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DRŽAVNI ZBOR
571. Sklep o imenovanju ministric in ministrov

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 
47/13 in 75/16) ter 112. in 232. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 13. marca 
2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju ministric in ministrov

Za ministrice in ministre se imenujejo:
– Zvonko Černač za ministra brez resorja, pristojnega za 

razvoj in EU kohezijsko politiko,
– Tomaž Gantar za ministra za zdravje,
– Aleš Hojs za ministra za notranje zadeve,
– dr. Helena Jaklitsch za ministrico brez resorja za podro-

čje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko 
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko 
Slovenijo in Slovenci po svetu,

– Boštjan Koritnik za ministra za javno upravo,
– mag. Lilijana Kozlovič za ministrico za pravosodje,
– Janez Cigler Kralj za ministra za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti,
– dr. Simona Kustec Lipicer za ministrico za izobraževa-

nje, znanost in šport,
– dr. Anže Logar za ministra za zunanje zadeve,
– dr. Aleksandra Pivec za ministrico za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano,
– Zdravko Počivalšek za ministra za gospodarski razvoj 

in tehnologijo,
– dr. Vasko Simoniti za ministra za kulturo,
– mag. Andrej Šircelj za ministra za finance,
– mag. Matej Tonin za ministra za obrambo,
– mag. Andrej Vizjak za ministra za okolje in prostor in
– Jernej Vrtovec za ministra za infrastrukturo.

Št. 020-12/20-11/57
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EPA 1057-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

572. Sklep o ponovnem opravljanju funkcij 
poslancev

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 14. člena Zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 
in 48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 
in 38/17) se je Državni zbor na seji 13. marca 2020 seznanil 
z naslednjim

S K L E P O M
o ponovnem opravljanju funkcij poslancev

Ugotovi se, da Marjan Šarec, ki je prenehal opravljati 
tekoče posle predsednika Vlade in dr. Miro (Miroslav) Cerar, 
Peter Jožef Česnik in Rudi Medved, ki so prenehali opravljati 
tekoče posle ministrov, z današnjim dnem ponovno opravljajo 
funkcijo poslanca.

Št. 020-12/20-11/58
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EPA 1057-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

573. Sklep o prenehanju opravljanja funkcij 
poslancev

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 
in 48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 
in 38/17) se je Državni zbor na seji 13. marca 2020 seznanil 
z naslednjim

S K L E P O M
o prenehanju opravljanja funkcij poslancev

Ugotovi se, da z današnjim dnem prenehajo opravljati 
funkcijo poslank in poslanca Maša Kociper, Nina Maurovič, 

Uradni list
Republike Slovenije
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Jani (Janko) Möderndorfer in Karla Urh, ki so opravljali funkcijo 
poslank in poslanca namesto poslancev, ki so opravljali funkcijo 
predsednika Vlade in ministrov.

Št. 020-12/20-11/59
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EPA 1057-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

574. Sklep o prenehanju mandata poslancev

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka in drugega od-
stavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) ter 202. 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) 
se je Državni zbor na seji 13. marca 2020 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o prenehanju mandata poslancev

Ugotovi se, da sta dr. Miro (Miroslav) Cerar in Peter Jožef 
Česnik danes podala pisni izjavi, da odstopata s funkcije po-
slanca, zato jima z današnjim dnem preneha mandat poslanca.

Št. 020-02/20-11/3
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EPA 1071-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

575. Sklep o prenehanju mandata poslancev

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka in drugega od-
stavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) ter 202. 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) 
se je Državni zbor na seji 13. marca 2020 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o prenehanju mandata poslancev

Ugotovi se, da sta dr. Miro (Miroslav) Cerar in Peter Jožef 
Česnik danes podala pisni izjavi, da odstopata s funkcije po-
slanca, zato jima z današnjim dnem preneha mandat poslanca.

Št. 020-02/20-12/3
Ljubljana, dne 13. marca 2020
EPA 1072-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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VLADA
576. Odlok o Svetu za nacionalno varnost

Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Za-
kona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o Svetu za nacionalno varnost

1. člen
S tem odlokom se urejajo sestava in določena vprašanja 

delovanja Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: 
SNAV), ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne 
politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izva-
jajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti.

2. člen
SNAV:
– svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem be-

sedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se 
nanašajo na nacionalno varnost države,

– pred obravnavo na vladi svetuje ministrstvom pri ukrepih 
in aktih ministrstev, ki se nanašajo na uresničevanje interesov 
in ciljev nacionalne varnosti,

– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih dr-
žavnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti 
nacionalne varnosti,

– pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev 
in drugih državnih organov glede aktov državnega zbora, ki se 
nanašajo na nacionalno varnost,

– ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanje 
države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne 
varnosti,

– daje mnenja k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki 
jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na 
področju nacionalne varnosti,

– daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV.

3. člen
Vlada v SNAV imenuje:
– predsednika vlade, ki je predsednik SNAV,
– podpredsednike vlade,
– ministra za notranje zadeve,
– ministra za zunanje zadeve in
– ministra za finance.

4. člen
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta 

obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo uskla-
jeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Dr-
žavnega zbora, predsednika Državnega sveta, predsednika 
največje opozicijske stranke v Državnem zboru, predstojnike 
drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.

(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu 
SNAV ministre ter druge strokovnjake s področja nacionalne 
varnosti.

5. člen
(1) Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada, operativno 

usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno 
izvedbo stališč SNAV ter opravlja druge naloge za SNAV. Stro-
kovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV 
opravlja služba, ki jo določi vlada.

(2) Sekretariat SNAV sestavljajo:
– državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen 

za nacionalno varnost, ki vodi sekretariat,
– generalni sekretar vlade,

– generalni direktor Policije,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– generalni direktor Slovenske obveščevalno varnostne 

agencije,
– generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe Mi-

nistrstva za obrambo,
– državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve in
– poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

6. člen
Način dela SNAV se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta 

sprejme na svoji prvi seji.

7. člen
V vojnem in izrednem stanju se SNAV preoblikuje v Dr-

žavni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona, 
ki ureja obrambo.

8. člen
Sredstva za delo SNAV se zagotovijo iz sredstev službe, 

ki opravlja strokovna in administrativno-tehnična dela za se-
kretariat SNAV.

KONČNI DOLOČBI

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

Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 64/19).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-3/2020
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-1411-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

577. Odlok o prepovedi opravljanja zračnih 
prevozov v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z drugim odstavkom 
11. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) in 39. členom Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o prepovedi opravljanja zračnih prevozov  

v Republiki Sloveniji

1. člen
Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja se pre-

pove opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čar-
terskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega 
letalstva s pristanki na območja javnih letališč državnega in 
lokalnega pomena, in sicer za obdobje:

– od 17. marca 2020 (od 00:00 ure) do 30. marca 2020 
(do 24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v 
Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter

– od 17. marca 2020 (od 00:00 ure) do preklica za med-
narodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice 
Evropske unije.
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2. člen
(1) Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za zrakoplove, ki 

opravljajo mednarodni redni in posebni (čarterski) zračni prevoz 
blaga in/ali pošte (cargo/mail), ter za zrakoplove, ki opravljajo 
mednarodne posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov 
na letih v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight).

(2) Iz prepovedi iz prejšnjega člena so izvzeti leti držav-
nih zrakoplovov in zrakoplovi, ki izvajajo posebne operacije 
iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z 
dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega 
prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi služ-
bami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) 
št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) 
št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/835 z 
dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikov-
ne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi 
skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi 
z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 
(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, 
(ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 
17. 5. 2017, str. 35).

(3) Iz prepovedi iz prejšnjega člena so izvzeti posamezni 
leti tujih državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne 
in zdravstvene namene.

(4) Morebitne druge izjeme odobrita minister, pristojen za 
infrastrukturo, ali minister, pristojen za zunanje zadeve.

3. člen
Objavo območja iz 1. člena tega odloka zagotovi Ministr-

stvo za infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v 
zračnem prometu.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-8/2020
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-2430-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

578. Odlok o začasni prepovedi izvajanja 
tehničnih pregledov in drugih postopkov 
v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela 
v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi izvajanja tehničnih 
pregledov in drugih postopkov v zvezi  
z registracijo motornih vozil ter dela  

v tahografskih delavnicah  
v Republiki Sloveniji

1. člen
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje 

tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo 
motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Repu-
bliki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

2. člen
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarova-

njem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega 
blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljav-
nost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša 
do 16. maja 2020.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-9/2020
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-2430-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
579. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o določanju cen zdravil za uporabo 
v humani medicini

Na podlagi tretjega odstavka 158. člena Zakona o zdravi-
lih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določanju cen 

zdravil za uporabo v humani medicini

1. člen
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani 

medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16, 19/18 in 11/19) se v 
9. členu v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka je izpolnjen 
obrazec B1 iz Priloge 1 tega pravilnika v fizični in elektronski 
obliki v xls formatu.«.

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

»11. člen
(1) Vrednost PEC se izračuna na podlagi primerjalne 

cene zdravil.
(2) Osnova za izračun primerjalne cene zdravil so cene 

zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev v primerjalnih drža-
vah Avstriji, Franciji in Nemčiji (v nadaljnjem besedilu: primer-
jalne države).

(3) Za ugotavljanje vrednosti PEC se uporabljajo zadnje 
elektronske izdaje oziroma pripadajoči neposredni spletni viri 
ali izdajateljev licenčni vir:

– Avstrija: Erstattungskodex, izdajatelj Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, za zdravila, ki jih 
Erstattungskodex ne navaja, se uporablja vir Warenverzeich-
nis, izdajatelj Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft 
m.b.H., izračun iz cene zdravila na drobno brez davka na 
dodano vrednost;

– Francija: Vidal, izdajatelj Vidal France izračun iz cene 
zdravila na drobno, kadar cena zdravila na drobno ni podana, 
se uporablja cenovni standard UCD;

– Nemčija: Lauer-Taxe, izdajatelj Lauer-Fischer GmbH 
ali cenik ABDA Datenbank, izdajatelj Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände, izračun iz cene zdravila na debelo z 
upoštevanjem najnižje cene zdravila na debelo.

(4) Predlagatelj na obrazcu B1 iz Priloge 1 tega pravilnika 
navede uporabljen vir in ceno iz prejšnjega odstavka ter datum 
zajema podatkov.

(5) Cene iz vira podatkov primerjalnih držav se za po-
samezno primerjalno državo preračunajo na naslednji način:

– za Nemčijo se cene preračunajo tako, da se uporabi 
Enačba 1, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika;

– za Francijo se cene preračunajo tako, da se uporabita 
Enačba 2 in Tabela 1, ki sta v Prilogi 2 tega pravilnika;

– za Avstrijo se cene preračunajo tako, da se uporabi 
Tabela 2, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek zavezanci kot primer-
jalne cene zdravil pri zdravilih, ki se v primerjalnih državah 
prodajajo izvajalcem zdravstvenih storitev neposredno mimo 
veletrgovcev, neposredno upoštevajo cene, navedene v viru 
primerjalne države.

(7) Zavezanci v primeru iz prejšnjega odstavka predložijo:
– izjavo o obstoju tega načina prodaje zdravil;
– preračun cene v skladu s tem pravilnikom z upošteva-

njem dejanske prodajne cene na debelo in z obrazložitvijo za 
vsako od primerjalnih držav ter

– dokazilo o dejanski prodajni ceni na debelo, ki, če 
predstavlja plačilni dokument, ne sme biti starejše od treh 
mesecev.«.

3. člen
V 12. členu se v drugem odstavku četrta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– če je generično zdravilo prisotno na trgu le v eni pri-

merjalni državi in v nobeni primerjalni državi ni originalnega 
zdravila, je primerjalna cena zdravila povprečje najvišje in 
najnižje vrednosti preračunane cene v tej državi. Če je v tej 
državi prisotno le eno generično zdravilo, se upošteva njegova 
cena. Vrednost PEC generičnega zdravila lahko dosega največ 
72 odstotkov primerjalne cene.«.

4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega 

pravilnika vloga, če v primerjalnih državah ni niti generičnega 
niti originalnega zdravila, vsebuje naslednje sestavine:

– obrazložen predlog najvišje dovoljene cene zdravila 
na debelo;

– podatek o dosedanji veljavni ceni zdravila na debelo 
oziroma najvišji dovoljeni ceni zdravila in podatke o njeni struk-
turi (delež, namenjen pokritju stroškov izdelave, ki vključujejo 
tudi stroške, ki izhajajo iz zahtev pristojnih organov na podlagi 
predpisov, ki urejajo zdravila, cene zdravil, kritja zdravil iz zdra-
vstvenega zavarovanja in stroškov trgovine na debelo), če so 
bile te cene določene;

– podatke o proizvajalčevih cenah in cenah istega zdravila 
na debelo brez davka na dodano vrednost CIP kupec v drugih 
državah članicah EU in državah podpisnicah Sporazuma o 
EGP, če v posamezni državi na trgu ni enakega pakiranja, 
se navaja po številu enot primerljivo pakiranje. Če zdravilo 
ni prisotno na trgu v drugih državah članicah EU oziroma 
državah podpisnicah Sporazuma o EGP, predlagatelj navede 
ustrezne podatke za druge evropske države, z navedbo vira in 
na obrazcu B3 iz Priloge 1 tega pravilnika v elektronski obliki 
v xls formatu;

– podatke o financiranju zdravila iz javnih sredstev v drugih 
državah članicah EU in državah podpisnicah Sporazuma o EGP, 
v katerih je po podatkih zavezanca to zdravilo prisotno na trgu;

– dokazila o podatkih iz vloge.
(2) JAZMP lahko cene zdravil v drugih državah članicah 

EU, državah podpisnicah Sporazuma o EGP in drugih evrop-
skih državah preveri v javno dostopnih podatkovnih zbirkah 
oziroma v spletnih virih in te podatke uporabi pri izračunu 
vrednosti PEC.

(3) Vrednost PEC se ugotovi kot mediana proizvajalčevih 
cen iz tretje alineje prvega odstavka tega člena z upoštevanjem 
cen iz prejšnjega odstavka, v drugih državah članicah EU in 
državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v katerih se zdravilo 
trži in je financirano iz javnih sredstev. Če zdravilo ni prisotno 
na trgu drugih držav članic EU in držav podpisnic Sporazuma 
o EGP, se vrednost PEC ugotovi kot mediana proizvajalčevih 
cen v drugih evropskih državah, v katerih je zdravilo prisotno 
na trgu. Če je zdravilo prisotno samo na trgu v Republiki Slo-
veniji, se vrednost PEC izračuna iz trenutno veljavne najvišje 
dovoljene cene tega zdravila.

(4) Najvišja dovoljena cena zdravila je enaka vrednosti 
PEC iz prejšnjega odstavka, povečana največ za dodani delež 
veletrgovine, na podlagi tabele iz Priloge 3, ki je sestavni del 
tega pravilnika.«.

5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– ima zdravilo določeno najvišjo dovoljeno ceno oziroma 

kadar najvišja dovoljena cena še ni določena, lahko zavezanec 
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pri JAZMP istočasno vloži vlogo za določitev najvišje dovoljene 
cene in izredne višje dovoljene cene zdravila;«.

V četrtem odstavku se v napovednem stavku za besedo 
»zdravila« črtata vejica in besedilo »ki niso uvrščena v seznam 
esencialnih ali nujno potrebnih zdravil iz 17. člena zakona,«., v 
drugi in tretji alineji pa se črta besedilo »pdf in«.

6. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v 1. točki črta besedilo 

»ali več«.

7. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V vlogi za uskladitev najvišjih dovoljenih cen zdravil 

se za vloge, vložene v prvi polovici leta, uporabljajo publikacije 
cen zdravil, izdane v februarju, za vloge, vložene v drugi polo-
vici leta, pa publikacije cen zdravil, izdane v avgustu. Če je v 
posameznem mesecu več izdaj iste publikacije, se uporablja 
prva izdaja v predpisanem mesecu.«.

V petem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo 
»pdf in«.

8. člen
V Prilogi 2 se razdelek B nadomesti z novim razdelkom B, 

ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Vloge za določitev najvišje dovoljene cene zdravila in 

vloge za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila, ki so 
bile prejete do dneva uveljavitve tega pravilnika in o njih do 
tega dneva še ni bilo odločeno, se obravnavajo v skladu s tem 
pravilnikom.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-4/2020
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-2711-0002

Tomaž Gantar
minister

za zdravje
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PRILOGA 
 

»B: 

Tabela 1. Vrednosti faktorjev za preračun primerjalne cene (Francija) iz cen zdravil na 
drobno v publikaciji (vir: Vidal – spletni vir ali izdajateljev licenčni vir) glede na pripadajoče 
cenovne razpone v stolpcu z oznako C [EUR]. 

 

C [EUR] f2 f3 f1 
0–2,45 0,0000 0,30 1,1000 
2,46–5,27 0,0573 0,30 1,0700 
5,28–26,64 0,0573 0,00 1,1368 
26,65–172,21 0,4008 0,00 1,1218 
172,22–514,29 1,1508 0,00 1,1168 
514,3–2100,92 1,1508 30,06 1,0500 
2100,93– 97,6508 30,06 1,0000 

 

 

Enačba 2. 

Primerjalna cena (Francija) = (C/f4 – f2 – f3) / f1,  

kjer so: 

C – cena zdravila na drobno z DDV (Francija) iz publikacije, v eurih (Francija: Vidal – spletni 
vir ali izdajateljev licenčni vir) 

f1, f2, f3 – vrednosti faktorjev za preračun iz Tabele 1 

f4 – vrednost faktorja za preračun (f4 = 1,021)«. 

 

Priloga
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580. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razpisu 
za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

Na podlagi osmega odstavka 40. člena in za izvajanje pr-
vega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega 
odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 
66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o razpisu za vpis  

in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 

šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17, 4/18 in 3/19) se v 2. členu 
za besedilom, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odsta-
vek, ki se glasi:

»Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru 
naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v 
drugih izjemnih okoliščinah, podaljša roke iz tega pravilnika s 
sklepom za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar ne dlje kot 
za tri mesece.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-16/2020/2
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-3330-0015

Dr. Simona Kustec Lipicer
ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport
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GROSUPLJE

581. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Grosuplje

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena in tretjega od-
stavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. redni seji 
dne 4. 3. 2020 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje 

Občine Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
celotno območje Občine Grosuplje.

(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komu-

nalne opreme na območju občine,
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opre-

me,
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunal-

ne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo,
– določbe o olajšavah in oprostitvah plačila komunalnega 

prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo 

odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo za območje Občine Grosuplje«, ki 
ga je v novembru 2019 izdelalo podjetje Espri d.o.o. iz Novega 
mesta.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe ko-
munalne opreme se odmeri, kadar:

– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposre-
dno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma 
prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma 
obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, 
katere uporaba je s predpisom obvezna,

– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina 
oziroma

– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(opredelitev pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.

b) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, 
ki ga zavezanec plača občini. Šteje se, da so s plačilom ko-
munalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na 
komunalno opremo.

c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, 
ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, 
ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo na-
membnost.

d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

e) Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opre-
me obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem 
in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih 
zemljišč na posameznem območju opremljanja.

f) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno na-
menjeno redni rabi te stavbe.

g) Zmogljivost objekt je bruto tlorisna površina stav-
be, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, po-
vršina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto 
tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda 
SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, 
določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno 
uporabo standarda SIST ISO 9836.

h) Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti 
namenjeno graditvi objektov.

4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)

(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posa-
mezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine 
in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 
1. člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:

– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega obmo-
čja javnega vodovoda;

– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega 
območja javne kanalizacije;

– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja 
javnega cestnega omrežja;

– Karta 4 – Ravnanje z odpadki – Pregledna karta oskrb-
nega območja izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki;

– Karta 5 – Daljinsko ogrevanje – Pregledna karta oskrb-
nega območja daljinskega ogrevanja;

– Karta 6 – Javne površine – Pregledna karta oskrbnega 
območja javnih površin.

(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na 
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja 
določena za oskrbno območje, na katerem objekt leži, ali te ni 
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na 
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

OBČINE



Stran 1760 / Št. 26 / 16. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije

(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posame-
zno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te 
komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo 
tega objekta.

5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-

nalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega 

inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo;

– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).

6. člen
(površina gradbene parcele stavbe)

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno grad-
beno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpi-
sih, ki urejajo graditev.

(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega 
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino 
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.

(3) Če površina gradbene parcele ni mogoče dobiti na 
način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene par-
cele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, 
na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so 
namenjene trajni rabe te stavbe, pri čemer se upošteva samo 
tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim 
aktom dovoljeno graditi stavbo.

(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene par-
cele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega pri-
spevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva 
površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod 
stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da 
Fp znaša 2,5.

(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispev-
ka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih ko se 
objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, 
za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri od-
meri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo 
gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.

7. člen
(bruto tlorisna površina objekta)

(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu 
SIST ISO 9836.

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se po-
datki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo 
gradnjo objektov.

(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega 
prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se 
upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih 
o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je 
dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračuna-

ne na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto 
tlorisna površina objekta.

(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz 
prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega 
prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na ob-
stoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek 
še ni bil odmerjen.

8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem 

površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in de-

ležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe 
komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3 
ter Dto = 0,7.

9. člen
(opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, 
na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je 
omogočena njihova uporaba.

10. člen
(faktor namembnosti objekta)

(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev 
namembnosti objekta (Fn) in se določi v skladu s predpisom, 
ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen 
uporabe objektov.

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, 
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji 
objektov.

(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljša-
nja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska 
namembnost objekta.

(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji 
faktorji namembnosti objekta:

Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na 
vrsto objekta

Vrsta objekta Fn

Oznaka  
v klasifikaciji  

objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe 1,00

111
11100

Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji

1,30
1,30
1,00

112
11210
11221
11222

Stanovanjske stavbe za posebne 
namene
– stanovanjske stavbe za posebne 
namene

0,70
113

11300

Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske 
stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe  
za kratkotrajno nastanitev

1,30

1,30
1,30

121
12111

12112
12120

Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške 
stavbe

1,20
1,20
1,20

122
12201
12202
12203
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Trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene 
dejavnosti

1,30
1,30
1,30
1,30

123
12301
12302
12303
12304

Stavbe za promet in stavbe  
za izvajanje elektronskih 
komunikacij
– postaje, terminali, stavbe  
za izvajanje elektronskih 
komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe
– garažne stavbe

1,00

1,00

124
12410

12420

Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča

1,10
1,10

125
12510
12520

Stavbe splošnega družbenega 
pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– športne dvorane

1,00
1,00
1,00

126
12610
12620
12650

Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske 
stavbe
– stavbe za opravljanje verskih 
obredov
– pokopališke stavbe in 
spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe,  
ki niso uvrščene drugje

0,50
0,50
0,50

0,50

0,50

0,50
0,50

127
12711
12713
12714

12721

12722

12730
12740

(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso 
navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih 
objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je 
Fn enak 0,5.

11. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, 
upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so 
sledeči:

Preglednica 2: Prikaz stroškov obstoječe komunalne 
opreme v EUR

Vrsta obstoječe komunalne 
opreme

Stroški obstoječe  
komunalne opreme v EUR

1. Vodovodno omrežje 26.791.150

2. Kanalizacijsko omrežje 49.980.153

3. Cestno omrežje 146.947.440

4. Ravnanje z odpadki 3.157.561

5. Daljinsko ogrevanje 5.698.742

6. Javne površine 8.047.848

12. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na 

ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, t.j. 
na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne 
površine objekta CtO(i), znašajo:

Preglednica 3: Stroški obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere (EUR/m2)

Komunalna oprema Cp  
(v EUR/m2)

Ct  
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje 3,63 10,39

2. Kanalizacijsko omrežje 11,84 29,07

3. Cestno omrežje 18,10 52,71

4. Ravnanje z odpadki 0,39 1,13

5. Daljinsko ogrevanje 14,68 20,75

6. Javne površine 2,39 5,56

13. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se 
določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):

– za vodovodno omrežje 70 %,
– za kanalizacijsko omrežje 60 %,
– za cestno omrežje 85 %,
– za ravnanje z odpadki 100 %
– za daljinsko ogrevanje 76 % in
– za javne površine 100 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podla-
gi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme 
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena 
uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posame-
zno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni 
prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i)  
x Dto x Fn)) x psz(i)

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji po-
men:

KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka  
za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme,

AGP površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe 

komunale opreme na m2 gradbene 
parcele stavbe,

Dpo delež gradbene parcele stavbe  
pri izračunu komunalnega prispevka  
za obstoječo komunalno opremo,

ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe 

komunalne opreme na m2 bruto tlorisne 
površine objekta,

Dto delež površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo,

Fn faktor namembnosti objekta glede  
na njegov namen uporabe,

psz(i) prispevna stopnja zavezanca  
za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme ( %),

i posamezna vrsta obstoječe komunalne 
opreme.
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15. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota 
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme na naslednji način:

KP = Σ KPi

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga 
odmeri zavezancu.

16. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega 

objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega 
obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nad-
zidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunal-
nega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem 
objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna ko-
munalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba 
z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne 
obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 
1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do 
uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infra-
strukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen 
ob uveljavitvi tega odloka. Starost objekta lastniki dokazujejo z 
uporabnim dovoljenjem ali drugo dokumentacijo. Za vso javno 
infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec 
plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.

(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej 
odstranjenega obstoječega objekta je breme dokazovanja že 
plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka na 
strani investitorja. Dokazila se upoštevajo največ pet let po 
odstranitvi objekta. Investitor mora ob tem tudi predložiti vso s 
področnimi predpisi zahtevano dokumentacijo za odstranitev 
starega objekta.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z 
odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne eno-
te v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge 
za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač-
ne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del do-
kumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreb-
na za odmero komunalnega prispevka. Če taka dokumentacija 
ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni zahtevana 
po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto nje predloži 
drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz katere bodo razvidni 
podatki, potrebni za odmero komunalnega prispevka.

(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka 
ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi 
o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni 
postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.

18. člen
(izdaja odločbe o odmeri)

(1) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni po prejemu 
popolne vloge.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o 
pritožbi je 15 dni.

19. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora 
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni 
po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zave-
zancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri 
je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede 
plačila navedejo na odločbi.

(2) Komunalni prispevek se zavezancem za plačilo ko-
munalnega prispevka lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar 
mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane 
odločbe podati na občino pisno prošnjo. V tem primeru se lahko 
komunalni prispevek plača na največ šest mesečnih obrokov. 
Izjemoma lahko način plačila tudi odstopa od navedenega, če 
župan izda ustrezen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene 
z zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih, v katerem 
poleg načina plačila obvezno opredeli tudi način zavarovanja 
plačila.

(3) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo 
komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovolje-
nje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni 
začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo v nerevaloriziranem znesku. 
Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v roku 
pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja. Vra-
čilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca 
izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. 
Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega 
je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 
ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je grad-
beno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si 
pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po 
uradni dolžnosti.

20. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključe-
vanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje 
tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe 
priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v 
celoti bremenijo investitorja.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

21. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za 
svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma ki 
nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača za gradnjo enostavnih objektov in tistih nezahtev-
nih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno 
opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo 
funkcijo osnovnega objekta.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne 
nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko 
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev 
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli 
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
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(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo 
posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih 
investitor je občina ali država in so namenjene za izobraže-
vanje, znanstveno-raziskovalno delo, zdravstvo in gasilske 
domove po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije 
vrst objektov.

(5) Plačilo komunalnega prispevka se v celoti (100 %) 
oprosti za gasilske domove (del oznake 1242 v klasifikaciji 
CC-SI) in ostalo gasilsko infrastrukturo, delno (70 %) pa tudi 
nestanovanjske kmetijske stavbe (oznaka 1271 v klasifikaciji 
CC-SI).

(6) Obstoječim objektom, ki se priključujejo na obstoječo 
komunalno opremo, se komunalni prispevek za priključitev na 
kanalizacijsko omrežje zniža za 30 %, za priključitev na vodo-
vodno omrežje za 20 %, za priključitev na sistem daljinskega 
ogrevanja pa za 100 %.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero  

komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti 

pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, 
veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega 
prispevka.

23. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in me-
rilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 86/13 in 46/15).

(2) Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tudi:
– Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

ureditveno območje Dvori III (Uradni list RS, št. 46/16),
– Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

ureditveno območje Dvori IV (Uradni list RS, št. 46/16),
– Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

ureditveno območje TOC II (Uradni list RS, št. 46/16),
– Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

ureditveno območje TOC III (Uradni list RS, št. 46/16),
– Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

ureditveno območje Gospodarska cona Sever (Uradni list RS, 
št. 46/16),

– Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
ureditveno območje Pri Bambiču (Uradni list RS, št. 46/16).

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0003/2019
Grosuplje, dne 4. marca 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

582. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini 
Grosuplje

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena 
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski 
svet Občine Grosuplje na 9. redni seji dne 4. 3. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v Občini Grosuplje

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Grosu-

plje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18) se peti odstavek 9. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Občina opravlja v javnem podjetju obvezne lokalne 
gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. in 8. točke 
prvega odstavka 3. člena in izbirne lokalne gospodarske javne 
službe iz 1., 3., 4. in 6. točke 4. člena.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017
Grosuplje, dne 4. marca 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
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