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PREDSEDNIK REPUBLIKE
99.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Bahrajn

100.

Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika
Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji
za obnovljive vire energije (IRENA)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Bahrajn

UKAZ
o postavitvi stalnega predstavnika
Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji
za obnovljive vire energije (IRENA)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Kraljevini Bahrajn s sedežem v Abu Dabiju postavim
Ota Pungartnika.

Za stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) s sedežem v
Abu Dabiju postavim Ota Pungartnika.

Št. 501-03-1/2021-2
Ljubljana, dne 11. januarja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Št. 501-03-2/2021-2
Ljubljana, dne 11. januarja 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
101.

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen
Ta odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.
Št. 00725-4/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-2711-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

102.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za
osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil
in obutve v teh prodajalnah,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi
pripomočki,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– geodetske storitve,
– pošto,
– dostavne službe,

– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer
se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če
pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve
in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je
nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni
mogoče prezračiti,
– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih,
hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno,
da ni stika s potrošniki,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske
storitve,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje
prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
– tržnice s hrano,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in
medicinske manikure,
– čistilne servise in čistilnice,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki
jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve
dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru
dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19.
(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od
30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na
10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
3. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka
morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju petega odstavka 2. člena tega odloka za posamezno prodajalno
v sklopu trgovskega centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi
navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem
besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, in
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– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in
prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni
strani ministrstva in NIJZ.
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega
odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.
Št. 00726-3/2021
Ljubljana, dne 14. januarja 2021
EVA 2021-2130-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

103.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev neposredno
potrošnikom na področju voznikov in vozil
v Republiki Sloveniji

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev neposredno potrošnikom
na področju voznikov in vozil
v Republiki Sloveniji
1. člen
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva za zajezitev in
obvladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno
prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji, in sicer se:
1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava
ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove
izvajanje:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
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– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih
kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni
usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja
kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
4. Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa
začasno prepove izvajanje:
– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje,
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter
preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost
cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike,
ki izvajajo:
– naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
– postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
– redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za
izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila
v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljeni na spletni
strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi
začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega odloka do vključno 22. januarja 2021, se podaljša do
28. februarja 2021.
(2) Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice
o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi začasne
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
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potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 165/20) do uveljavitve tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.
Št. 00710-3/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-2430-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

104.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)
in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19)
določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji
in na kontrolnih točkah notranjih mejah Republike Slovenije,
na katerih je v času njihovega obratovanja dovoljen prestop
državne meje Republike Slovenije.
2. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem
območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije
in Italijanske republike. Prestop državne meje izven kontrolnih
točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi državljanom držav
članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo
prebivališče v administrativnih enotah Italijanske republike, ki
mejijo na Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem
območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem
območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega
odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike
Slovenije in Republike Avstrije. Prestop državne meje izven
kontrolnih točk iz prvega odstavka je dovoljen tudi državljanom
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držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki
imajo prebivališče v administrativnih enotah Republike Avstrije,
ki mejijo na Republiko Slovenijo.
4. člen
(1) Kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta naslednji:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Madžarske. Prestop državne meje izven kontrolnih
točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi državljanom držav
članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo
prebivališče v administrativnih enotah Madžarske, ki mejijo na
Republiko Slovenijo.
5. člen
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni
zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni
promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in
izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na
spletni strani NIJZ.
6. člen
(1) Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta naslednji:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski
promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na
spletni strani NIJZ.
7. člen
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in
v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne
točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne
točke iz 5. in 6. člena tega odloka vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk.
8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev
ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz 2., 3. in 4. člena tega
odloka.
9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti
države določi države ali administrativne enote držav, za katere
obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v
nadaljnjem besedilu: rdeči seznam). Rdeči seznam je določen
v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih
straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje
zadeve.
(2) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada
Republike Slovenije določi, da so na rdečem seznamu le posamezne administrativne enote te države.
(3) V državah ali administrativnih enotah držav, ki niso
uvrščene na rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z

Uradni list Republike Slovenije
virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo
brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID‑19).
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se
po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina
Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska
mestna država).
(5) Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih
enot držav na rdečem seznamu, se na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in
175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) napoti
v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo
predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
(6) Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 iz prejšnjega
odstavka mora biti opravljen po PCR metodi v državi članici
Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali
pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah,
ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu:
NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni
strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema
brisa. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi
tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije
ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od
odvzema brisa.
(7) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene
opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po
PCR ali HAGT metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da
je karantena prekinjena.
(8) Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v
Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu
napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama.
Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne
more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se
mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli le, če so zagotovljene
ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene.
10. člen
Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZNB) in
petega odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli tudi:
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi
državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni
delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s
»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz
Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja
in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C
št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko
Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu
ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko
Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in
zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali
pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko
Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstav-
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niku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja),
ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko
je po izvršitvi naloge to mogoče;
6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z
reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
7. osebi z diplomatskim potnim listom;
8. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je
na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod
enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
9. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije
ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč
osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih
članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez
mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
10. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj
z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi
vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali
schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne
more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi
oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po
opravljenem prevozu;
12. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi
pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in
se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno
mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem
delu.
11. člen
(1) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(2) Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se
vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da
zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja
Republike Slovenije.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima
prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da
je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne
bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2,
dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo, kadar se njen
prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.
(4) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno
v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na
podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli
vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po
najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(5) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita
prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi
najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in
potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer
bosta prestajala karanteno.
12. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
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13. člen
Ta odlok začne veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.
Št. 00717-6/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-1711-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko tveganje
za okužbo z virusom SARS-CoV-2)
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PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko
tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2)
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
Kneževina Andora
2.
Republika Avstrija
3.
Kraljevina Belgija
4.
Republika Bolgarija
5.
Republika Ciper
6.
Češka republika
7.
Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):
–
vse administrativne enote, razen pokrajine Grenlandija
8.
Republika Estonija
9.
Republika Hrvaška
10.
Francoska republika:
–
vse administrativne enote celinske Francije, razen administrativne enote Corse (Korzika)
ter vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La
Reunion
11.
Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Anatolikí Makedhonía ke Thráki (Vzhodna Makedonija in Trakija)
–
administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija)
12.
Italijanska republika
13.
Irska
14.
Republika Latvija
15.
Republika Litva
16.
Madžarska
17.
Kneževina Monako
18.
Zvezna republika Nemčija
19.
Kneževina Lihtenštajn
20.
Veliko vojvodstvo Luksemburg
21.
Republika Malta
22.
Kraljevina Nizozemska
23.
Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Oslo
–
administrativna enota Rogaland
–
administrativna enota Viken
24.
Republika Poljska
25.
Portugalska republika
26.
Romunija
27.
Republika San Marino
28.
Slovaška republika
29.
Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
30.
Kraljevina Španija
31.
Kraljevina Švedska
32.
Švicarska konfederacija
Tretje države:
33.
Islamska republika Afganistan
34.
Republika Albanija
35.
Ljudska demokratična republika Alžirija
36.
Republika Angola
37.
Argentinska republika
38.
Republika Armenija
39.
Azerbajdžanska republika
40.
Zveza Bahami
41.
Država Bahrajn
42.
Ljudska republika Bangladeš
43.
Republika Belorusija
44.
Belize
45.
Republika Benin
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
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Republika Bocvana
Kraljevina Butan
Večnacionalna država Bolivija
Bosna in Hercegovina
Federativna republika Brazilija
Burkina Faso
Republika Burundi
Republika Kamerun
Republika Zelenortski otoki
Srednjeafriška republika
Republika Čad
Republika Čile
Republika Kolumbija
Zveza Komori
Republika Kostarika
Republika Slonokoščena obala
Dominikanska republika
Demokratična republika Kongo
Republika Ekvador
Arabska republika Egipt
Republika Salvador
Republika Ekvatorialna Gvineja
Država Eritreja
Kraljevina Esvatini
Etiopija
Gabonska republika
Republika Gambija
Republika Gana
Gruzija
Republika Gvatemala
Republika Gvineja
Republika Gvineja Bissau
Kooperativna republika Gvajana
Republika Haiti
Republika Honduras
Republika Indija
Republika Indonezija
Islamska republika Iran
Republika Irak
Država Izrael
Jamajka
Hašemitska kraljevina Jordanija
Kanada
Republika Kazahstan
Republika Kenija
Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
Republika Kosovo
Država Kuvajt
Kirgiška republika
Libanonska republika
Kraljevina Lesoto
Republika Liberija
Libija
Republika Madagaskar
Republika Malavi
Republika Maldivi
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Združene mehiške države
Mongolija
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Republika Črna gora
Kraljevina Maroko
Republika Mozambik
Republika Namibija
Zvezna demokratična republika Nepal
Republika Nikaragva
Republika Niger
Zvezna republika Nigerija
Republika Severna Makedonija
Sultanat Oman
Islamska republika Pakistan
Republika Panama
Neodvisna država Papua Nova Gvineja
Republika Paragvaj
Republika Peru
Republika Filipini
Država Katar
Moldavija, Republika
Republika Kongo
Ruska federacija
Demokratična republika Sao Tome in Principe
Kraljevina Saudova Arabija
Republika Senegal
Republika Sierra Leone
Zvezna republika Somalija
Republika Srbija
Republika Južna Afrika
Republika Južni Sudan
Republika Surinam
Sirska arabska republika
Republika Tadžikistan
Združena republika Tanzanija
Demokratična republika Vzhodni Timor
Togoška republika
Republika Trinidad in Tobago
Republika Tunizija
Republika Turčija
Turkmenistan
Združeni arabski emirati
Ukrajina
Združene države Amerike
Vzhodna republika Urugvaj
Republika Uzbekistan
Bolivarska republika Venezuela
Republika Jemen
Republika Zambija
Republika Zimbabve
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
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Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju
petletnega obdobja za udeležbo varnostnega
osebja na obdobnem strokovnem
izpopolnjevanju in za opravljanje obdobnega
preizkusa strokovne usposobljenosti

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o podaljšanju petletnega
obdobja za udeležbo varnostnega osebja
na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju
in za opravljanje obdobnega preizkusa
strokovne usposobljenosti
1. člen
V Odloku o podaljšanju petletnega obdobja za udeležbo
varnostnega osebja na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju
in za opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti (Uradni list RS, št. 179/20) se v 1. členu besedilo »31. decembra 2020« nadomesti z besedilom »15. februarja 2021«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »1. februarja 2021« nadomesti z
besedilom »1. aprila 2021«.

Uradni list Republike Slovenije
‒ 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 2/21),
‒ 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21),
‒ 6. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20 in 2/21),
‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20 in 2/21),
‒ 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 182/20, 190/20, 195/20 in 2/21) in
‒ 10. členu Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20 in 2/21)
besedilo »15. januarja 2021« nadomesti z besedilom »22. januarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-2711-0011

KONČNA DOLOČBA

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-3/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-1711-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

106.

Odlok o spremembah določenih odlokov,
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih
boleznih

Na podlagi prvega odstavka 39. člena v zvezi s prvim
odstavkom 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 46. člena Zakona o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1. člen
S tem odlokom se v:
‒ 6. členu Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih
in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/21),
‒ 5. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 190/20, 198/20, 203/20 in 2/21),

107.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije
za demografijo

Na podlagi prvega odstavka 25. 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah
Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo (Uradni list RS, št. 141/20) se
v 7. členu besedilo »15. januarja 2021« nadomesti z besedilom
»15. aprila 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2021
Ljubljana, dne 14. januarja 2021
EVA 2021-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne
pomoči v obliki mesečnega temeljnega
dohodka za verske uslužbence

Na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči
v obliki mesečnega temeljnega dohodka
za verske uslužbence
I
Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki ga določa 111. člen Zakona o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 203/20), se podaljša do 31. marca 2021.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-3340-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
109.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2021, in
znaša 8 odstotkov.
Št. 007-994/2020
Ljubljana, dne 4. januarja 2021
EVA 2020-1611-0139
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance
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USTAVNO SODIŠČE
110.

Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek
66. člena Zakona o prekrških v neskladju
z ustavo in sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-991/17-31
U-I-304/20-9
Datum: 17. 12. 2020

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Valerije Svenšek, Ptuj, ki jo zastopa Gordan Stijepović,
odvetnik na Ptuju, in v postopku za oceno ustavnosti, začetem
s sklepom Ustavnega sodišča, na seji 17. decembra 2020

odločilo:
1. Drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13
in 32/16) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti
v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se ne uporablja
besedilo iz drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških, ki
se glasi: »če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane
za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek 17. člena), ali če
sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske
koristi v vrednosti, ki presega 400 eurov«.
4. Zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo,
zoper katero pritožba ni bila dovoljena in je bila zoper odločitev
pravočasno vložena ustavna pritožba s predlogom za izjemno
obravnavo sicer nedovoljene ustavne pritožbe, o kateri Ustavno
sodišče do dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije še ni odločilo, je dovoljena pritožba iz drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških, ki jo lahko vlagatelj ustavne pritožbe vloži v roku 45 dni po objavi te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije. Pritožnik mora v pritožbi izkazati, da
je zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo pravočasno vložil na Ustavno sodišče ustavno pritožbo s predlogom za
izjemno obravnavo sicer nedovoljene ustavne pritožbe.
5. Zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo,
zoper katero pritožba ni bila dovoljena in se rok za vložitev
ustavne pritožbe še ni iztekel do dneva objave te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije, je dovoljena pritožba iz
drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških, ki jo lahko
vlagatelj zahteve za sodno varstvo vloži v roku 45 dni po objavi
te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na
Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 se zavrže. Zoper sodbo lahko pritožnica vloži pritožbo iz drugega odstavka 66. člena
Zakona o prekrških v roku 8 dni po vročitvi te odločbe.

Obrazložitev
A.
1. Prekrškovni organ je pritožnico s plačilnim nalogom
spoznal za odgovorno storitve prekrška po prvem odstavku 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni
list RS, št. 70/06 – ZJRM-1) in prekrška po prvem odstavku
24. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 –
ZOIzk-1). Izrečena ji je bila enotna globa v višini 383,83 EUR.
Zoper odločitev prekrškovnega organa je pritožnica vložila
zahtevo za sodno varstvo, ki jo je Okrajno sodišče na Ptuju zavrnilo. Zoper sodbo okrajnega sodišča pritožnica vlaga
ustavno pritožbo.

Uradni list Republike Slovenije
2. Pritožnica zatrjuje, da ji je okrajno sodišče kršilo pravico
iz 22. člena Ustave, ker je ni seznanilo z rezultatom poizvedb
na klicnem centru policije (v nadaljevanju OKC) in ji je s tem
onemogočilo, da se do njih opredeli. Izvedeni dokaz naj bi bil
v obravnavani zadevi bistven, saj naj bi pritožnica navajala, da
se je zatekla v hišo zaradi strahu pred policistom ter da naj bi
zaradi strahu poklicala policijo.
3. Okrajno sodišče je v izpodbijani sodbi med drugim
navedlo, da ne dvomi, da je pritožnica kritičnega dne s svojim
ravnanjem izpolnila vse zakonske znake očitanega prekrška.
Ni verjelo pritožničini izpovedbi, da naj bi jo policisti prestrašili
in da naj bi zato poklicala na OKC. Iz dopisa Policijske postaje
Ptuj z dne 31. 8. 2017 naj bi namreč izhajalo, da tistega dne iz
telefonske številke, ki jo je pritožnica navedla, ni bil zabeležen
noben klic.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-991/17 z dne
9. 12. 2019 ustavno pritožbo zoper izpodbijano sodbo sprejelo v obravnavo. V postopku odločanja o njeni utemeljenosti
je na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) s sklepom
št. U-I-304/20, Up-991/17 z dne 1. 7. 2020 začelo postopek
za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Zastavil se je namreč dvom o tem, ali je
ureditev v ZP-1, ki v večini hitrih postopkov o prekršku ne
omogoča, da bi vlagatelj zahteve za sodno varstvo znotraj
sistema sodišč lahko zahteval odpravo kršitev, ki jih je v
postopku odločanja storilo sodišče prve stopnje, v skladu
s človekovimi pravicami iz 22., 23. in 25. člena Ustave. Na
podlagi prvega odstavka 28. člena ZUstS je Ustavno sodišče
sklep o sprejemu ustavne pritožbe in o začetku postopka za
oceno ustavnosti skupaj z ustavno pritožbo poslalo Državnemu zboru v odgovor.
5. Državni zbor odgovora ni poslal. Mnenje o ustavnosti
presojanih določb ZP-1 pa je Ustavnemu sodišču posredovala
Vlada. Njeno stališče je, da je veljavna zakonska ureditev
pravnih sredstev zoper odločitev okrajnega sodišča v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo primerna. Razlogi,
iz katerih je mogoče vložiti zahtevo za sodno varstvo, naj
bi omogočali celovit nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo
prekrškovne odločbe. Z možnostjo vložitve zahteve za sodno
varstvo naj bi se v celoti uresničevala tako pravica do sodnega varstva (23. člen Ustave), saj naj bi o njej odločalo sodišče,
kot tudi pravica do pravnega sredstva (25. člen Ustave), saj
naj bi jo bilo mogoče vložiti zoper vsako odločbo prekrškovnega organa iz razlogov, ki omogočajo njen preizkus v celoti.
Ureditev iz 66. člena ZP-1 naj bi bila ustrezna tudi z vidika
pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, saj naj
bi bila pritožba zaradi narave odločitve prekrškovnega organa
utemeljeno zamejena na zahtevnejše primere. Ureditev v
66. členu ZP-1 naj bi bila v mejah, ki jih je postavilo Ustavno
sodišče v odločbi št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list
RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 21).
6. Mnenje Vlade je bilo vročeno pritožnici. Pritožnica je v
odgovoru izrazila stališče, da je presojana ureditev v neskladju
s pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave).
7. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV-71/2016.
B. – I.
Ureditev pravnih sredstev in sodnega varstva v hitrem prekrškovnem postopku
8. Zakonodajalec je v ZP-1 uredil dve temeljni obliki prekrškovnega postopka: postopek prekrškovnega organa oziroma
hitri postopek (49. do 58. člen ZP-1) in redni sodni postopek
(67. do 168. člen ZP-1). Razmejitev pristojnosti v teh dveh
prekrškovnih postopkih temelji na načelu, da se o prekrških
praviloma odloča v hitrem postopku (prvi odstavek 52. člena
ZP-1). V primerih, ko hitri postopek ni dovoljen (drugi odstavek
52. člena ZP-1), pa se izvede redni sodni postopek, in sicer:
kadar sankcije huje posegajo v temeljne človekove pravice in
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svoboščine (izgon iz države, fakultativni odvzem predmeta,
omejitve pri vožnji motornih vozil), kadar se zahteva skrbnejša
obravnava določene kategorije storilcev (na primer mladoletniki) oziroma kadar gre za kršitve s posebnih prekrškovnih
področij.1
9. Bistvena razlika med hitrim in rednim postopkom je v
tem, da v hitrem postopku odloča na prvi stopnji upravni organ, medtem ko v rednem postopku že na prvi stopnji odloča
sodišče. Po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP) ureditev, po kateri prekrške
preganjajo in zanje izrekajo sankcije upravne oblasti, ni v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), če ima posameznik možnost zahtevati presojo
te odločitve pred sodiščem, ki zagotavlja vse garancije iz
6. člena EKČP.2 Prav temu je namenjena zahteva za sodno
varstvo (59. do 66. člen ZP-1), s katero preide prekrškovna
zadeva iz hitrega postopka, ki je v rokah prekrškovnih upravnih organov, v sodni postopek.3
10. V rednem prekrškovnem postopku, v katerem na prvi
stopnji odloča sodišče, se lahko vloži pritožba zoper vsako
sodbo o prekršku. Pritožbeni razlogi so navedeni v 154. členu
ZP-1, ki se glasi:
»Sodba o prekršku se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku;
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek;
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja;
4. zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske
koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.«
ZP-1 v 66. členu ureja pravico do pritožbe zoper odločitev
sodišča o zahtevi za sodno varstvo, vloženo zoper odločbo
o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po
hitrem postopku. Prvi odstavek 66. člena ZP-1 se glasi:
»Zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno
varstvo zavržena, je dovoljena pritožba iz vseh razlogov po
154. členu tega zakona.«
Drugi odstavek 66. člena ZP-1 pa se glasi:
»Zoper druge odločbe sodišča prve stopnje lahko osebe
iz prvega odstavka 59. člena tega zakona vložijo pritožbo iz
razlogov po 1., 2. in 4. točki 154. člena tega zakona, razen
glede stroškov postopka, če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je
predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek
17. člena), ali če sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 eurov.«
11. Iz zakonske ureditve torej jasno izhaja, da je v primerjavi z rednim postopkom, ki zagotavlja dve stopnji sodnega
odločanja, sodno odločanje v hitrem postopku v večini primerov zgolj enostopenjsko. Zakonodajalec je omejil pravico do
pritožbe na primere, ko je bila izrečena višja globa od najnižje
predpisane za prekršek, ko je bila izrečena globa, predpisana
v večkratniku ali v odstotku, ali ko sta bila izrečena odvzem
predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti nad
400 EUR. V strokovni literaturi se navaja, da v praksi izrečena
sankcija v večini primerov ne omogoča pritožbe zoper sodbo
okrajnega sodišča, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno
varstvo.4
12. Vlagatelj zahteve za sodno varstvo nima zoper odločitev okrajnega sodišča na voljo niti zahteve za varstvo
zakonitosti kot izrednega pravnega sredstva niti ne kakšnega
drugega podobnega izrednega pravnega sredstva. Državne1 P. Čas in N. Orel v: P. Čas in ostali (ur.), Zakon o prekrških
s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2018, str. 309.
2 Sodba ESČP v zadevi Lutz proti Nemčiji z dne 25. 8. 1987,
57. točka obrazložitve.
3 Z. Fišer v: P. Čas in ostali (ur.), nav. delo, str. 433.
4 Prav tam, str. 514.
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mu tožilcu sicer lahko predlaga, naj v skladu s 169. členom
ZP-1 vloži zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče.5 Vendar državni tožilec na predlog ni vezan in zahteve
za varstvo zakonitosti ni dolžan vložiti. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pobuda državnemu tožilcu, naj vloži zahtevo za
varstvo zakonitosti, ne spada med pravna sredstva stranke,
ki jih je treba izčrpati pred vložitvijo ustavne pritožbe.6 Obvestilo državnega tožilca, da ne bo vložil zahteve za varstvo
zakonitosti, tudi ni akt, s katerim bi bilo odločeno o pravici ali
obveznosti posameznika.7
B. – II.
Presoja ustavnosti zakonske ureditve pravnih sredstev zoper odločitev o zahtevi za sodno varstvo
I. Dosedanja ustavnosodna presoja
13. Člen 25 Ustave zagotavlja vsakomur pravico do
pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Navedena ustavna
določba zagotavlja spoštovanje načela instančnosti v odločanju sodišč. Bistvena vsebina tega načela je v tem, da lahko organ druge stopnje presoja odločitev prvostopenjskega organa
z vidika vseh vprašanj, tako pravne kot dejanske narave, ki so
pomembna za odločitev o pravici ali obveznosti.8 To pomeni,
da 25. člen Ustave zagotavlja meritorno (vsebinsko) oceno
pravilnosti prvostopenjske oblastne odločitve, v okviru katere
mora pritožbeno sodišče vsebinsko presoditi utemeljenost
pritožbenih navedb.9 Smisel 25. člena Ustave je, da lahko
posameznik z vložitvijo pravnega sredstva učinkovito brani in
varuje svoje pravne interese, kar pomeni, da mora pritožbeno
sodišče pritožbo, če je dopustna, vsebinsko obravnavati in
se do tistih pritožbenih navedb, ki so za odločitev bistvenega
pomena, v obrazložitvi svoje odločbe tudi opredeliti.10 Učinkovitost pa pomeni tudi to, da mora biti táko pravno sredstvo
praviloma suspenzivno. Drugače je lahko le, ko je po izvršitvi izpodbijane odločbe in ob morebitni ugoditvi pritožbi za
pritožnika mogoče vzpostaviti stanje, kakršno je bilo pred
izvršitvijo odločbe.11
14. Ustaljeno stališče Ustavnega sodišča je, da človekova
pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave zagotavlja
pritožbo oziroma drugo pravno sredstvo zoper odločbe, izdane
na prvi stopnji, več od dvostopenjskega odločanja pa ne jam5 Navedena določba se glasi: »1) Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako odločbo, izdano na drugi stopnji,
oziroma vsako pravnomočno odločbo, če je kršen ta zakon ali
predpis, ki določa prekršek. (2) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki
ima pravico do pravnega sredstva po tem zakonu. (3) Pri odločanju
o vložitvi zahteve za varstvo zakonitosti državni tožilec upošteva
zlasti naravo in težo domnevne kršitve, pomen zadeve in posledice
odločitve za pobudnika in druge udeležence v postopku ter potrebo
po zagotavljanju pravne varnosti, enotne uporabe prava ali pomen
za razvoj prava preko sodne prakse.«
6 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-105/95 z dne 6. 10. 1995
(OdlUS IV, 175).
7 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-266/02 z dne 14. 10. 2002.
8 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-219/03 z dne 1. 12.
2005 (Uradni list RS, št. 118/05, in OdlUS XIV, 88), 28. točka
obrazložitve.
9 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-258/03, U-I-74/05 z dne
22. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 90/05, in OdlUS XIV, 99), 8. točka
obrazložitve.
10 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-353/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 62/04), 6. točka obrazložitve. Navedena
stališča je Ustavno sodišče povzelo v odločbi št. U-I-74/14 z dne
17. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 48/15).
11 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-339/98 z
dne 21. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 11/99, in OdlUS VIII, 13)
in št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016 (Uradni list RS,
št. 8/16, in OdlUS XXI, 20).
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či.12 Drugo pravno sredstvo v smislu 25. člena Ustave je lahko
tudi zahteva za preizkus odločbe v sodnem postopku.13 Ustavno sodišče je v zvezi s tem izoblikovalo naslednja stališča:
– Odločanje sodišča opravlja funkcijo »drugega pravnega sredstva« še posebej tedaj, kadar na prvi stopnji odločajo
najvišji organi posamezne veje oblasti oziroma organi, ki so
posebej strokovno usposobljeni za odločanje v posameznih
vrstah zadev. V takih primerih bi ustvarjanje novih, zgolj temu
namenjenih instančnih organov pomenilo kopičenje pravnih
sredstev, ki bi zgolj podaljševalo postopke in ne bi zagotavljalo
niti kvalitetnejšega niti učinkovitejšega varstva pravic.14
– Spor o zakonitosti dokončnega upravnega akta po svojih značilnostih opravlja funkcijo »drugega pravnega sredstva«
iz 25. člena Ustave, saj se z njim glede na pooblastila sodišča
v okviru sodnega nadzora zagotavlja instančna kontrola.15
– Enako velja za spor polne jurisdikcije v tistih primerih,
ko sodišče sicer sámo odloči o pravici (spremeni izpodbijani
upravni akt), vendar na podlagi enakega dejanskega stanja, na
podlagi katerega so odločali upravni organi v postopku izdaje
upravnega akta.16
– V primerih, ko je upravni spor mogoče obravnavati kot
»drugo pravno sredstvo« iz 25. člena Ustave, izključitev nadaljnje pritožbe zoper odločitev Upravnega sodišča ne pomeni
posega v pravico do pravnega sredstva. Pravica iz 25. člena
Ustave ne zahteva, da bi moralo Vrhovno sodišče kot sodišče
druge stopnje ponovno presojati odločitev sodišča.17
– Če pa Upravno sodišče sámo na glavni obravnavi
ugotavlja dejansko stanje in na podlagi tako ugotovljenega
dejanskega stanja spremeni izpodbijani akt, mora biti stranki
dana možnost, da s pritožbo izpodbija vsebinsko odločitev
Upravnega sodišča.18
– Sodno varstvo lahko opravlja funkcijo »drugega pravnega sredstva« v smislu 25. člena Ustave zgolj tedaj, če je to
pravno sredstvo po svoji naravi enako učinkovito kot pritožba.19
15. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-56/06 presojalo
skladnost drugega odstavka 66. člena ZP-1 s pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave in s pravico
do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Zavzelo je stališče,
da zgolj to, da zoper odločitev okrajnega sodišča ni dovoljeno
nadaljnje pravno sredstvo, samo po sebi ne more pomeniti
neskladja s prvim odstavkom 23. člena Ustave. V zvezi z zatrjevanimi posegi v pravico do pritožbe pa je Ustavno sodišče
poudarilo, da gre pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo za
odločanje v okviru enotnega upravnokaznovalnega postopka,
v katerem opravljajo okrajna sodišča vlogo instančnega organa in hkrati zagotavljajo sodno varstvo. Ker sodišče v primeru
zavrnitve zahteve za sodno varstvo odloči enako kot pred njim
prekrškovni organ, je zahtevo za sodno varstvo mogoče obravnavati kot »drugo pravno sredstvo« v smislu 25. člena Ustave.
Na tej podlagi je Ustavno sodišče odločilo, da izključitev nadaljnje pritožbe zoper odločitev sodišča o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva.
12 Glej npr. sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-60/11, Up-349/11
z dne 14. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 19/13), in št. Up-11/94 z
dne 15. 2. 1995 (OdlUS IV, 140) ter odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-277/09, Up-1333/09, U-I-287/09, Up-1375/09 z dne 14. 6.
2011 (Uradni list RS, št. 58/11), 19. točka obrazložitve.
13 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-219/03 z dne 1. 12.
2005 (Uradni list RS, št. 118/05, in OdlUS XIV, 88), št. U-I-56/06,
št. U-I-98/07 z dne 12. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 65/08, in OdlUS
XVII, 42) in št. Up-2501/08 z dne 19. 2. 2009 (Uradni list RS,
št. 17/09, in OdlUS XVIII, 63).
14 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-219/03, 30. in 31. točka
obrazložitve, in št. Up-2501/08, 9. točka obrazložitve.
15 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/07, 14. točka obrazložitve.
16 Prav tam, 15. točka obrazložitve.
17 Prav tam, 16. točka obrazložitve.
18 Prav tam, 17. točka obrazložitve.
19 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-219/03, 31. točka obrazložitve, in št. Up-2501/08, 11. točka obrazložitve.
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II. Razlogi za spremembo ustaljene ustavnosodne presoje
glede posega v 25. člen Ustave
16. Po sprejetju odločbe št. U-I-56/06 je bil z uveljavitvijo
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS-A)
dostop do Ustavnega sodišča v prekrškovnih zadevah zelo
omejen. Ustavno sodišče po drugem odstavku 55.b člena
ZUstS sprejme ustavno pritožbo v obravnavo samo, če gre
za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki je imela
hujše posledice za pritožnika, ali če gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. Ker
se po četrti alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS šteje,
da pri prekrških ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, ustavna
pritožba praviloma ni dovoljena. Ustavno sodišče o taki ustavni
pritožbi v skladu s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS odloča
zgolj v posebno utemeljenih primerih, če gre za odločitev o
pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen
konkretne zadeve.
17. Ustavno sodišče pa je bilo tudi po uveljavitvi ZUstS-A
soočeno s primeri, ko so sodišča prezrla odločitve Ustavnega
sodišča in s tem pritožnikove z Ustavo zajamčene pravice. V
odločbah št. Up-578/16, št. Up-887/14 in št. Up-847/14, vse z
dne 20. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 24/17), ter št. Up-942/14 z
dne 20. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 24/17, in OdlUS XXII, 22)
in št. Up-854/14 z dne 20. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 24/17, in
OdlUS XXII, 21) je Ustavno sodišče ponovno ugotovilo kršitve
temeljnih ustavnih procesnih pravic, glede katerih je že obstajala ustavnosodna presoja. Ustavno sodišče je v navedenih odločbah opozorilo, da ko oblikuje standarde varstva človekovih
pravic, morajo te standarde sodišča upoštevati, da se zagotovi
učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v
vseh sodnih postopkih.20
18. Tudi po objavi navedenih odločb z dne 20. 4. 2017
se Ustavno sodišče še vedno srečuje s primeri, ko do kršitve
človekovih pravic in temeljnih svoboščin pride pri odločanju
sodišča o zahtevi za sodno varstvo. Če o takšnih kršitvah
že obstaja ustavnosodna presoja, Ustavno sodišče zadev, ki
kršitve uveljavljajo, ne sprejme v obravnavo (tretji odstavek
55.a člena ZUstS) in ustavne pritožbe zavrže, čeprav je sodba
obremenjena s kršitvijo ustavne ali konvencijske pravice in
pritožnik lahko vloži pravno sredstvo na ESČP.
19. Ustavno sodišče je zato znova pretehtalo stališče iz
odločbe št. U-I-56/06, da odsotnost ureditve pravnega sredstva
zoper odločitev sodišča o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo
ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva. Namen
pravnih sredstev namreč ni zgolj odprava kršitev zakonskih
materialnih in postopkovnih določb, temveč tudi, da se v okviru
rednega sodstva odpravijo kršitve ustavnih pravic.21
20. Pri oceni ustavnosti ureditve v drugem odstavku
66. člena ZP-1 je treba upoštevati naravo prekrškovnega prava kot dela kaznovalnega prava. Tako kot pri kaznivih dejanjih
tudi odločanje o prekrških temelji na »obtožbi«. Po ustaljeni
ustavnosodni presoji je »obtožba« sleherni akt, ki je naperjen
zoper državljana in na katerega podlagi državljanu grozi kazen,
na podlagi takšnih aktov pa obravnavajo protipravna ravnanja
tudi sodniki v okviru odločanja o zahtevi za sodno varstvo.22
Enako kot kazenska sankcija je tudi sankcija za prekršek po
svoji naravi kazen, ki je namenjena resocializaciji storilca in
preprečevanju prihodnjih kršitev (specialna in generalna prevencija). Ne samo izrek zaporne, ampak tudi izrek denarne
kazni v končni posledici lahko privede tudi do odvzema prostosti (20.a člen ZP-1). Denarna kazen lahko znatno prizadene
premoženjsko sfero kaznovane osebe. Zato je Ustavno sodišče
20 Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. Up-578/16,
6. in 7. točka obrazložitve.
21 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-139/99 z dne 30. 5.
2000.
22 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-117/93 z dne 2. 2.
1995 (Uradni list RS, št. 13/95, in OdlUS IV, 10).
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že v odločbi št. Up-120/97 z dne 18. 3. 1999 (Uradni list RS,
št. 31/99, in OdlUS VIII, 126) sprejelo stališče, da morajo biti
tudi storilcu v postopku o prekršku zagotovljena vsa temeljna
jamstva poštenega postopka. Za postopke, v katerih se v
posameznih primerih odloča o uporabi kaznovalnega ukrepa,
veljajo tudi jamstva iz 29. člena Ustave, ki pomembno strožijo
ustavnoprocesna jamstva, izhajajoča iz 22., 23. in 25. člena
Ustave.23 Raven zagotovljenih pravic je lahko v primeru lažjih
kršitev z manj hudimi posledicami za kaznovano osebo nižja od
tiste, ki je zagotovljena v kazenskem postopku.24
21. Kot je pojasnjeno v 9. do 12. točki obrazložitve te
odločbe, v večini primerov vlagatelj zahteve za sodno varstvo
zoper odločitev okrajnega sodišča o njej nima na voljo niti
rednega niti izrednega pravnega sredstva. Vendar pa ni izključeno, da prav to sodišče v okviru enostopenjskega sodnega
varstva napačno uporabi procesno in materialno pravo. Kršitev
lahko celo prerase v kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vlagateljem pa znotraj rednega sodstva ni omogočeno
uveljavljanje teh kršitev.
22. Vlagatelj zahteve za sodno varstvo sicer zoper odločitev okrajnega sodišča lahko vloži ustavno pritožbo in na ta
način uveljavlja kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vendar ustavna pritožba po svoji naravi ni nadomestilo za
pravna sredstva pred rednimi sodišči. Gre za posebno pravno
sredstvo, ki po ustaljeni ustavnosodni presoji ne sodi v okvir niti
človekove pravice do sodnega varstva niti človekove pravice
do pravnega sredstva.25 Ustavno sodišče zagotavlja posebno
varstvo človekovih pravic, ki ne more nadomestiti odločanja ter
varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin pred rednimi
sodišči.26 Ustavno sodišče tako ni »pritožbeno sodišče«, ki bi
izravnalo odsotnost pravnih sredstev v sodnem postopku.27
23. Da gre pri ustavnopravnem varstvu za posebno varstvo človekovih pravic, je razvidno že iz splošnih meril za
sprejem ustavne pritožbe v odločanje. Po drugem odstavku
55.b člena ZUstS se namreč ustavna pritožba sprejme v obravnavo samo, če gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin, ki je imela hujše posledice za pritožnika, ali če gre
za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen
konkretne zadeve. Zakonske predpostavke za sprejem v obravnavo dajejo Ustavnemu sodišču določeno polje proste presoje
pri razlagi in uporabi pomensko odprto zasnovanih pravnih
pojmov, ki so merodajni za odločitev o sprejemu. Po drugi strani
pa pravno varstvo pred sodišči ni omejeno na kršitve s hujšimi
posledicami in precedenčna ustavnopravna vprašanja, temveč
obsega tudi manj intenzivne posege v človekove pravice in
temeljne svoboščine.28
24. Bistveno je tudi, da ustavna pritožba temelji na načelu
subsidiarnosti.29 To načelo, ki je zasidrano v tretjem odstavku
160. člena Ustave in ponovljeno v prvem odstavku 51. člena
ZUstS, temelji na treh premislekih. Prvič, pritožnik mora sam
storiti, kar je v njegovi moči, da v postopku pred sodišči ne
pride do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali da
se že nastale kršitve odpravijo. Drugič, Ustavno sodišče je ob
presoji ustavne pritožbe seznanjeno s stališči instančnih sodišč
Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-113/17 z dne 30. 9.
2020 (Uradni list RS, št. 145/20), 33. točka obrazložitve.
24 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. Up-1293/10 z dne
21. 6. 2012 (Uradni list RS, št. 52/12), št. Up-1544/10 z dne 21. 6.
2012 (Uradni list RS, št. 53/12) in št. Up-319/10, U-I-63/10 z dne
20. 1. 2011 (Uradni list RS, št. 10/11).
25 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-60/11, Up-349/11 z dne
14. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 19/13), 3. točka obrazložitve.
26 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-991/17, U-I-304/20 z dne
1. 7. 2020.
27 Prim. L. Vavken, Ali prekrškovno pravo na Vrhovnem sodišču izumira?, Pravna praksa, št. 46 (2020), str. 20.
28 Prim. odločbo nemškega Zveznega ustavnega sodišča
(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) št. 1 PBvU 1/02 z dne 30. 4.
2003, 57. točka obrazložitve.
29 Prim. tudi A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 501.
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v sistemu rednega sodstva, kar pripomore tako h kakovosti
kot tudi k pospešitvi ustavnosodnega odločanja.30 Ter tretjič,
načelo subsidiarnosti vsebuje temeljno sporočilo o razmerju
med sodišči in Ustavnim sodiščem. V skladu z ustavnopravno
razdelitvijo pristojnosti so sodišča prva poklicana, da varujejo
in uresničujejo človekove pravice in temeljne svoboščine. V
skladu s 125. členom Ustave so sodniki pri sojenju vezani tudi
na Ustavo, ne samo na zakon. Namen pravnih sredstev je tudi,
da se že v sistemu rednega sodstva odpravijo morebitne kršitve
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tako da Ustavno sodišče posega le v zadeve, pri katerih v okviru rednega sodstva
te kršitve kljub uveljavljanju s strani prizadete osebe niso bile
odpravljene.31
25. Od načela subsidiarnosti je mogoče odstopiti le pod
ozko določenimi pogoji iz drugega odstavka 51. člena ZUstS.
Ta določa, da lahko pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev
Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je
zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta
nastale za pritožnika nepopravljive posledice. V tej konkretizaciji razmerja med pravilom (izčrpanje pravnih sredstev pred
ustavno pritožbo) in izjemo (odločanje pred izčrpanjem) se
odraža pomen, ki ga Ustava pripisuje sodni praksi sodišč tudi
pri spoštovanju ustaljene ustavnosodne presoje.32
26. V skladu z načelom pravne države je, da sta preizkus
kršitev in njihova odprava v prvi vrsti prepuščena rednim sodiščem. Hibridni postopek, ki je sestavljen iz upravnokaznovalne
in sodne stopnje, dopušča več napak kot dvostopenjsko sodno
odločanje tudi zato, ker lahko okrajno sodišče v skladu s četrtim
odstavkom 65. člena ZP-1 ponovi ali dopolni dokazni postopek
in tedaj zaradi preverjanja spornih dejstev prvič izvede dokaze.
Kadar je sodno varstvo v hitrem postopku o prekršku zgolj enostopenjsko, pa vlagatelju zahteve za sodno varstvo – čeprav
se je zoper njega vodil postopek o »obtožbi« – znotraj sistema
rednega sodstva ni omogočeno uveljavljanje kršitev človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, ki jih je storilo sodišče v okviru
enostopenjskega sodnega varstva.
27. Ni sicer izključeno, da bi lahko tudi instančno sodišče
storilo napako pri preverjanju zatrjevanih predhodnih kršitev
prvostopenjskega sodišča. Ustavnopravno zagotovljen sistem
pravnega varstva v interesu pravne varnosti in pravnega miru
sprejema določeno tveganje, da je sodišče napačno uporabilo
pravo. V skladu z načelom pravne varnosti, ki temelji na načelih pravne države (2. člen Ustave), se mora vsak spor enkrat
končati.33
28. Tveganje obremenjenosti končne odločitve s kršitvami pa je pri enostopenjskem sodnem odločanju večje, kot če
bi imel prizadeti možnost vložiti nadaljnje pravno sredstvo, s
katerim bi lahko učinkovito zahteval odpravo kršitev. Takšno
tveganje je lahko ustavnopravno dopustno na drugih področjih
sodniškega odločanja34 – ni pa sprejemljivo v primerih odločanja o obtožbah zoper posameznika, ki spadajo na področje
kaznovalnega prava.
Sklep Ustavnega sodišča št. Up-139/99 z dne 30. 5. 2000.
Prav tam.
32 Prim. odločbo BVerfG št. 1 PBvU 1/02, 56. točka obrazlo30
31

23

žitve.

33 Ne samo pravica do pravnega sredstva, tudi drugi instituti
ustavnega procesnega prava zagotavljajo, da je sodniška odločitev
čim manj obremenjena z napakami. Sodniška neodvisnost (prvi
odstavek 23. člena Ustave) in načelo naravnega sodnika (drugi odstavek 23. člena Ustave) zagotavljata, da sodišča odločajo
nepristransko in izključno na podlagi Ustave in zakona. Temeljna
procesna ustavna jamstva zagotavljajo, da sodniška odločitev ni
samovoljna ter da je sprejeta na podlagi zadostno razčiščenega
dejanskega stanja in nepristranske pravne ocene ter ob upoštevanju navedb strank. Ustava torej ne zagotavlja pravice do pravilne
odločitve – vendar pa njeni instituti zmanjšujejo možnosti napak pri
sodniškem odločanju.
34 Kot na primer pri odločanju o sporih z upravnopravnega področja, glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-219/03, št. U-I-98/07
in št. Up-2501/08.
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29. Iz razlogov, navedenih v 16.–28. točki obrazložitve te
odločbe, Ustavno sodišče spreminja svoje stališče, da opustitev ureditve pravnega sredstva zoper odločitve okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo ne pomeni posega v človekovo
pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave). Ureditev v drugem odstavku 66. člena ZP-1 pritožbo omejuje na primere, ko
je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek
ali ko je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali
v odstotku, oziroma ko sta bila izrečena odvzem predmetov ali
odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 EUR.
V drugih primerih pritožbe ne dopušča, to pa pomeni poseg v
pravico iz 25. člena Ustave.
III. Presoja dopustnosti posega v pravico do pravnega
sredstva
30. Ustavno sodišče mora v nadaljevanju oceniti, ali je
takšen poseg dopusten. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je
mogoče omejiti človekovo pravico, če je zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z
načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed
teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno
načelo sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda za čezmeren
poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa
sorazmernosti, ki obsega presojo primernosti, nujnosti in sorazmernosti posega.35
31. Vlada v svojem mnenju navaja, da veljavna zakonska
ureditev pravnih sredstev v hitrem prekrškovnem postopku
upošteva načelo učinkovitosti postopka ter s tem povezano
ustavno pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja. S tem naj bi se omogočilo bistveno pospešeno obravnavanje prekrškov. Podobno izhaja tudi iz Predloga zakona o
prekrških (ZP-1), v katerem je še poudarjeno, da naj bi bilo v
prid učinkovitosti vzpostavljeno ustrezno sorazmerje s pravico
do pravnega sredstva v upravnokaznovalnem postopku in v
dvostopenjskem rednem postopku. Ureditev naj bi v večji meri
kot prej upoštevala manjšo družbeno pomembnost prekrškov,
kot kršitev javnega reda, družbene discipline in vrednot, ki niso
varovane s kazenskim pravom. Njihova teža pa naj bi vendarle
narekovala družbeno grajo v obliki milejših, predvsem denarnih
sankcij.36
32. Cilj presojane ureditve je torej učinkovitost postopka
in s tem zagotavljanje pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja kot pomembnega vidika pravice do sodnega varstva
(prvi odstavek 23. člena Ustave). Tak cilj je ustavno dopusten.
33. Ustavno sodišče je, ne da bi se spustilo v vprašanje
primernosti in nujnosti zakonske ureditve, opravilo presojo
sorazmernosti presojane ureditve v ožjem smislu. Poseg v
človekovo pravico je sorazmeren v ožjem smislu, če je teža
tega posega (v tem primeru posega v pravico do pravnega
sredstva) sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma
pričakovanim koristim, ki bodo zaradi posega nastale (v tem
primeru pravici do sojenja v razumnem roku). Po presoji Ustavnega sodišča je teža konkretnega posega odvisna predvsem
od vpliva izrečene sankcije na položaj vlagatelja zahteve za
sodno varstvo.
34. Vlada sicer navaja, da zakonska ureditev upošteva
manjšo družbeno pomembnost prekrškov, da pa njihova teža
vendarle narekuje družbeno grajo v obliki milejših (predvsem
denarnih) sankcij. Opozarja, da gre v primerih, ko drugi odstavek 66. člena ZP-1 dopušča pritožbo zoper odločitev sodišča za bolj represiven poseg državnega organa v človekove
pravice in temeljne svoboščine: 1) če je izrečena globa višja
od najnižje predpisane, 2) če je globa izrečena v večkratniku
ali v odstotku, kot na primer, če gre za prekrške na področjih
varstva konkurence, trga z električno energijo ali zemeljskim
plinom, ter 3) če sta bila izrečena odvzem predmetov ali od35 Glej 25. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in
OdlUS XII, 86).
36 Predlog zakona o prekrških (ZP-1), EPA 508-III, Poročevalec DZ, št. 39/02, str. 14 in 15.
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vzem premoženjske koristi v vrednosti nad 400 EUR. Vendar
pritožba zoper sodbo okrajnega sodišča o zahtevi za sodno
varstvo ni dopustna niti, če je bila izrečena visoka globa, ki
lahko močno posega v storilčev premoženjski položaj, če le
ne presega minimuma, določenega v posebnem predpisu.37
Poleg tega zakonski posebni minimumi večkrat presegajo
znesek 1.000 EUR, kar pomeni, da je storilcu v primeru neplačila globe mogoče odrediti nadomestni zapor (20.a člen
ZP-1). To pomeni, da lahko v postopku o prekršku storilcu
grozi tudi odvzem osebne svobode, ki jo varuje 19. člen
Ustave. Odgovornost za prekršek, čeprav z globo zgolj v višini
zakonskega posebnega minimuma, ima lahko za storilca hude
posledice tudi na drugih področjih, kot na primer na področju
javnega naročanja.38 Po drugi strani pa se v strokovni literaturi
opozarja, da je pot do pritožbe odprta tistim, ki odgovarjajo za
blažje kršitve, če izrečena globa presega minimum, določen v
materialnem predpisu.39 Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da merila, ki jih je zakonodajalec izbral za dopustnost
pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo, ne odražajo
ustrezno v vseh primerih teže posega državnega organa v
sfero storilca prekrška.
35. Vlada navaja tudi, da naj bi se z izpodbijano ureditvijo
onemogočilo neupravičeno vlaganje pravnih sredstev z namenom doseči zastaranje pregona. Po presoji Ustavnega sodišča
zakonodajalec lahko uvede pravne mehanizme, s katerimi v
konkretnih primerih prepreči zlorabo postopkovnih pravic. Vendar zgolj bojazen morebitnega neupravičenega uveljavljanja
pravic ne more utemeljiti posega v pravico iz 25. člena Ustave. Nevarnost morebitnega zastaranja postopkov je mogoče
odpraviti z ustrezno organizacijo sodstva in ustreznim oblikovanjem postopka, v katerem se uveljavlja odprava sodniških
kršitev.
36. Ustavno sodišče je pri presoji torej upoštevalo na eni
strani cilj zakonodajalca, da se zagotovi učinkovitost postopka
v domnevno manj pomembnih prekrškovnih postopkih (in s tem
zagotavljanje pravice do sojenja v razumnem roku), in na drugi
strani dejstvi, (1) da lahko tudi prekrškovni postopki pomenijo
hujše posege v sfero vlagatelja zahteve za sodno varstvo (v
njegove človekove pravice in temeljne svoboščine) oziroma
vodijo do njih ter (2) da merila za razlikovanje med primeri,
ko je pritožba dopustna, oziroma primeri, ko ni dopustna, niso
ustrezno določena. Na tej podlagi Ustavno sodišče ocenjuje, da
cilj večje učinkovitosti postopka ne odtehta posega v človekovo
pravico iz 25. člena Ustave.
37. Kot je poudarjeno v 22. točki obrazložitve, sistem
ureditve pravnih sredstev v hitrem prekrškovnem postopku
daje položaj »pritožbenega sodišča« Ustavnemu sodišču, saj
na drug način ni mogoče uveljavljati kršitev, ki jih stori okrajno
sodišče v okviru enostopenjskega sodnega varstva. Po presoji
Ustavnega sodišča tak sistem ne zagotavlja ustavnopravno
ustreznega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
hkrati pa Ustavno sodišče postavlja v vlogo, ki mu po Ustavi ne
pripada.40 Učinkovito pravno sredstvo je zato treba zagotoviti
že znotraj sistema sodišč in ne šele pred Ustavnim sodiščem,
katerega sistemski položaj v razmerju do sodišč določa načelo
subsidiarnosti. To je navsezadnje pomembno tudi z vidika
oblikovanja enotne sodne prakse. V sistemu organizacije »prekrškovnih« sodišč, kar je po veljavni ureditvi okrajnih sodišč,
Prim. Z. Fišer, nav. delo, str. 514.
Po točki c) drugega odstavka 67.a člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju
ZJN-3) mora naročnik v primerih javnih naročil iz prvega odstavka
tega člena periodično preverjati, ali je v zadnjih treh letih pred
dnevom tega preverjanja pristojni organ pri izvajalcu ali njegovem
podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi z zaposlovanjem
na črno, za kateri mu je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek. V skladu s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 ima ugotovitev
kršitev v zvezi z zaposlovanjem na črno lahko za posledico razvezo
pogodbe o javnem naročanju.
39 Z. Fišer, nav. delo, str. 514.
40 Več o tem v L. Vavken, nav delo.
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zagotavljanje enotne sodne prakse ne more biti prepuščeno
šele Ustavnemu sodišču.41
38. Glede na vse navedeno je Ustavno sodišče odločilo,
da zakonska ureditev v drugem odstavku 66. člena ZP-1 ni v
skladu s 25. členom Ustave.
39. Ustavno sodišče presojane ureditve ni razveljavilo.
Ustavno sodišče bi sicer lahko delno razveljavilo besedilo v
drugem odstavku 66. člena ZP-1 (katerega uporabo je sicer
do nadaljnjega prepovedalo kot določitev načina izvršitve te
odločbe) in s tem glede možnosti vložitve obstoječega pravnega sredstva izenačilo vse vlagatelje zahtev za sodno varstvo
iz hitrih prekrškovnih postopkov. Vendar je pri tem upoštevalo,
da razveljavitvena odločba učinkuje ipso iure in ne terja odziva
zakonodajalca. Tukaj pa gre za podrobnejšo ureditev pravnega
sredstva, kar je samo po sebi kompleksno vprašanje, ki mora
biti v pristojnosti zakonodajalca.42 Ustavno sodišče je zato na
podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno
odločbo (1. točka izreka). Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta (2. točka izreka).
40. Zakonodajalec ima pri oblikovanju postopka na voljo
široko polje proste presoje, v katerem mora upoštevati interese vseh udeležencev v postopku in zahtevo po učinkovitem
delovanju sodišč. Prvič, izbere lahko takšno merilo za uresničevanje pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo,
ki bo odražalo težo posega državnega organa v človekove
pravice in temeljne svoboščine. Na primer, zakonodajalec
lahko ne predvidi pritožbe za bagatelne prekrške, ki nimajo
pomembnega vpliva na kršiteljev položaj.43 Drugič, v skladu s
šestim odstavkom 66. člena ZP-1 se pritožba zoper odločitev
okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo obravnava po
določbah pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku.
Navedena določba tako glede roka za vložitev pritožbe (prvi odstavek 151. člena ZP-1), obvezne vsebine pritožbe (153. člen
ZP-1) in drugih postopkovnih pravil napotuje na 15. poglavje
ZP-1. Vendar lahko zakonodajalec za zagotovitev učinkovitega
delovanja sodišč primerno prilagodi tudi postopek obravnave
takšne pritožbe.44 V tem okviru pravica do pravnega sredstva
iz 25. člena Ustave ne zagotavlja preizkusa prvostopenjske sodne odločbe po uradni dolžnosti (kot velja za redni postopek za
primere iz petega in devetega odstavka 163. člena ZP-1), niti
ne zagotavlja upoštevanja pritožbenih navedb, ki jih pritožnik,
če bi jih lahko, ni pravočasno uveljavljal že v postopku pred
prekrškovnim organom oziroma okrajnim sodiščem.45 Zakono41 V tem pogledu je omejena tudi vloga Vrhovnega sodišča
kot najvišjega rednega sodišča v državi, saj so zadeve, s katerimi
se ukvarja in v katerih ima priložnost oblikovati enotno sodno prakso, odvisne od volje državnega tožilca, ki po lastni presoji vloži
zahtevo za varstvo zakonitosti. Stranke postopka v ta postopek
niso vključene.
42 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-320/14,
U-I-5/17 z dne 14. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 59/17, in OdlUS
XXII, 9), 40. točka obrazložitve.
43 Teža storjenega prekrška v konkretnem primeru se odraža
tudi z višino izrečene globe. Na primer, v skladu s 1. točko prvega
odstavka § 79 nemškega zakona o prekrških (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG) je pritožba dopustna, če je bila izrečena
globa več kot 250 EUR.
44 Pomembna trenutno veljavna prilagoditev pritožbe je, da
drugi odstavek 66. člena ZP-1 med pritožbenimi razlogi ne navaja razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja
(3. točka 154. člena ZP-1). Takšna omejitev pritožbenih razlogov po
presoji Ustavnega sodišča ne pomeni posega v pravico do pritožbe
iz 25. člena Ustave, saj je bilo o dejanskem stanju že presojano
na dveh stopnjah (pred prekrškovnim organom in okrajnim sodiščem). Poseg v pravico do pritožbe pa je podan zgolj toliko, kolikor
vlagatelju zahteve za sodno varstvo ni mogoče uveljavljati kršitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih stori okrajno sodišče.
45 Takšna omejitev je v rednem postopku po 160. členu ZP-1
predvidena samo za uveljavljanje kršitve, da je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti izločena (84. člen ZP-1) ali je s
pravnomočno odločbo bila izločena (87. člen ZP-1).
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dajalec pa vlagatelju zahteve za sodno varstvo ne sme oteževati dostopa do učinkovitega sodnega nadzora na način, ki bi
pomenil prekomerno breme in ga ne bi bilo mogoče utemeljiti
s stvarnimi razlogi.
Način izvršitve odločbe o ugotovljeni protiustavnosti ZP-1
41. Da bi Ustavno sodišče do odprave ugotovljene protiustavnosti zavarovalo pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS
določilo tudi način izvršitve odločbe (3. točka izreka). Odločilo
je, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti ne uporablja
besedilo iz drugega odstavka 66. člena ZP-1, ki omejuje dopustnost pritožbe, s čimer je vzpostavilo enakost med vsemi pritožniki zoper sodbo okrajnega sodišča v hitrem prekrškovnem
postopku. Pritožba se v skladu s šestim odstavkom 66. člena
ZP-1 obravnava po določbah pritožbenega postopka o rednem
postopku. Pritožbeni razlogi so ožji in obsegajo zgolj razloge
po prvi, drugi in četrti alineji 154. člena ZP-1, pritožba zoper
odločitev o stroških postopka pa je izključena. Ker je bilo o
dejanskem stanju presojano že na dveh stopnjah (pred prekrškovnim organom in pred sodiščem), Ustavno sodišče ni
razširilo obstoječih pritožbenih razlogov še na razlog po tretji
alineji 154. člena ZP-1.
42. Ustavno sodišče se za tak način izvršitve ni odločilo
zato, ker bi bilo to edino skladno z Ustavo. Pri presoji je izhajalo
iz dejstva, da je pritožba v nekaterih primerih v hitrem postopku o prekršku zoper odločitev okrajnega sodišča o zahtevi za
sodno varstvo že predvidena, in jo je le razširilo še na druge
primere, v katerih do sedaj pritožba ni bila dopustna. S takim
načinom izvršitve je Ustavno sodišče v najmanjši mogoči meri
in zgolj začasno – do sprejetja zakonske ureditve – poseglo v
obstoječo zakonsko ureditev.
43. Poleg tega je Ustavno sodišče poseben način izvršitve
svoje odločbe določilo za (1) primere, v katerih je bila zoper
odločbo sodišča, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno
varstvo in zoper katero pritožba ni bila dovoljena, pravočasno
vložena ustavna pritožba s predlogom za izjemno obravnavo
sicer nedovoljene ustavne pritožbe, o kateri Ustavno sodišče
do dne objave te odločbe še ni odločilo, ter za (2) primere, ko je
okrajno sodišče o zahtevi za sodno varstvo že odločilo, pritožba
zoper odločbo pa ni bila dovoljena in rok za vložitev ustavne
pritožbe do dneva objave te odločbe še ni potekel. Za obe
skupini primerov je določilo, da lahko te osebe vložijo pritožbo
iz drugega odstavka 66. člena ZP-1 v roku 45 dni po objavi te
odločbe v Uradnem listu (4. in 5. točka izreka). Za zagotovitev
učinkovite možnosti za seznanitev z odločbo Ustavnega sodišča je tako določeni rok za vložitev pritožbe daljši od tistega, ki
je za vložitev pritožbe predviden v prvem odstavku 151. člena
ZP-1. V primerih, ko je bila zoper odločbo sodišča o zahtevi
za sodno varstvo že vložena ustavna pritožba, mora pritožnik
v pritožbi izkazati, da je zoper odločitev sodišča o zahtevi za
sodno varstvo vložil na Ustavno sodišče pravočasno ustavno
pritožbo s predlogom za izjemno obravnavo sicer nedovoljene
ustavne pritožbe.
B. – III.
Odločitev o ustavni pritožbi
44. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pritožnica ni izčrpala vseh pravnih sredstev. V skladu z določenim
načinom izvršitve te odločbe ima pritožnica sedaj možnost, da
zoper izpodbijano sodbo okrajnega sodišča vloži pritožbo iz
drugega odstavka 66. člena ZP-1. Za zagotovitev učinkovitosti
te pritožbe je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka
40. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS določilo,
da lahko pritožbo vloži v 8 dneh od vročitve te odločbe, kar je
v običajnem zakonsko določenem pritožbenem roku (6. točka
izreka).
C.
45. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena, pete alineje prvega odstavka 55.b člena in drugega odstavka 40. člena v zvezi s prvim
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odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko
Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin,
dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli
in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo s sedmimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnica Jadek Pensa
in sodnik Knez, ki sta dala odklonilni ločeni mnenji. Sodnik Šorli
je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Dr. Rajko Knez
predsednik

111.

Sklep o zadržanju izvrševanja Zakona
o zagotavljanju sredstev za investicije
v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026

Številka: U-I-483/20-10
Datum: 7. 1. 2021

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Luke Mesca, Železniki, na seji 7. januarja 2021

sklenilo:
Izvrševanje Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS,
št. 175/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj na podlagi petega odstavka 21.a člena
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – v nadaljevanju ZRLI) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do
2026 (v nadaljevanju ZZSISV26). Zatrjuje, da je bil v postopku
njegovega sprejemanja kršen drugi odstavek 90. člena Ustave,
ker ZZSISV26 ni zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države (in varnosti). Zato Državni zbor ne bi smel sprejeti
sklepa o nedopustnosti referenduma glede ZZSISV26.
2. Predlagatelj predlaga, naj Ustavno sodišče do končne
odločitve zadrži izvrševanje ZZSISV26. Navaja, da lahko Ministrstvo za obrambo za izvajanje investicij v skladu s 4. členom
ZZSISV26 sklepa pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti za
celotno obdobje veljavnosti tega zakona. Če bo Ministrstvo za
obrambo takšne pogodbe sklenilo, ZZSISV26 pa bi bil kasneje
na referendumu zavrnjen, bi te pogodbe predstavljale hudo finančno breme za Republiko Slovenijo v letih, za katera še niso
sprejeti državni proračuni, glede na makroekonomske napovedi
pa se predvideva, da bo država takrat še lahko v času gospodarske in finančne krize ter zavezana k vračanju kreditov, ki jih
trenutno jemlje za namen spopadanja z epidemijo COVID-19.
Poleg tega bi sklepanje takšnih pogodb v primeru, da bi bil
ZZSISV26 razveljavljen, pomenilo onemogočanje izvrševanja
oblasti ljudstva. Predlagatelj kot škodljivo posledico navaja tudi,
da bi morala Republika Slovenija pogodbe, ki bi bile sklenjene
na podlagi ZZSISV26, v skladu z načelom pacta sunt servanda
spoštovati in izvrševati tudi v primeru, če bi bil ZZSISV26 na
referendumu zavrnjen. Če pa bi odstopila od pogodb, bi to
pomenilo plačilo ustreznih odškodnin pogodbenim strankam,
kar bi prav tako pomenilo nastanek nepopravljivih finančnih
posledic, Slovenska vojska pa bi dobila zgolj del načrtovanega
orožja in druge predvidene opreme. Izvrševanje ZZSISV26, če
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bi se izkazal za protiustavnega, bi tudi krnilo verodostojnost
in legitimnost vseh nabav orožja ter druge vojaške opreme za
Slovensko vojsko, s tem pa tudi ugled same Slovenske vojske.
Na drugi strani po mnenju predlagatelja zadržanje izvrševanja
ZZSISV26 do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bi povzročilo nobenih škodljivih posledic za zagotavljanje sredstev
za izvajanje investicij v Slovensko vojsko, saj so ta že zagotovljena v proračunih za leti 2021 in 2022 (104.872.000 EUR in
132.476.400 EUR). Edina potencialno škodljiva posledica, ki
bi lahko nastala, če bi Ustavno sodišče izvrševanje ZZSISV26
zadržalo, je zgolj to, da Ministrstvo za obrambo do odločitve
Ustavnega sodišča ne bo moglo sklepati tistih pogodb, ki
pomenijo prevzemanje obveznosti za čas, ki presega obdobje
sprejetih državnih proračunov.
3. Državni zbor v odgovoru na predlog za zadržanje
izvrševanja ZZSISV26 navaja, da v obdobju od uveljavitve
ZZSISV26 (12. 12. 2020) do začetka njegovega učinkovanja
(leta 2021) še ni pravno učinkovite podlage za sklenitev pogodb. Zato je po mnenju Državnega zbora ob upoštevanju zahtevane ustavne presoje in kratkega roka za odločitev Ustavnega sodišča ter pravne narave in dalj časa trajajočega postopka
sklepanja pogodb pravno utemeljeno in razumno stališče, da v
tem obdobju pogodbe ne morejo biti sklenjene, kar pomeni, da
v tem kratkem času škodljive posledice izvrševanja ZZSISV26
ne bodo nastale.
4. Vlada v mnenju glede predloga za zadržanje izvrševanja ZZSISV26 meni, da predlagatelj težko popravljivih škodljivih
posledic, ki bi lahko nastale z izvajanjem ZZSISV26, ni zadostno izkazal. Iz predloga za zadržanje izvrševanja ZZSISV26
naj bi izhajala precej abstraktna opredelitev škodljivih posledic,
ki pa po mnenju Vlade niso težko popravljive. Vlada ocenjuje,
da bi bile posledice, ki bi nastale v primeru zadržanja izvrševanja ZZSISV26 morebiti celo težje popravljive, kot pa posledice,
ki bi nastale ob njegovem izvrševanju. Navaja, da bo na podlagi sprejetega proračuna za leti 2021 in 2022, ZZSISV26 ter
potrjene investicijske dokumentacije Ministrstvo za obrambo v
mesecu januarju 2021 nadaljevalo s postopkom nakupa bojnih
kolesnih vozil 8x8, tako da se pričakuje dobava prototipa v letu
2022, realizacija pogodbe pa glede na zmožnosti proizvodnje
do leta 2026. Glede na navedeno bi imel morebiten časovni
zamik zaradi izvedbe referenduma oziroma zadržanja zakona
škodljive posledice za realizacijo najpomembnejših investicij
v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, saj Ministrstvo za
obrambo ne bo moglo pričeti z določenimi ključnimi projekti
opremljanja Slovenske vojske, takšna odločitev pa bi v določenem delu tudi onemogočila izvrševanje proračuna Ministrstva za obrambo ter samega ZZSISV26, ki ga v predvidenem
časovnem obdobju in predvidenem obsegu, ob upoštevanju
v zakonu določenih omejitev (najvišji letni obseg finančnih
sredstev), ne bi bilo mogoče izvršiti. Vlada navaja tudi, da je
precejšen del finančnih sredstev zakona namenjen izgradnji
in posodobitvi vojašnic in namestitvenih kapacitet. V primeru
zadržanja ZZSISV26 bi bilo omejeno vlaganje v infrastrukturo,
in sicer bi se ustavile načrtovane investicije v celovito posodobitev vojaških strelišč (Bač in Apače), ki se načrtujejo v letih
od 2021 do 2023, kar naj bi posledično tudi vplivalo na nižjo
stopnjo usposobljenosti Slovenske vojske. Prav tako naj bi bila
načrtovana celovita prenova vojašnic generala Maistra v Mariboru in Edvarda Peperka v Ljubljani. Šlo naj bi za zmogljivosti,
ki jih Slovenska vojska nujno potrebuje, saj v skoraj 30 letih v
Slovenski vojski ni bilo nobenih pomembnih investicij v vojaško
infrastrukturo. Vlada navaja tudi, da ZZSISV26 pomeni nujen
ukrep, s katerim bo omogočena vzpostavitev nujnih obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije, s tem pa tudi takojšnje
in učinkovito obvladovanje varnostnih situacij, povezanih z
zagotavljanjem varnosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjevanje obveznosti, ki jih je Republika Slovenija
prevzela s podpisom Severnoatlantske pogodbe. Morebitno nadaljnje zaostrovanje varnostne situacije tako v mednarodnem
okolju kot tudi v neposredni soseščini, zlasti v smislu bistvenega povečanja števila migrantov, ki vstopajo na ozemlje Republi-
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ke Slovenije, bistvenega povečanja delovanja organiziranega
kriminala v zvezi z migrantsko krizo, kakor tudi teroristične grožnje, naj bi te težave nesporno še potenciralo ter pripeljalo do
nastanka težko popravljivih ali celo nepopravljivih posledic. To
naj bi pomenilo zelo hudo grožnjo nacionalni varnosti, ki je že
sedaj ogrožena zaradi stanja Slovenske vojske. Vlada navaja,
da bi kakršno koli odlašanje sprejemanja zakonskih ukrepov, ki
so ustavna dolžnost države, pomenilo še dodatno zaostrovanje
že tako ali tako ogrožene nacionalne varnosti.
B.
5. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev
predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča
o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa,
vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi
izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso
v neskladju z Ustavo.
6. Iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20 – DP2021) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 –
DP2022) je razvidno, da so za infrastrukturo in opremljenost
Slovenske vojske v letu 2021 že odobrena sredstva v višini
104.782.000 EUR, v letu 2022 pa 132.476.000 EUR. Proračun
(ne pa ZZSISV26) je pravna podlaga za financiranje javne porabe, torej tudi za investicije v Slovensko vojsko (glej odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-129/19 z dne 1. 7. 2020, Uradni list
RS, št. 108/20, 60. točka obrazložitve). Člen 4 ZZSISV26, ki
določa, da lahko Ministrstvo za obrambo za izvajanje investicij
v skladu s tem zakonom sklepa pogodbe, s katerimi prevzema
obveznosti za celotno obdobje veljavnosti tega zakona, pomeni
le pravno podlago za prevzemanje obveznosti za navedeno
obdobje. Ta določba ZZSISV26 pomeni izjemo od splošnih
pravil za prevzemanje obveznosti, ki so za leti 2021 in 2022
določena v 30. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 –
ZIPRS2122), in omogoča prevzemanje obveznosti za obdobje
do konca leta 2026 z omejitvijo po višini, ki jo določa 2. člen
ZZSISV26. Glede na navedeno je edina posledica zadržanja
izvrševanja izpodbijanega ZZSISV26 ta, da do odločitve Ustavnega sodišča ne bo obstajala pravna podlaga, ki bi Ministrstvu
za obrambo dopuščala sklepanje tistih pogodb, ki pomenijo
prevzemanje obveznosti za čas, ki presega obdobje sprejetih
državnih proračunov, medtem ko se bodo vse druge pogodbe
v letih 2021 in 2022 lahko sklepale oziroma načrtovane investicije za leti 2021 in 2022 lahko izvajale.
7. Po drugi strani pa bi v primeru, če bi se ZZSISV26
izvrševal, potem pa bi se izkazalo, da je bil sprejet po protiustavnem postopku in bi ga Ustavno sodišče razveljavilo, lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Kot je zgoraj
navedeno, 4. člen ZZSISV26 omogoča Ministrstvu za obrambo sklepanje pogodb, s katerimi lahko prevzame obveznosti
do konca leta 2026. Vlada navaja, da namerava Ministrstvo
za obrambo na podlagi sprejetega proračuna za leti 2021 in
2022, ZZSISV26 ter potrjene investicijske dokumentacije že v
mesecu januarju 2021 nadaljevati s postopkom nakupa bojnih
kolesnih vozil. To pomeni, da lahko Ministrstvo za obrambo
že od vključno januarja 2021 dalje sklepa pogodbe (ali predpogodbe, ki imajo prav tako zavezujoče učinke), s katerimi bi
prevzelo obveznosti do konca leta 2026. Glede na navedeno
ne držijo navedbe Državnega zbora, da v času do končne
odločitve Ustavnega sodišča ne morejo nastati težko popravljive škodljive posledice. Če bi se izkazalo, da je ZZSISV26
protiustaven in bi ga Ustavno sodišče razveljavilo, bi te pogodbe veljale in bi jih morala Republika Slovenija spoštovati ter
izvrševati svoje pogodbene obveznosti še več let ne glede na
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takratno gospodarsko in finančno stanje v državi. Poleg tega
pa bi bila v opisanem primeru izigrana oziroma onemogočena
pravica volivcev glasovati na referendumu. Če bi namreč Državni zbor ponovno sprejel zakon z enako vsebino in bi bil o
njem razpisan referendum, bi volivci glasovali o nečem, kar bi
bilo dejansko že izvršeno, oziroma o nečem, na kar dejansko
ne bi mogli več vplivati. Tudi če bi bil kasneje sprejet zakon z
drugačno vsebino oziroma bi financiranje investicij v Slovensko vojsko potekalo drugače, bi sklenjene pogodbe še vedno
veljale. Opremljanje Slovenske vojske na podlagi pogodb, ki bi
temeljile na protiustavnem predpisu, bi tudi negativno vplivalo
na verodostojnost in legitimnost nabav orožja ter druge vojaške
opreme za Slovensko vojsko. Če pa Republika Slovenija pogodbenih obveznosti ne bi spoštovala oziroma bi od sklenjenih
pogodb predčasno odstopila, bi to lahko povzročilo negativne
obligacijskopravne posledice, kot je na primer plačilo ustreznih
odškodnin pogodbenim strankam, kar bi prav tako lahko pomenilo nastanek težko popravljivih finančnih posledic.
8. Vlada navaja tudi, da bi imel morebiten časovni zamik
zaradi zadržanja izvrševanja ZZSISV26 škodljive posledice za
realizacijo najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih
2021 do 2026, saj Ministrstvo za obrambo ne bi moglo pričeti
z določenimi ključnimi projekti opremljanja Slovenske vojske.
Vlada pa ni določno utemeljila oziroma konkretizirala, kateri
so ključni projekti, ki se zaradi relativno kratkega zadržanja
izvrševanja ZZSISV26 ne bi mogli začeti in v kolikšnem delu bi
bilo zaradi tega onemogočeno izvrševanje celotnega proračuna
Ministrstva za obrambo. Konkretno bi Vlada morala navesti,
katerih investicij in s kakšnimi škodljivimi posledicami zaradi
morebitnega zadržanja izvrševanja ZZSISV26 ne bi bilo mogoče izvesti v skladu z načrtom in kakšne škodljive posledice
bi to lahko imelo.
9. Vlada navaja tudi, da je precejšen del finančnih sredstev ZZSISV26 namenjen izgradnji in posodobitvi vojašnic
in namestitvenih kapacitet. Tudi te navedbe so pavšalne, saj
Vlada ni utemeljila, zakaj bi se ob že sprejetih proračunih za
leti 2021 in 2022, ki Ministrstvu za obrambo dajeta pravico
uporabe odobrenih sredstev, zgolj zato, ker Ministrstvo za
obrambo do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bi moglo
sklepati določene vrste pogodb, ustavile načrtovane investicije
v celovito posodobitev vojaških strelišč (Bač in Apače), ki se
načrtujejo v letih od 2021 do 2023 oziroma prenova vojašnic v
Ljubljani in Mariboru.
10. Vlada v svojem mnenju kot težko popravljivo posledico navaja tudi, da bi zadržanje izvrševanja ZZSISV26 zaradi
možnosti bistvenega povečanja števila migrantov, ki vstopajo
na ozemlje Republike Slovenije, bistvenega povečanja delovanja organiziranega kriminala v zvezi z migrantsko krizo in
terorističnih groženj pomenilo še dodatno zaostrovanje že tako
ogrožene nacionalne varnosti, ki je posledica stanja Slovenske
vojske. Vlada ni izkazala konkretnih okoliščin, iz zaradi katerih
bi bilo mogoče utemeljeno sklepati, da je mogoče v zelo bližnji prihodnosti pričakovati zaostrovanje varnostnih razmer v
mednarodnem okolju oziroma v neposredni soseščini, ki bi za
njihovo obvladovanje zahtevalo takojšnjo sklenitev tudi tistih
pogodb, ki pomenijo prevzemanje obveznosti za čas, ki presega obdobje sprejetih državnih proračunov. Poleg tega Vlada ni
utemeljila, na kakšen način bi sklepanje pogodb, s katerimi bi
prevzela obveznosti od leta 2023 dalje, omogočilo takojšnje in
učinkovito obvladovanje trenutno ali v bližnji prihodnosti zaostrenih varnostnih situacij, tudi če bi do njih res prišlo. Ob tem ni
mogoče spregledati, da Vlada izrecno navaja, da obstaja zgolj
možnost, da bi bile posledice, ki bi nastale v primeru zadržanja
izvrševanja ZZSISV26, težje popravljive, kot pa posledice, ki bi
nastale ob njegovem izvrševanju.
11. Ustavno sodišče glede na navedeno ocenjuje, da
bi izvrševanje morebiti protiustavnega ZZSISV26 povzročilo
hujše škodljive posledice, kot če se morebiti ustavnoskladen
ZZSISV26 relativno kratek čas do končne odločitve Ustavnega sodišča (ob že zagotovljenih nezanemarljivih proračunskih
sredstvih za leti 2021 in 2022) ne bi izvrševal. Zato je do svoje
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končne odločitve zadržalo izvrševanje ZZSISV26. Da bi bil
ta čas pomembno omejen, je Ustavno sodišče ne glede na
instrukcijski rok iz petega odstavka 21.a člena ZRLI sklenilo temu ustrezno tudi, da bo zadevo obravnavalo absolutno
prednostno.
C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez
ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard
ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in
dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi
proti trem. Proti so glasovali sodnica Jadek Pensa ter sodnika
Jaklič in Šorli. Sodnik Jaklič je dal odklonilno ločeno mnenje.
Dr. Rajko Knez
predsednik

112.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-1036/17-13
Datum: 19. 11. 2020

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Martina Raja, Murska Sobota, ki ga zastopa Igor Vinčec,
odvetnik v Lendavi, na seji 19. novembra 2020

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII
Ips 1/2017 z dne 5. 9. 2017 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 556/2016 z dne 1. 9. 2016
in s sklepom Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski
Soboti, št. Pd 71/2015 z dne 13. 4. 2016 se ne sprejme.

obrazložitev
A.
1. Pritožnik (tožnik v delovnem sporu) je bil zaposlen
kot poslovodja družbe, katere soustanovitelj in solastnik je bil
skupaj z drugo družbo (tožena stranka v delovnem sporu). Po
izbrisu družbe delodajalke iz poslovnega registra je družbo soustanoviteljico kot aktivno družbenico izbrisane družbe na podlagi desetega odstavka 442. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07 in nasl. – v nadaljevanju ZFPPIPP)
tožil na plačilo še neplačanih denarnih obveznosti iz delovnega razmerja. Sodišče prve stopnje je pritožnikovo tožbo kot
prepozno zavrglo. Višje sodišče je pritožbo pritožnika zavrnilo.
Vrhovno sodišče je zavrnilo njegovo revizijo. Bistvena za odločitev sodišč je bila ugotovitev, da tožba na pristojno sodišče
ni bila vložena v roku enega leta od izbrisa družbe iz sodnega
registra, kot to določa deseti odstavek 442. člena ZFPPIPP.
Ob tem so sodišča pojasnila, da prvi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 35/08 – v nadaljevanju ZPP) določa,
da je tožba vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu
sodišču preden se ta rok izteče. V obravnavani zadevi niso bili
izpolnjeni pogoji iz osmega odstavka 112. člena ZPP, v primeru
katerih se šteje, da je na rok vezana vloga, ki je izročena ali
poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k
pristojnemu sodišču po izteku roka, pravočasna, če je mogoče
vložitev pri nepristojnemu sodišču pripisati nevednosti vložnika,
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ki nima pooblaščenca, ali očitni pomoti vložnika. Poleg tega v
tej zadevi ne gre za zastaralni rok za vložitev tožbe, v primeru
katerega bi bilo zastaranje pretrgano že z vložitvijo tožbe na
nepristojno sodišče.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14., 22. in 23. člena Ustave.
Meni, da mora za zastaralne in prekluzivne roke veljati enaka
rešitev. Navaja, da prihaja glede na 112. člen ZPP do nedopustnega razlikovanja med tožniki glede na to, kako hitro naslovno sodišče prepošlje vlogo pristojnemu sodišču. To naj ne
bi bil razumen razlog za razlikovanje enakih položajev. S tem
naj bi bile osebe, za katere velja prekluzivni rok, postavljene
v bistveno slabši položaj kot osebe, za katere velja zastaralni
rok. Pri zastaralnih rokih naj bi se namreč z vložitvijo tožbe na
nepristojno sodišče zastaranje pretrgalo, pri prekluzivnih rokih
pa naj bi bila pravočasnost tožbe odvisna od tega, kako hitro jo
bo naslovno sodišče preposlalo pristojnemu sodišču. Pritožnik
opozarja, da je bila z namenom odpraviti neenakost takšna
ureditev kasneje spremenjena. Zatrjuje tudi, da gre za pretirano
omejitev pravice do sodnega varstva oseb, ki za zastopanje
najamejo odvetnika, ta pa vloži tožbo na nepristojno sodišče.
Njihova pravica do sodnega varstva naj bi bila izvotljena. Pritožnik meni, da je očitno, da odločitev temelji na protiustavnem
določilu prej veljavnega ZPP oziroma da sodišča spornih določb niso razlagala ustavnoskladno.
B.
3. Na podlagi drugega odstavka 55.b člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07– uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno
sodišče sprejme ustavno pritožbo v obravnavo, če gre za
kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki je imela
hujše posledice za pritožnika, ali če gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. Če
nobeden izmed navedenih pogojev ni podan, ustavna pritožba
ni sprejeta v obravnavo, četudi bi šlo za kršitev človekove
pravice ali temeljne svoboščine. To Ustavnemu sodišču kot
najvišjemu varuhu ustavnosti in človekovih pravic v Republiki
Sloveniji omogoča, da učinkovito opravlja to svojo funkcijo in v
razumnem času odgovori na pomembna ustavnopravna vprašanja varstva človekovih pravic.
4. Izpolnjenost pogoja, da gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ima zanj hujše posledice, mora
izkazati pritožnik. Presoja, da gre za takšen primer, je namreč,
razen v primerih, ko gre za posledice, ki že po naravi stvari
pomenijo hujše posledice, v celoti odvisna od individualnih okoliščin, v katerih se nahaja posamični pritožnik. Za izpolnjenost
pogoja hujših posledic mora zato pritožnik hujše posledice, ki
naj bi jih zanj imela kršitev, zatrjevati ter utemeljiti in, kadar je to
mogoče, za svoje trditve priložiti tudi ustrezna dokazila. Pritožnik tega, da ima zadeva zanj hujše posledice, niti ne zatrjuje.
Zato Ustavno sodišče, čeprav je vtoževani znesek visok, že iz
tega razloga ne more šteti, da gre za takšno zadevo. Pogoj za
sprejem ustavne pritožbe v obravnavo iz prve alineje drugega
odstavka 55.b člena ZUstS torej ni podan.
5. Pritožnik tudi tega, da zadeva vsebuje pomembno
ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, ne zatrjuje. Ta okoliščina sicer še ni ovira za to, da Ustavno
sodišče ne bi moglo presoditi, da v tej zadevi gre za takšen primer. Odločitev o tem, ali je ustrezno opredeljeno vprašanje takega pomena, da presega pomen konkretne zadeve, je namreč
v izključni domeni Ustavnega sodišča. Zato ni bistveno, ali in
na kakšen način to domnevno pomembnost izkazuje že sam
pritožnik. Od pritožnika se pričakuje zgolj to, da ustavnopravno
vprašanje, ki se zastavlja v zadevi in ki po presoji Ustavnega
sodišča dosega pomembnost, ki presega pomen konkretne
zadeve, v ustavni pritožbi jasno opredeli. To svojo dolžnost pa
je z dovolj konkretiziranimi navedbami o tem, katere človekove
pravice in zakaj naj bi mu bile kršene, pritožnik v tej zadevi
izpolnil. Glede na to je moralo Ustavno sodišče v nadaljevanju
presoditi, ali je v tej zadevi izpolnjen pogoj iz druge alineje
drugega odstavka 55.b člena ZUstS.
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6. Pomembno ustavnopravno vprašanje, ki se odpira v
tej zadevi, je zlasti vprašanje, ali je bila z izpodbijanimi sodnimi
odločitvami pritožniku kršena pravica do sodnega varstva iz
prvega odstavka 23. člena Ustave. Zastavlja se namreč vprašanje, ali je zavrženje tožbe, ki jo sicer odvetnik v zakonsko
predpisanem roku vloži na nepristojno sodišče, na pristojno
sodišče pa prispe prepozno, skladno s to človekovo pravico.
Upoštevaje obstoječo ustavnosodno presojo, je lahko namreč
zavrženje vlog (tožb), obremenjenih z določeno napako oziroma pomanjkljivostjo, sporno z vidika prvega odstavka 23. člena
Ustave (glej npr. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-200/09 z
dne 20. 5. 2010, Uradni list RS, št. 50/10, in OdlUS XIX, 5,
št. U-I-74/12 z dne 13. 9. 2012, Uradni list RS, št. 75/12, in
OdlUS XIX, 37, št. U-I-83/11, Up-938/10 z dne 8. 11. 2012,
Uradni list RS, št. 95/12). Vendar pa za izpolnjenost pogoja
za sprejem ustavne pritožbe po drugi alineji drugega odstavka
55.b člena ZUstS ne zadostuje zgolj to, da gre za pomembno
ustavnopravno vprašanje, temveč mora to vprašanje presegati
pomen konkretne zadeve.
7. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17 – ZPP-E)
je bila namreč zakonska ureditev, na kateri temelji izpodbijana
odločitev, spremenjena. Po sedaj veljavnem devetem odstavku
112. člena ZPP se šteje, da je bila na rok vezana tožba, ki prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, vložena pravočasno,
če je bila izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred
iztekom roka, v katerem se mora po posebnih predpisih vložiti
tožba, ali roka za zastaranja terjatve ali kakšne druge pravice.
To pomeni, da do zavrženja tožbe v primeru, kot je obravnavani, ne more več priti in da je morebitni ustavnopravni problem, ki
ga odpira zadeva, že saniran. Obravnava te ustavne pritožbe bi
tudi v primeru ugotovljene kršitve pomenila (le) odpravo kršitve
človekovih pravic posameznika v tej zadevi in v morebiti še
kakšni drugi že odprti zadevi, ki temelji na prej veljavni zakonski
ureditvi. Sistemsko pa je omenjeni ustavnopravni problem že
rešen. Zato po oceni Ustavnega sodišča obravnavana zadeva
ne odpira pomembnega ustavnopravnega vprašanja, ki presega pomen konkretne zadeve. To pa pomeni, da tudi pogoj za
sprejem ustavne pritožbe iz druge alineje drugega odstavka
55.b člena ZUstS ni izpolnjen.
8. Glede na navedeno Ustavno sodišče ustavne pritožbe
ni sprejelo v obravnavo.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko
Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs.
Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnica Jadek Pensa in sodnik Accetto. Sodnik Accetto
je dal odklonilno ločeno mnenje.
Dr. Rajko Knez
predsednik
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
113.

Priloga dejavnosti k Statutu Univerze
v Mariboru (Uradno prečiščeno besedilo
(UPB 1))

Na podlagi 253. člena in 271. člena Statuta Univerze v
Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB 12, 32/19 in 14/20)
sta Senat Univerze v Mariboru na 15. redni seji dne 22. 12.
2020 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 34. redni seji
dne 23. 12. 2020 v enakem besedilu potrdila uradno prečiščeno
besedilo Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru, ki
obsega:
– Prilogo dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni
list RS, št. 14/09),
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/14),
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 21/15),
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17), ter
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 170/20).
Rektor
Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič
prof. dr. Gorazd Meško

PRILOGA
dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru
(Uradno prečiščeno besedilo (UPB 1))
I.
Univerza v Mariboru opravlja neposredno oziroma preko
svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Mariboru neposredno oziroma preko svojih članic v svojem imenu in za svoj
račun, so:
D 35.119
D 35.140
H 52.210
I 55.900
L 68.200
M 72.1
M 72.110
M 72.190
M 72.200
M 74.900
N 77.400
P 85.422
P 85.5
P 85.590

Druga proizvodnja električne energije
Trgovanje z električno energijo
Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
Dejavnost dijaških in študentskih domov
ter druge nastanitve
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost področju
družboslovja in humanistike
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Visokošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 91.011

Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic

2. Univerza v Mariboru opravlja v svojem imenu in za svoj
račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.210
G 47.250
G 47.510
G 47.590
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.710
G 47.720
G 47.770
G 47.782
G 47.789
G 47.810
G 47.910
G 47.990
I 55.201
I 55.900
I 56.102
I 56.300
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.130
J 59.200
J 60.100
J 60.200
J 62.010
J 62.020

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Počitniški domovi in letovišča
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve
Okrepčevalnice in podobni obrati
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
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J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.100
L 68.200
M 69.103
M 69.200
M 70.210
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.200
M 73.110
M 73.200
M 74.300
N 77.330
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
O 84.130
P 85.590
R 93.110
S 94.120

Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost strokovnih združenj

II.
Članice Univerze v Mariboru opravljajo v svojem imenu in
za svoj račun naslednje dejavnosti:
Ekonomsko poslovna fakulteta
C 18.120
C 18.130
C 18.200
G 47.622
G 47.710
G 47.789
G 47.910
G 47.990
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 63.110
J 63.120

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
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M 70.220
M 72.190
M 72.200
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P 85.422
P 85.590
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Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
C 25.990
C 26.400
C 26.510
C 33.130
C 33.190
D 35.119
G 47.190
G 47.510
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.890
G 47.910
G 47.990
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.110
J 59.200
J 60.100
J 60.200

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
izdelkov
Proizvodnja elektronskih naprav za široko
rabo
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
Popravila drugih naprav
Druga proizvodnja električne energije
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
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Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

Fakulteta za strojništvo
C 18.110
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.510
G 47.610
G 47.890
G 47.910
G 47.990
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.200
J 62.010

Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
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J 62.020
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 70.210
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 73.110
M 73.200
M 74.100
M 74.300
N 77.330
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
P 85.422
P 85.510
P 85.590
R 91.011
S 96.090

Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo
in arhitekturo
C 18.120
F 43.130
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.090
J 63.110
M 71.111
M 71.112
M 71.121
M 71.200

Drugo tiskanje
Testno vrtanje in sondiranje
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
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M 72.190
P 85.422
P 85.590
R 91.011

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
C 18.120
C 20.130
C 20.140
C 20.590
C 21.200
C 22.190
C 22.290
C 23.190
C 23.440
C 28.290
E 38.220
G 45.200
G 47.190
G 47.610
G 47.621
G 47.990
I 56.102
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.1
M 72.110
M 72.190
N 77.330
N 77.390
N 82.300
N 82.990
P 85.422

Drugo tiskanje
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov
Proizvodnja druge tehnične keramike
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na s časopisi in revijami
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Okrepčevalnice in podobni obrati
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje

Št.
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Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic

Fakulteta za organizacijske vede
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.622
I 56.102
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.200
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.200
M 70.210
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.200
M 72.190
M 72.200
M 73.110
M 73.200
M 74.300
N 77.330
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.422
P 85.590
R 91.011
S 94.120

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Okrepčevalnice in podobni obrati
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj

Pedagoška fakulteta
C 18.110
C 18.120
C 18.130

Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
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C 18.140
C 18.200
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.200
J 62.010
J 62.020
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 72.190
M 72.200
M 73.200
M 74.100
M 74.300
N 77.330
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
P 85.422
85.510
P 85.590
R 90.030
R 91.011
S 96.090
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Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Pravna fakulteta
G 47.610
G 47.621
G 47.622
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 63.110
M 69.103
M 69.200
M 70.210
M 70.220
M 72.200
M 73.200
M 74.300
N 82.110
N 82.190

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije
O 84.120
P 85.422
P 85.590
R 91.011

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
A 01.110
A 01.130
A 01.190
A 01.210
A 01.240
A 01.250
A 01.270
A 01.280
A 01.300
A 01.420
A 01.430
A 01.450
A 01.460
A 01.470
A 01.490
A 01.500
A 01.610
A 01.620
A 01.700
A 02.100
A 02.200
A 02.300
A 02.400
A 03.210
A 03.220
C 10.320
C 10.390
C 10.410
C 10.610
C 10.710
C 10.830
C 10.840
C 10.910
C 10.920
C 11.010
C 11.020
C 11.030
C 11.040
G 46.210
G 46.220
G 46.230
G 46.310
G 46.340
G 46.730
G 46.900
G 47.210

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk
in gomoljnic
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Vinogradništvo
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin
Razmnoževanje rastlin
Druga govedoreja
Konjereja
Reja drobnice
Prašičereja
Reja perutnine
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Lovstvo
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Sečnja
Nabiranje gozdnih dobrin, nabiranje lesa
Storitve za gozdarstvo
Gojenje morskih organizmov
Gojenje sladkovodnih organizmov
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
Druga predelava in konzerviranje sadja in
zelenjave
Proizvodnja olja in maščob
Mlinarstvo
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Predelava čaja in kave
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
Proizvodnja krmil
Proizvodnja hrane za hišne živali
Proizvodnja žganih pijač
Proizvodnja vina iz grozdja
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni
in krmo
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
Trgovina na debelo z živimi živalmi
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
Trgovina na debelo s pijačami
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

Uradni list Republike Slovenije
G 47.250
G 47.290
G 47.761
G 47.810
G 47.910
G 47.990
I 56.101
I 56.102
I 56.104
I 56.210
I 56.290
I 56.300
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 63.110
L 68.200
M 70.210
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 73.200
M 74.300
N 82.110
N 82.190
P 85.422
P 85.590
R 91.011
R 91.040

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
Druga trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z živili
Trgovina na drobno v cvetličarnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

Fakulteta za varnostne vede
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
M 72.200
M 73.200
N 82.300
P 85.422
P 85.590
R 91.011

Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic

Medicinska fakulteta
C 18.120
C 18.130
C 18.140

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnost

Št.

C 18.200
C 21.100
G 32.500
G 46.450
G 46.460
G 47.610
G 47.621
G 47.740
I 56.102
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.10
M 69.200
M 70.210
M 70.220
M 72.110
M 72.190
M 72.200
M 73.200
M 74.300
M 74.900
N 81.100
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
P 85.422
P 85.5
P 85.590
P 85.600
Q 86.100
Q 86.210
Q 86.220
Q 86.230
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Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
Okrepčevalnice in podobni obrati
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
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Alternativne oblike zdravljenja
Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

Fakulteta za logistiko
C 18.120
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.622
I 56.300
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.200
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 69.103
M 69.200
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.190
M 72.200
M 73.110
M 73.200
M 74.300
N 77.110
N 77.330
N 77.390
N 77.400
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.422
P 85.590
P 85.600

Drugo tiskanje
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
R 91.011
S 94.110
S 94.120

Dejavnost knjižnic
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj

Fakulteta za naravoslovje in matematiko
C 18.110
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
C 25.990
C 26.400
C 26.510
C 32.400
C 33.130
C 33.190
G 47.410
G 47.610
G 47.622
G 47.630
G 47.650
G 47.990
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 58.210
J 58.290
J 59.110
J 59.120
J 59.200
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
J 63.990
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 72.200

Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
izdelkov
Proizvodnja elektronskih naprav za široko
rabo
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Popravila elektronskih in optičnih naprav
Popravila drugih naprav
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Izdajanje računalniških iger
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Uradni list Republike Slovenije
M 73.200
M 74.300
M 74.900
N 77.220
N 77.290
N 77.330
N 77.390
N 77.400
N 81.300
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.422
P 85.590
P 85.600
R 91.011
S 95.110
S 96.090

Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Filozofska fakulteta
C 18.110
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
F 42.910
G 47.190
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.990
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.200
J 62.010
J 62.020
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 72.110

Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Gradnja vodnih objektov
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
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Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Fakulteta za zdravstvene vede
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.622
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.200
J 60.100
J 60.200
J 62.010
J 62.020
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 69.200
M 70.210
M 70.220
M 72.110
M 72.190
M 72.200
M 73.110
M 73.200
M 74.300

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
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Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj

Fakulteta za energetiko
C 18.110
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
D 35.119
D 35.140
E 38.320
F 43.130
G 46.900
G 47.610
G 47.621
G 47.622
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 58.290
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 69.103
M 69.200
M 70.220
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.190
M 72.200
M 73.110
M 73.200
M 74.300
N 77.330

Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Druga proizvodnja električne energije
Trgovanje z električno energijo
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
Testno vrtanje in sondiranje
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup

Uradni list Republike Slovenije
N 77.400
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
P 85.422
P 85.590
P 85.600
R 90.030
R 91.011

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic

Univerzitetna knjižnica Maribor
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.890
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 59.110
J 59.130
J 59.200
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 63.110
J 63.120
J 63.990
L 68.320
M 72.190
M 72.200
M 74.200
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 90.040
R 91.011

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih
oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Fotografska dejavnost
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic

Študentski domovi
H 52.210
I 55.209
I 55.900
I 56.102

Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve
Okrepčevalnice in podobni obrati

Uradni list Republike Slovenije
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
L 68.200
M 70.220
M 74.900
N 77.210
N 77.390
N 81.100
N 81.300
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 93.130
S 96.010

Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Obratovanje fitnes naprav
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Fakulteta za turizem
C 18.120
C 18.130
C 18.140
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.622
I 55.209
I 55.900
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 63.110
L 68.200
M 70.220
M 72.200
M 73.200
M 74.300
N 77.210
N 77.330
N 79.110
N 79.120
N 79.900
N 82.190
N 82.300
P 85.422
P 85.5
P 85.590

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Apartmaji v časovnem zakupu, obratovanje
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
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Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj

III.
Ta priloga je sestavni del Statuta Univerze v Mariboru
in prične veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike
Slovenije. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije. S
sprejetjem te priloge Statuta Univerze v Mariboru preneha
veljati Priloga k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št.
78/05 s spremembami in dopolnitvami).
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k prilogi Statuta Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-32/2009/3 z dne
27. 1. 2009.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS,
št. 28/14)
II.
Te spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike
Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam priloge dejavnosti k Statutu Univerze v
Mariboru s sklepom št. 01403-10/2014/4 z dne 8. 4. 2014.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS,
št. 21/15)
II.
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike
Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v
Mariboru s sklepom št. 1403-15/2015/6 z dne 24. 3. 2015.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS,
št. 29/17)
XI.
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike
Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v
Mariboru s sklepom št. 01403-11/2017/3 z dne 23. 5. 2017.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS,
št. 170/20)
XIII.
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu
Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike
Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v
Mariboru s sklepom št. 01403-18/2020/4 z dne 17. 11. 2020.
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Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Bahrajn
Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika Republike
Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive
vire energije (IRENA)

MINISTRSTVA

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

110.

Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških v neskladju z ustavo in
sklep o zavrženju ustavne pritožbe
Sklep o zadržanju izvrševanja Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v
letih 2021 do 2026
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

112.

113.

271

VLADA

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19
Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju petletnega obdobja za udeležbo varnostnega osebja
na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju in za
opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za
verske uslužbence
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