen posebnega režima zaščitenih kmetij in da bi 
sodišče njegove izjave na naroku moralo šteti tudi kot zahtevo 
za zmanjšanje nujnih deležev po 14. členu ZDKG, vendar se 
sodišče do teh navedb ni opredelilo. Pritožnik sodišču druge 
stopnje očita, da je 22. člen Ustave kršilo tudi zato, ker njegove 
izjave, dane v pritožbi, glede pravice do uveljavitve znižanja 
nujnega deleža po 14. členu ZDKG (napačno) ni sámo štelo kot 
zahteve za znižanje nujnega deleža, čeprav je tako zahtevo v 
skladu z enotno sodno prakso mogoče pravočasno podati tudi 
v pritožbi. Take odločitve pa naj tudi ne bi obrazložilo.

4. Ustavno sodišče je 17. 4. 2018 s sklepom senata 
št. Up-133/16 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. O tem 
je skladno s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Višje sodišče, 
skladno z drugim odstavkom istega člena ZUstS pa je ustavno 
pritožbo poslalo v odgovor nasprotnima udeležencema iz za-
puščinskega postopka (nujnima dedičema), ki sta na ustavno 
pritožbo odgovorila.

5. Nujna dedinja (sestra pritožnika Marija Trilar) meni, da 
je ustavna pritožba neutemeljena. Meni, da ne drži navedba 
pritožnika, da ni zmožen izplačila nujnih deležev oziroma da 
bi ga izplačilo nujnih deležev, kot sta bila določena, preveč 
obremenjevalo. Podatki, ki jih navaja pritožnik oziroma izhajajo 
iz sodnih odločb, naj bi bili enostranski in nepopolni. Nujna de-
dinja pojasnjuje, da je pritožnik že za časa življenja zapustnice 
prodal več zemljišč za gradnjo objektov, tega denarja pa kljub 
drugačni želji zapustnice ni razdelil med druge dediče. Nujna 
dedinja meni, da pritožnik še vedno razpolaga z večjim delom 
prejete kupnine (452.000,00 EUR). Prav tako naj bi potem, ko 
je postal lastnik zaščitene kmetije, prodal nekaj zemljišč. Glede 
na navedeno meni, da pritožnik ne razpolaga le z zaslužkom od 
kmetije, ampak ima dovolj sredstev za izplačilo nujnih deležev. 
Kljub navedenemu pa vse do sedaj sodedičema ni poplačal 

nobenega dela njunih nujnih deležev, niti ni pokazal kakršnekoli 
namere, da bi to storil, čeprav so mu bile ponujene tudi druge 
možnosti poplačila.

6. Drugi nujni dedič, brat pritožnika Janez Urh, prav tako 
meni, da je ustavna pritožba neutemeljena. Opozarja, da pri-
tožnik v ustavni pritožbi uveljavlja več novot, ki jih v sodnem 
postopku ni uveljavljal, niti jih ne izkazuje. Sodišči naj ne bi kršili 
načela materialnoprocesnega vodstva in pravila o prekluziji v 
zapuščinskem postopku. Pritožnik naj ne bi nikoli izrazil nestri-
njanja z obstojem in višino nujnih deležev, izjavil naj bi le, da za 
njuno izplačilo potrebuje več časa. Odločitev Višjega sodišča 
naj ne bi bila pomanjkljivo obrazložena. To sodišče naj bi pou-
darilo, da pritožnik niti na naroku niti sicer ni podal predloga za 
zmanjšanje nujnih deležev po prvem odstavku 14. člena ZDKG. 
Nasprotni udeleženec tudi meni, da premoženjske razmere pri-
tožnika znatno presegajo stanje, ki bi dovoljevalo in utemeljevalo 
znižanje nujnih deležev. Navedeno ugotovitev opira na v sodnem 
postopku ugotovljeno vrednost kupnin, ki jih je pritožnik prejel 
od prodaje nepremičnin v lasti zapustnice in od katere naj bi, kot 
je mogoče sklepati po lastnih izjavah pritožnika, porabil le del. 
Nasprotni udeleženec poudarja, da za presojo utemeljenosti 
predloga za zmanjšanje nujnih deležev ne zadošča ugotovitev 
o gospodarski zmožnosti zaščitene kmetije, temveč je treba 
ugotoviti tudi, kakšne so premoženjske razmere prevzemnika 
zaščitene kmetije. V opisanih okoliščinah naj bi zmanjšanje 
nujnih deležev kršilo pravico do zasebne lastnine in dedovanja 
iz 33. člena Ustave drugih dedičev. Nujni dedič še dodaja, da bi 
bila uporaba instituta zmanjšanja nujnega deleža po prvem od-
stavku 14. člena ZDKG nepravilna in protiustavna tudi v primeru, 
če bi pritožnik kot prevzemnik zaščitene kmetije ne imel drugega 
premoženja, iz katerega bi izplačal nujne deleže. Poudarja, da je 
dedovanje drugih dedičev (glede na to, da je prevzemnik le eden 
izmed dedičev) že po zakonu znatno okrnjeno oziroma da že 
zakon sam posega v njihovo pravico do dedovanja in lastninsko 
pravico. Zato naj bi bilo treba pri presoji, ali je zmanjšanje nujnih 
deležev utemeljeno, upoštevati tudi pravico do dedovanja in 
lastninsko pravico drugih dedičev. V obravnavanem primeru naj 
bi ugoditev takemu predlogu, upoštevaje vrednost podedovane 
zaščitene kmetije in že do skrajnega podaljšan rok za izplačilo 
nujnih deležev, nesorazmerno posegla v pravici do dedovanja 
in lastninski pravici drugih dveh dedičev. Drugi nujni dedič še 
pojasnjuje, da je bil njegov delež na njegovo željo že zmanjšan 
(z 1/6 na 1/8), ker je to ocenil kot pravično, kar pa naj bi hkrati 
pomenilo, da je bilo po vsebini že ugodeno pritožnikovemu pre-
dlogu za zmanjšanje nujnih deležev.

7. Pritožnik, seznanjen z navedbami nasprotnih strank 
iz zapuščinskega postopka, vztraja pri navedbah iz ustavne 
pritožbe. Meni, da je na naroku 30. 10. 2014, potem ko mu 
je sodišče predočilo izračun vrednosti nujnih deležev, podal 
zadostno trditveno podlago, da bi ga sodišče moralo opozoriti 
na 14. člen ZDKG, še posebej, ker je pred tem ugotovilo obstoj 
vseh pogojev, ki so po 14. členu ZDKG potrebni za zmanjša-
nje nujnih deležev. Sodišče pa naj bi ga poučilo zgolj v smeri 
obravnavanja zahteve po podaljšanju izplačilnega roka v skladu 
s 15. členom ZDKG. Pritožnik dodaja, da navedeno, torej, da bi 
ga sodišče v skladu z načelom materialnoprocesnega vodstva 
moralo poučiti o institutu zmanjšanja nujnih deležev po 14. členu 
ZDKG, potrjuje obsežna in enotna sodna praksa o vsebini tega 
načela v zapuščinskem postopku, na katero je opozoril v ustavni 
pritožbi. Čeprav je v pritožbi opozoril na navedeno opustitev dol-
žnosti zapuščinskega sodišča, ki temelji na 165. členu Zakona 
o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, 
št. 67/01 in 63/16 – v nadaljevanju ZD), se Višje sodišče do tega 
ni opredelilo. Pritožnik zavrača očitke glede kupnine za prodana 
zemljišča, ki naj bi jo prejel oziroma obdržal zase, kot tudi druge 
očitke o svojem premoženjskem stanju, glede katerih meni, da 
so podani le z namenom, da se očrni. Poudarja, da bo, če bo 
njegovi ustavni pritožbi ugodeno in bo zapuščinski postopek 
ponovljen, predložil vsa dokazila, s katerimi bo izkazal resničen 
obseg svojega premoženja. Ocenjuje, da bi glede na premo-
ženjsko stanje in gospodarsko zmožnost kmetije nujna deleža 
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v določenem roku lahko izplačal le v primeru prodaje kmetije. 
Vendar, kot opozarja, v takem primeru zakon določa, da mora 
prevzemnik izplačati zakonite in ne nujne deleže, s tem pa tudi 
ne bi bil dosežen namen zakona, ki je v ustvarjanju možnosti za 
ohranitev in krepitev gospodarske, socialne in ekološke funkcije 
kmetije ter v ustvarjanju pogojev za prevzem zaščitene kmetije, 
ki naj bodo taki, da prevzemnika ne obremenjujejo preveč.

B. – I.
8. Po prvem odstavku 51. člena ZUstS se ustavna pritož-

ba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Skla-
dno z ustaljeno ustavnosodno presojo zahteva po izčrpanju 
pravnih sredstev ne pomeni le formalnega izčrpanja v obliki vlo-
žitve pravnega sredstva. Pomeni tudi zahtevo po materialnem 
izčrpanju, torej po vsebinskem uveljavljanju kršitev človekovih 
pravic že v vloženih pravnih sredstvih.1 Navedeno pa ne pome-
ni, da bi pritožnik v ustavni pritožbi uveljavljane ustavnopravne 
očitke po vsebini izčrpal le, če bi se že v postopku pred sodišči 
izrecno skliceval na kršitve ustavnih pravic oziroma temeljnih 
svoboščin. Za zagotovitev ustavnosodnega preizkusa sodne 
odločbe z vidika kršitve posameznih ustavnih določb zadošča, 
da pritožnik v postopku pred sodišči po vsebini uveljavlja enake 
okoliščine oziroma argumente, kot jih nato v utemeljitev očitka 
o kršitvi ustavnih pravic oziroma temeljnih svoboščin uveljavlja 
v ustavni pritožbi.2 Kot izhaja iz pritožbe pritožnika zoper sklep 
sodišča prve stopnje, je mogoče šteti, da je pritožnik že v so-
dnem postopku po vsebini uveljavljal kršitev pravice do izjave 
iz 22. člena Ustave in kršitev pravice do zasebne lastnine in 
dedovanja iz 33. člena Ustave.

B. – II.
9. Pritožnik v ustavni pritožbi Višjemu sodišču še posebej 

očita, da se ni opredelilo do očitkov, ki jih je uveljavljal v pritožbi, 
in da je s tem kršilo njegovo pravico do enakega varstva pravic iz 
22. člena Ustave. Trdi namreč, da se Višje sodišče ni opredelilo 
do očitka, da bi ga sodišče prve stopnje moralo opozoriti na drugi 
odstavek 14. člena ZDKG, ki omogoča zmanjšanje nujnega de-
leža, če bi bila zaradi izplačila nujnega deleža znatno ogrožena 
gospodarska zmožnost kmetije, ter do očitka, da izpodbijana 
odločitev sodišča prve stopnje onemogoča izpolnitev namena po-
sebnega postopka dedovanja zaščitene kmetije, opredeljenega v 
1. členu ZDKG, saj bo naložena obveznost izplačila nujnih deležev 
v 10 letih, ob očitni nezmožnosti pritožnika, da ju poplača, privedla 
do razprodaje oziroma drobljenja in posledično uničenja zaščitene 
kmetije. Ustavno sodišče je zato najprej preizkusilo očitek, da Višje 
sodišče svoje odločitve ni obrazložilo skladno s standardi, ki jih 
zagotavljajo procesna jamstva iz 22. člena Ustave.

10. Po ustaljeni ustavnosodni presoji iz 22. člena Ustave 
izhaja tudi pravica do obrazložene sodne odločbe. Ustavno 
sodišče je glede njene vsebine oziroma glede obsega jamstva 
obrazloženosti sodne odločbe sprejelo več stališč (glej sklep 
Ustavnega sodišča št. U-I-302/09, Up-1472/09, U-I-139/10, 
Up-748/10 z dne 12. 5. 2011, Uradni list RS, št. 43/11, in Od-
lUS XIX, 22, 8. in 9. točka obrazložitve, in odločbo Ustavnega 
sodišča št. Up-498/15 z dne 6. 6. 2018, 11. točka obrazložitve). 
Za obravnavani primer še posebej pomembno je stališče, da 
se mora sodišče z navedbami strank seznaniti, proučiti njihovo 
dopustnost in pravno relevantnost ter se do njih, če so dopu-
stne in za odločitev pomembne, v obrazložitvi svoje odločbe 
opredeliti.3

11. V obravnavani zapuščinski zadevi gre za dedova-
nje zaščitene kmetije. Posebna ureditev dedovanja zaščite-
nih kmetij naj bi preprečevala drobitev zaščitenih kmetij kot 
kmetijskih oziroma kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot, 

1 Prim. 18. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. Up-39/95 z dne 16. 1. 1997 (OdlUS VI, 71).

2 Prim. 8. točko obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča 
št. Up-106/02 z dne 25. 4. 2002 (OdlUS XI, 128) in 8. točko obrazlo-
žitve odločbe Ustavnega sodišča št. Up-515/14 z dne 12. 10. 2017.

3 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-211/04 z dne 2. 3. 2006 
(Uradni list RS, št. 28/06, in OdlUS XV, 40), 5. točka obrazložitve.

omogočala njihov prevzem pod pogoji, ki dediča preveč ne 
obremenjujejo, ter ustvarjala možnosti za ohranitev zaščitenih 
kmetij ter krepitev njihovih gospodarske, socialne in ekološke 
funkcije (1. člen ZDKG).4 Zaščiteno kmetijo deduje praviloma 
samo en dedič. Samo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, lahko 
deduje kmetijo več dedičev (5. člen ZDKG). Če je zaščitena 
kmetija v lasti samo enega lastnika (pa ta ne napravi oporoke), 
se v primeru, da je več sodedičev istega dednega reda, dedu-
je v skladu s 7. členom ZDKG. V skladu s prvim odstavkom 
14. člena ZDKG zakonec, zapustnikovi starši, zapustnikovi 
otroci in posvojenci ter njihovi potomci, ki ne dedujejo zašči-
tene kmetije, dedujejo denarno vrednost nujnega deleža po 
splošnih predpisih o dedovanju. Tem dedičem se ne glede na 
zapustnikovo voljo všteje v nujni delež vse, kar se sicer vračuna 
v dedni delež po splošnih predpisih o dedovanju, ki urejajo vra-
čunanje daril in volil v dedni delež. Če ni dediča, ki bi izpolnjeval 
pogoje za dedovanje zaščitene kmetije po 7., 8., 9., 10., 11. in 
12. členu tega zakona, dedujejo zaščiteno kmetijo vsi dediči v 
skladu s splošnimi predpisi o dedovanju. V tem primeru se sme 
zaščitena kmetija razdeliti po fizičnih delih (13. člen ZDKG).

12. V obravnavani zadevi zapustnica, ki je bila edina la-
stnica nepremičnin, ki spadajo v zaščiteno kmetijo, ni napravila 
oporoke. Zato je nastopilo zakonito dedovanje (7. do 20. člen 
ZDKG). Eden izmed štirih dedičev se je odpovedal dedovanju, 
drugi trije so uveljavljali dedne deleže po zakonu. Ker se je kot 
prevzemnik kmetije priglasil le pritožnik, ki je zaščiteno kmetijo 
že obdeloval in jo, kot ugotavlja sodišče prve stopnje, namera-
va še naprej, druga dva dediča pa tega nista prerekala, ga je 
sodišče v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 7. člena ZDKG 
določilo kot prevzemnika zaščitene kmetije. Druga dva dediča 
sta uveljavljala nujni dedni delež. Skladno s prvim odstavkom 
15. člena ZDKG nujni dedni delež izplača dedič, ki je dedoval 
zaščiteno kmetijo. Sodišče je glede na ugotovljeno gospodar-
sko zmožnost zaščitene kmetije, socialne razmere pritožnika 
ter višino nujnih deležev presodilo, da so v obravnavanem 
primeru podane izjemne okoliščine, ki utemeljujejo določitev 
najdaljšega možnega roka za izplačilo nujnih deležev, kot to 
izhaja iz prvega odstavka 15. člena ZDKG.

13. Pritožnik je v pritožbi opozoril, da je ob v sodnem 
postopku ugotovljeni gospodarski zmožnosti zaščitene kmetije, 
upoštevaje pri tem dejstvo, da sta na kmetiji zaposlena on in 
njegov sin, ki je član gospodinjstva, zaposlena pa je le žena, 
izplačilo nujnih dednih deležev v višini, določeni s sklepom 
o dedovanju, v z istim sklepom določenem roku nemogoče 
oziroma da bo izplačilo nujnih dednih deležev pod v sklepu o 
dedovanju določenimi pogoji privedlo do uničenja zaščitene 
kmetije. Hkrati je pritožnik opozoril na drugi odstavek 14. člena 
ZDKG, ki na zahtevo dediča, ki je dedoval zaščiteno kmeti-
jo, omogoča zmanjšanje nujnih deležev, če bi nujni delež in 
obveznost znatno ogrožala gospodarsko zmožnost zaščitene 
kmetije. Poudaril je, da bi sodišče prve stopnje njegove izjave 
na naroku 30. 10. 2014 moralo upoštevati v smislu drugega 
odstavka 14. člena ZDKG.

14. Na navedene trditve pritožnik ni dobil odgovora. Stali-
šče Višjega sodišča, da mu je sodišče prve stopnje za izplačilo 
nujnih deležev že določilo najdaljši zakonsko možen rok in da, 
ker zahteve za zmanjšanje nujnih deležev, kot izhaja iz zapi-
snika naroka z dne 30. 10. 2014, ni dal, sodišče prve stopnje o 
zmanjšanju nujnih deležev utemeljeno ni odločalo, ni odgovor 
na pritožbene graje, usmerjene v ravnanje in odločitev sodišča 
prve stopnje. Pritožnikovi očitki, še posebej ob upoštevanju 
165. člena ZD,5 tudi niso že na prvi pogled neupoštevni oziroma 
za odločitev v obravnavani zadevi nepomembni. Njegove izjave 
na naroku 30. 10. 2014 sta kot za odločitev upoštevni šteli tako 

4 O namenu posebne ureditve dedovanja kmetijskih gospo-
darstev Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-57/92 z dne 3. 11. 
1994 (Uradni list RS, št. 76/94, in OdlUS III, 117).

5 Člen 165 ZD določa, da mora sodišče ves čas postopka 
gledati na to, da se pravice strank čim prej ugotovijo in zavarujejo 
(prvi odstavek). Sodišče vzame v presojo vsak predlog prizadetih 
oseb, ki ga te dajo pisno ali ustno (drugi odstavek).
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sodišče prve stopnje kot Višje sodišče, vendar sta jih presojali 
zgolj z vidika prvega odstavka 15. člena ZDKG. Sodišče prve 
stopnje je namreč prav zaradi teh izjav, upoštevajoč predsta-
vljene ugotovitve o zmožnostih pritožnika za izplačilo nujnih 
deležev, pritožniku (kot ugotavlja tudi Višje sodišče) predočilo 
vsebino 15. člena ZDKG in mu s tem omogočilo, da je ustrezno 
oblikoval zahtevo za podaljšanje roka za izplačilo nujnih deležev 
v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZDKG. Sodišče prve sto-
pnje pa kljub nespornemu dejstvu, da daljšega roka za izplačilo 
ni mogoče določiti in da za določitev obveznosti pod pogoji, ki 
dediča, ki je dedoval zaščiteno kmetijo, preveč ne obremenjujejo, 
ostaja le še možnost, ki jo ureja drugi odstavek 14. člena ZDKG, 
pritožniku te možnosti ni predočilo. Kljub izrecnemu očitku prito-
žnika v pritožbi, da bi sodišče prve stopnje njegove izjave moralo 
upoštevati v smislu drugega odstavka 14. člena ZDKG, se Višje 
sodišče do tega ni opredelilo. V zapuščinskem postopku je, kot 
izhaja iz 165. člena ZD, skrb sodišča, da se ugotovijo in zava-
rujejo pravice strank, še posebej poudarjena. V luči te dolžnosti 
sodišča, upoštevaje okoliščine obravnavanega primera, očitek 
v pritožbi, da bi sodišče prve stopnje moralo pritožnikove izjave 
upoštevati tudi v smislu drugega odstavka 14. člena ZDKZ, terja 
opredelitev Višjega sodišča.6

15. Enako je treba ugotoviti glede očitka pritožnika, da mu 
odločitev sodišča prve stopnje ne omogoča prevzema zaščite-
ne kmetije pod pogoji, ki ga ne obremenjujejo preveč (1. člen 
ZDKG), in da (zato) odločitev sodišča prve stopnje ogroža 
obstoj oziroma ohranitev zaščitene kmetije, ki je zato (tudi) v 
nasprotju s temeljnim namenom posebne ureditve dedovanja 
zaščitenih kmetij, opredeljenega v 1. členu ZDKG. Čeprav je 
pritožnikov očitek obrazložen in za odločitev vsekakor ni nepo-
memben, se Višje sodišče do njega sploh ni opredelilo.

16. Višje sodišče je s tem, ko na navedene pritožnikove 
trditve ni odgovorilo, kršilo njegovo pravico do obrazložene 
sodne odločbe iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato 
razveljavilo sklep Višjega sodišča in mu zadevo vrnilo v novo 
sojenje. Ker je odločitev razveljavilo že zaradi ugotovljene kr-
šitve 22. člena Ustave, drugih pritožnikovih očitkov o kršitvah 
človekovih pravic ni presojalo.

C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega 
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni 
list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik 
dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja 
Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sodnica dr. Špelca Mežnar 
je bila pri odločanju v tej zadevi izločena. Ustavno sodišče je 
odločbo sprejelo soglasno. Sodnika Accetto in Knez sta dala 
pritrdilni ločeni mnenji.

Dr. Rajko Knez
predsednik

OBČINE
BREZOVICA

1361. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne 
službe pomoči družini na domu v Občini 
Brezovica

Na podlagi drugega odstavka 43. člena in 44. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-988/15 z dne 12. 4. 
2018, 12. točka obrazložitve, in sodbo ESČP v zadevi Wagner in 
J. M. W. L. proti Luksemburgu z dne 28. 6. 2007, 96. točka obra-
zložitve.

prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 6. člena Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17), 3. člena 
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni 
list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 15. člena Statuta Občine 
Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije na področju javne službe 

pomoči družini na domu v Občini Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek po-

deljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe, njeno 
izvajanje ter prenehanje, krajevno območje izvajanja storitve 
javne službe pomoči družini na domu – socialna oskrba na 
domu, sredstva za izvajanje te storitve in obveznost poročanja 
koncesionarja.

2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Brezovica, 

ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoči družini na 
domu – socialna oskrba na domu na območju celotne Občine 
Brezovica.

Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje po-
goje po zakonu, podzakonskih aktih in po tem odloku in je na 
podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.

II. PREDMET KONCESIJE

3. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki 

imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svo-
jem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bo-
lezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci 
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 
Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, 
s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca 
in obsega naslednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo 
naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: 
prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene poso-
de, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo 
naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucio-
nalno varstvo.

III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA

4. člen
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le en 

koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da 
je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti 
vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, 
ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti 
ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi 
izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se 
razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja sto-
ritve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izva-

janje storitve.

5. člen
Ponudnik mora prijavi na javni razpis predložiti:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana 

pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet razpisane koncesije,

– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, 
da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so 
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristoj-
nem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisane koncesije,

– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo 

predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in 
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo 
zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazani-
mi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve 
zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi,

– projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno 
obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim stan-
dardom 26 po različici I,

– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini 
po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o 
lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo 
najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za 
nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za dolo-
čen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali 
za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, 
ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec dr-
žava ali lokalna skupnost,

– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz 
katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev 
za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje 
po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabne-
ga dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih 
storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen 
izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno 
dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),

– izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan 
po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan 
v skladu s poskusno določenimi normativi,

– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti 
ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje 
rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih 
sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente 
cene,

– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% oce-

njene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR,
– koncedent lahko v razpisu določi tudi druga dokazila, ki 

jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, 

da prijavi priloži naslednja dokazila:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let,
– bonitetno informacijo AJPES-a (BON-2 za gospodarske 

družbe, BON-2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega 
prava oziroma BON-1/SP za samostojne podjetnike),

– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekon-

strukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitev,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah 

na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge 
stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz prve 

alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s katerimi ponu-
dnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z 
zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil.

Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka tega 
člena v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da 
skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računo-
vodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni 
zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku 
ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v zadnjem letu pred prijavo na razpis po-
sloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem 
izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na 
razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep 
organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev 
za pokritje izgube).

Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja 
enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, lahko na-
mesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje prvega odstavka 
5. člena tega odloka v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki 
je predmet razpisane koncesije izvajal v prostorih, v katerih 
na podlagi pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter, 
da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo 
minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih 
storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za 
več upravičencev.

6. člen
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času raz-

pisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori 
za izvajanje storitve, skladno z določilom 9. člena Pravilnika 
o koncesijah na področju socialnega varstva. Koncedent v 
javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določi, katera 
dokazila mora ponudnik predložiti v tem primeru.

Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni doku-
mentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik predložiti v 
primeru, ko je ponudnik na podlagi zakona že pridobil do-
voljenje za delo, oziroma ko ponudnik na podlagi podeljene 
koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane 
koncesije.

IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA

7. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednja 

merila:
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena – urna postavka, 
– ponudba drugih storitev socialnega servisa.
Merila in način njihove uporabe se podrobneje določi v 

razpisni dokumentaciji. Koncendet lahko v razpisu določi še 
druga merila.

V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE

8. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpi-

sa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zakonom 

o socialnem varstvu,
– storitev, ki je predmet koncesije,
– obseg posamezne storitve,
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja 

koncesije,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija 

za izvajanje storitev pomoč družini na domu,
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na 

javnem razpisu za posamezno krajevno območje,
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija,
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v 

skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki velja-
jo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,

– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o 
sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,

– kriterije in merila za izbiro med ponudbami,
– rok za prijavo na javni razpis,
– čas odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je 

pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave 

javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje 

storitve.

9. člen
Rok za prijavo na javni razpis mora omogočiti ponudni-

kom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne 
sme biti krajši od treh tednov.

10. člen
V primeru, da se na javni razpis ne prijavi noben ponu-

dnik, ali da nobena ponudba ni pravočasna ali popolna in ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, 
da javni razpis ni uspel.

Koncedent lahko v takšnem primeru ponovi razpis.
Koncedent ni zavezan skleniti koncesijske pogodbe in 

lahko zavrne tudi popolne ponudbe, če ugotovi, da na podlagi 
prejetih ponudb ni smotrno izvajanje javne službe v obliki 
koncesije.

VI. KOMISIJA ZA KONCESIJE

11. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za koncesijo (v na-

daljevanju: komisija), ki je pooblaščena za vodenje postop-
ka javnega odpiranja ponudb, strokovni pregled prispelih po-
nudb in medsebojno primerjavo ponudb v skladu s pogoji in 
merili, določenimi s tem odlokom in razpisno dokumentacijo.  
Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik 
komisije in sklicuje in vodi seje.

12. člen
Komisija odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po pre-

teku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme 
prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu. Na odpiranju 
ponudb se prebere Obrazec – Ponudba in ali so predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne 
preverja in je delo komisije.

Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, 
pravilna in popolna. Popolna je tista ponudba, ki vsebuje vse 
zahtevane sestavine iz javnega razpisa in jo je podal ponudnik, 
ki izpolnjuje vse predpisane pogoje opredeljene v javnem razpi-
su. Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih zahtev, 
organ, pristojen za podelitev koncesije, ponudbo s sklepom 
zavrže.

Komisija prav tako ugotovi ali je ponudba podana za v 
razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in če 
ustreza vsem dodatnim pravilom iz javnega razpisa.

O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi 
komisija mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki mora svoje 
mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer ko-
misija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.

Komisija najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja Soci-
alne zbornice oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka 
opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in meri-
lih, objavljanih v javnem razpisu, ter pripravi predlog podelitve 
koncesije.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

13. člen
Koncesijo podeli občinska uprava Občine Brezovica z 

odločbo za določen čas 10 let.
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo 

najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije je v roku 15 dni 

dovoljena pritožba na župana Občine Brezovica. O pritožbi 
odloča župan.

VIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE  
IN NJENO IZVAJANJE

14. člen
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan Ob-

čine Brezovica. S pogodbo koncedent in koncesionar uredita 
medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:

– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki 

so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financi-
ranja,

– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 

izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma kon-

cesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju 

pogodbe,
– rok za odpoved koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s 

strani koncedenta nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvaja-

nje storitve, ki je predmet koncesije.

15. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer 

za dobo deset (10) let. Koncesija se lahko podaljša, vendar 
največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogod-
ba, ki jih določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega 
varstva in koncesijska pogodba. 

Koncesija se podaljša z odločbo. Koncedent in koncesio-
nar v tem primeru skleneta aneks k pogodbi o koncesiji.

16. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s po-

godbo,
– sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in kon-

cesionar,
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– zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če 
se koncesija prenese na koncesionarjevega pravnega nasle-
dnika,

– kolikor koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvaja-
nje koncesijske dejavnosti,

– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečajnega ali drugega insolvenčnega postopka, 

uvedenega zoper koncesionarja,
– v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega 

prava ali to zadevna zakonodaja.

17. člen
Koncesija se odvzame:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi 

ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne 
podaljša v skladu z zakonom,

– če koncesionar v roku, določenem v koncesijski pogod-
bi, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,

– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s 
predpisi, predmetnim odlokom in koncesijsko pogodbo, in s 
kršitvijo ne preneha niti v roku, podanemu v pisnem opominu 
koncedenta o prenehanju kršitev,

– če se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje 
oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske 
dejavnosti,

– če je koncesionarju prepovedano opravljanje koncesij-
ske dejavnosti,

– v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev,
– če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, 

visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v 
daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja 
od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji 
ponudbi ali iz drugih finančnih razlogov ni možno utemeljeno 
izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– če je zaradi zmanjševanja potreb po opravljanju storitev, 
ki so predmet koncesije, potrebno zmanjšati obseg izvajanja 
javne službe, ki je predmet koncesije pa se koncesionar in 
koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske 
pogodbe ali njeni sporazumni razvezi,

– ob nastopu drugih okoliščin, na podlagi katerih izvajanje 
javne službe ni več mogoče. 

Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za od-
vzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev 
in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek 
odvzema koncesije. V primeru prenehanja koncesije, razen 
v primerih, ki jih določa zakon, mora koncesionar še naprej 
izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz kon-
cesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje 
te dejavnosti na drug način ali ko to dejavnost začne izvajati 
nov koncesionar.

18. člen
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazu-

mu z njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo 
za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz 
okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal 
javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, učin-
kovito in v skladu z interesi uporabnikov.

Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu kon-
cesionarju izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi 
prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor. Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je 
bila podeljena prvotnemu koncesionarju, in za preostali čas 
trajanja koncesije.

Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe 
iz drugega odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo s 
koncedentom.

19. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.

IX. PLAČILO KONCESIONARJU

20. člen
Sredstva za zagotavljanje storitve pomoč družini na 

domu na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih 
sredstev in s plačili upravičencev do storitev ali drugih za-
vezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
izvršilnimi predpisi.

Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sred-
stva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki 
določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na 
vrsto in obseg storitve.

21. člen
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar na 

podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji skleneta letno pogodbo 
o financiranju.

V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini 
sredstev in izvršitvi plačila na podlagi mesečnega zahtevka 
koncesionarja.

Koncesionar mora sredstva, ki jih izplača koncedent, upo-
rabiti namensko, v skladu s svojim finančnim načrtom.

22. člen
Na predlog koncesionarja poda k ceni storitve soglasje 

občinski svet, praviloma enkrat letno. Predlog cene storitve 
mora biti pripravljen v skladu z zakonodajo.

X. POROČANJE KONCESIONARJA

23. člen
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu 

o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje 
storitve, kot so sprememba obsega poslovanja, pomembnej-
še kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in 
podobno.

Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca marca kon-
cedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, 
izkaza poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter 
poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje storitve.

XI. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 12200-18/19
Brezovica, dne 24. aprila 2019

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret
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VSEBINA

VLADA
1355. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem 
cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o 
ureditvi sistema enotne vozovnice 3463

MINISTRSTVA
1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilni-

ka o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 
dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero 
dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem 3544

1357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter 
o načinu predložitve davčnemu organu 3544

1358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za 
obračun prispevkov za socialno varnost 3545

USTAVNO SODIŠČE
1359. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v 

Ljubljani 3545
1360. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v 

Celju 3549

OBČINE
BREZOVICA

1361. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne služ-
be pomoči družini na domu v Občini Brezovica 3552
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