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DRŽAVNI ZBOR
617. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v državni zbor (ZDVEDZ-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot 
za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 
(ZDVEDZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 16. februarja 2021.

Št. 003-02-2/2021-8
Ljubljana, dne 24. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE 
POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR (ZDVEDZ-B)

1. člen
V Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 

v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
Za volitve poslancev v državni zbor se določijo naslednje 

volilne enote in volilni okraji, ki obsegajo območja občin, kot 
sledi v nadaljevanju. Če se območje občine ali naselja v skladu 
z določitvijo v tem členu nahaja v več volilnih okrajih, je obseg 
tega dela natančno opredeljen v Prilogi 1 tega zakona:

1. volilna enota Kranj (številka volilne enote: 1000) obse-
ga območja občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Cer-
kno, Gorje, Gorenja vas – Poljane, Idrija, Jesenice, Jezersko, 
Kamnik, Komenda, mestne občine Kranj, Kranjska gora, Naklo, 
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri 
in Žirovnica;

1) volilni okraj Jesenice (številka volilnega okraja: 1001) 
obsega območje občin: občina Jesenice, Kranjska gora in 
Žirovnica;

2) volilni okraj Radovljica 1 (številka volilnega okraja: 
1002) obsega območje občin: Bled, Gorje, del občine Bohinj, 
ki obsega naselja: Bohinjska Bistrica, Češnjica, Brod, Goreljek, 
Gorjuše, Jereka, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Laški Rovt, 
Lepence, Log v Bohinju, Nomenj, Podjelje, Polje, Ravne v Bo-
hinju, Ribičev Laz, Savica, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, 
Studor v Bohinju, Ukanc, Žlan, del Nemškega Rovta;

3) volilni okraj Radovljica 2 (št. volilnega okraja: 1003) ob-
sega območje občin: Radovljica in del občine Bohinj, ki obsega 
del Nemškega Rovta;

4) volilni okraj Kranj 1 (številka volilnega okraja: 1004) 
obsega območje občin: del mestne občine Kranj, ki obsega 
območje naselij: Bobovek, Britof, Ilovka, Kokrica, del Kranj, 
Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Predoslje, Srakovlje, Suha pri 
Predosljah, Tatinec;

5) volilni okraj Kranj 2 (številka volilnega okraja: 1005) ob-
sega območje občin: del mestne občine Kranj, ki obsega obmo-
čje naselij: Breg ob Savi, Čepulje, Jama, Jamnik, Javornik, del 
Kranj, Lavtarski Vrh, Mavčiče, Meja, Nemilje, Njivica, Planica, 
Podblica, Podreča, Praše, Pševo, Rakovica, Spodnja Besnica, 
Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje, Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, 
Zabukovje, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Žabnica;

6) volilni okraj Kranj 3 (številka volilnega okraja: 1006) 
obsega območje občin: Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Šen-
čur, Jezersko, Preddvor in del mestne občine Kranj, ki obsega 
območje naselij: Čadovlje, Golnik, Goriče, Hrastje, Letenice, 
Pangršica, Povlje, Srednja vas – Goriče, Tenetiše, Trstenik, 
Zalog, Žablje;

7) volilni okraj Tržič (številka volilnega okraja: 1007) ob-
sega območje občine: Tržič;

8) volilni okraj Škofja Loka 1 (številka volilnega okraja: 
1008) obsega območje občine: Škofja Loka;

9) volilni okraj Škofja Loka 2 (številka volilnega okraja: 
1009) obsega območje občin: Gorenja vas-Poljane, Železniki 
in Žiri;

10) volilni okraj Kamnik (številka volilnega okraja: 1010) 
obsega območje občin: Kamnik in Komenda;

11) volilni okraj Idrija (številka volilnega okraja: 1011) 
obsega območje občin: Cerkno in Idrija;

2. volilna enota Postojna (številka volilne enote: 2000) ob-
sega območja občin: Ajdovščina, Ankaran, Bovec, Brda, Divača, 
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, 
Koper, Miren-Kostanjevica, mestne občine Nova Gorica, Piran, 
Pivka, Postojna, Renče-Vogrsko, Sežana, Šempeter-Vrtojba, 
Tolmin in Vipava;

1) volilni okraj Tolmin (številka volilnega okraja: 2001) 
obsega območje občin: Bovec, Kobarid in Tolmin;
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2) volilni okraj Piran (številka volilnega okraja: 2002) ob-
sega območje občine: Piran;

3) volilni okraj Izola (številka volilnega okraja: 2003) ob-
sega območje občine: Izola;

4) volilni okraj Koper 1 (številka volilnega okraja: 2004) 
obsega območje občin: del mestne občine Koper, ki obsega 
območje naselij: del Koper in Šalara;

5) volilni okraj Koper 2 (številka volilnega okraja: 2005) 
obsega območje občin: Ankaran, in del mestne občine Koper, 
ki obsega območje naselij: Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, 
Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gra-
dinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur, 
Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, 
Dvori, Elerji, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, 
Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, 
Hrvatini, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, del Koper, Koro-
mači-Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, Krkavče, Krnica, 
Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, 
Močunigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisari, Plavje, 
Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Prade, 
Praproče, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rakitovec, 
Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči, 
Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šeki, Škocjan, 
Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tu-
ljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje Škofije, 
Župančiči;

6) volilni okraj Sežana (številka volilnega okraja: 2006) 
obsega območje občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Se-
žana;

7) volilni okraj Ilirska Bistrica (številka volilnega okraja: 
2007) obsega območje občine: Ilirska Bistrica;

8) volilni okraj Postojna (številka volilnega okraja: 2008) 
obsega območje občin: Pivka in Postojna;

9) volilni okraj Nova Gorica 1 (številka volilnega okraja: 
2009) obsega območje občin: Miren-Kostanjevica, Kanal, Brda, 
del Renče-Vogrsko, ki obsega območje naselij: Oševljek in 
Renče, del mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje 
naselij: Banjšice, Bate, Branik, Brdo, Budihni, Čepovan, Dor-
nberk, Draga, Dragovica, Gradišče nad Prvačino, Grgar, Gr-
garske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Osek, Ozeljan, 
Pedrovo, Podgozd, Potok pri Dornberku, Preserje, Prvačina, 
Ravnica, Saksid, Spodnja Branica, Steske, Šempas, Šmihel, 
Tabor, Trnovo, Vitovlje, Voglarji, Zalošče;

10) volilni okraj Nova Gorica 2 (številka volilnega okraja: 
2010) obsega območje občin: Šempeter – Vrtojba, del občine 
Renče-Vogrsko, ki obsega območje naselij: Bukovica, Dom-
brava, Vogrsko, Volčja Draga, del mestne občine Nova Gorica, 
ki obsega območje naselij: Ajševica, Kromberk, Loke, Nova 
Gorica, Pristava, Rožna Dolina, Solkan, Stara Gora, Sveta 
Gora, Šmaver;

11) volilni okraj Ajdovščina (številka volilnega okraja: 
2011) obsega območje občin: Ajdovščina in Vipava;

3. volilna enota Ljubljana Center (številka volilne enote: 
3000) obsega območja občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, 
Cerknica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Ig, Log – Dra-
gomer, del mestne občine Ljubljana, Logatec, Loška dolina, 
Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika;

1) volilni okraj Logatec (številka volilnega okraja: 3001) 
obsega območje občin: Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina;

2) volilni okraj Vrhnika (številka volilnega okraja: 3002) 
obsega območje občin: Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika;

3) volilni okraj Ljubljana Vič-Rudnik 1 (številka volilnega 
okraja: 3003) obsega območje občin: Velike Lašče, Ig, del ob-
čine Brezovica, ki obsega območje naselij: Dolenja Brezovica, 
Gorenja Brezovica, Goričica pod Krimom, Jezero, Kamnik pod 
Krimom, Notranje Gorice, Planinca, Plešivica, Podpeč, Podple-
šivica, Preserje, Prevalje pod Krimom, Rakitna, Vnanje Gorice, 
Žabnica, del občine Škofljica, ki obsega območje naselij: Dole 
pri Škofljici, Drenik, Glinek, Gorenje Blato, Gradišče, Gumni-
šče, Klada, Lanišče, Pijava Gorica, Pleše, Reber pri Škofljici, 
Smrjene, Škofljica, Vrh nad Želimljami, Zalog pri Škofljici, Želi-

mlje in del mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij: 
Črna vas, Lipe, del Ljubljana;

4) volilni okraj Ljubljana Vič-Rudnik 2 (številka volilnega 
okraja: 3004) obsega območje občin: del mestne občine Lju-
bljana, ki obsega območje naselij: del Ljubljana in del občine 
Škofljica, ki obsega območje naselij: Lavrica in Orle;

5) volilni okraj Ljubljana Vič-Rudnik 3 (številka volilnega 
okraja: 3005) obsega območje občin: del mestne občine Lju-
bljana, ki obsega območje naselij: del Ljubljana;

6) volilni okraj Ljubljana Vič-Rudnik 4 (številka volilnega 
okraja: 3006) obsega območje občin: Dobrova – Polhov Gra-
dec in Horjul, del občine Brezovica, ki obsega območje naselij: 
Brezovica pri Ljubljani, del mestne občine Ljubljana, ki obsega 
naselje: del Ljubljana;

7) volilni okraj Ljubljana Center (številka volilnega okraja: 
3007) obsega območje občin: del mestne občine Ljubljana, ki 
obsega območje naselij: del Ljubljana;

8) volilni okraj Ljubljana Šiška 1 (številka volilnega okraja: 
3008) obsega območje občin: del mestne občine Ljubljana, ki 
obsega območje naselij: del Ljubljana;

9) volilni okraj Ljubljana Šiška 2 (številka volilnega okraja: 
3009) obsega območje občin: del mestne občine Ljubljana, ki 
obsega območje naselij: Toško Čelo, del Ljubljana;

10) volilni okraj Ljubljana Šiška 3 (številka volilnega okra-
ja: 3010) obsega območja občin: del mestne občine Ljubljana, 
ki obsega območje naselij: del Ljubljana;

11) volilni okraj Ljubljana Šiška 4 (številka volilnega okra-
ja: 3011) obsega območje občin: Medvode, Vodice in del me-
stne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij: Dvor, Med-
no, Rašica, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Stanežiče, 
Zgornje Gameljne, in del Ljubljana;

4. volilna enota Ljubljana Bežigrad (številka volilne enote: 
4000) obsega območja občin: Dobrepolje, Domžale, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, del mestne občine Ljubljana, 
Loški Potok, Lukovica, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, 
Sodražica in Trzin;

1) volilni okraj Kočevje (številka volilnega okraja: 4001) 
obsega območje občin: Kočevje, Kostel in Osilnica;

2) volilni okraj Ribnica-Dobrepolje (številka volilnega okra-
ja: 4002) obsega območje občin: Loški Potok, Ribnica, Sodra-
žica in Dobrepolje;

3) volilni okraj Grosuplje (številka volilnega okraja: 4003) 
obsega območje občine: Grosuplje;

4) volilni okraj Ivančna Gorica (številka volilnega okraja: 
4004) obsega območja občin: Ivančna Gorica, ki obsega ob-
močje naselij: Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Boga vas, Bojanji Vrh, 
Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Breg pri Zagradcu, 
Brezovi Dol, Bukovica, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, De-
beče, Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, 
Dobrava pri Stični, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri 
Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Glogovica, Gorenja 
vas, Gorenje Brezovo, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Hra-
stov Dol, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno 
Brdo, Kitni Vrh, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze 
nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lučarjev Kal, Mala Dobrava, 
Mala Goričica, Male Češnjice, Male Dole pri Temenici, Male 
Kompolje, Male Lese, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, 
Mali Kal, Mali Korinj, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, 
Marinča vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, 
Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad 
Stično, Peščenik, Petrušnja vas, Planina, Podboršt, Podbu-
kovje, Podsmreka pri Višnji Gori, Pokojnica, Poljane pri Stični, 
Polje pri Višnji Gori, Potok pri Muljavi, Praproče pri Temenici, 
Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Prista-
vlja vas, Pungert, Radohova vas, Ravni Dol, Rdeči Kal, Sad, 
Sela pri Dobu, Sela pri Višnji Gori, Selo pri Radohovi vasi, 
Spodnja Draga, Spodnje Brezovo, Stari trg, Stična, Stranska 
vas ob Višnjici, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, 
Šentvid pri Stični, Škoflje, Škrjanče, Temenica, Tolčane, Tre-
bež, Trebnja Gorica, Trnovica, Valična vas, Velika Dobrava, 
Velike Češnjice, Velike Dole pri Temenici, Velike Kompolje, 
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Velike Lese, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike Vrhe, Veliki Kal, 
Veliki Korinj, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Videm pri Temenici, 
Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje 
pri Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagradec, Zavrtače, Zgornja 
Draga, Znojile pri Krki;

5) volilni okraj Ljubljana Moste-Polje 1 (številka volilne-
ga okraja: 4005) obsega območje občin: del mestne občine 
Ljubljana, ki obsega območje naselij: Besnica, Brezje pri Lipo-
glavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, 
del Ljubljana, Mali Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Tre-
beljevo, Pance, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, 
Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Šentpavel, 
Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, 
Zagradišče, Zgornja Besnica in del občine Dol pri Ljubljani, ki 
obsega območje naselij: Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska 
vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Senožeti, Vinje, Vrh 
pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem;

6) volilni okraj Ljubljana Moste-Polje 2 (številka volilnega 
okraja: 4006) obsega območje občin: del mestne občine Lju-
bljana, ki obsega območje naselij: del Ljubljana;

7) volilni okraj Ljubljana Moste-Polje 3 (številka volilnega 
okraja: 4007) obsega območje občin: del mestne občine Lju-
bljana, ki obsega območje naselij: del Ljubljana;

8) volilni okraj Ljubljana Bežigrad 1 (številka volilnega 
okraja: 4008) obsega območje občin: del občine Dol pri Ljublja-
ni, ki obsega območje naselij: Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, 
Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, 
Zajelše in del mestne občine Ljubljana, ki obsega območje 
naselij: del Ljubljana;

9) volilni okraj Ljubljana Bežigrad 2 (številka volilnega 
okraja: 4009) obsega območje občin: del mestne občine Lju-
bljana, ki obsega območje naselij: del Ljubljana;

10) volilni okraj Domžale 1 (številka volilnega okraja: 
4010) obsega območje občin: Lukovica, Moravče, del občine 
Domžale, ki obsega območje naselij: Bišče, Brdo, Brezje pri 
Dobu, Brezovica pri Dobu, Češenik, Dob, Dobovlje, Dolenje, 
del Domžale, Goričica pri Ihanu, Gorjuša, Homec, Hudo, Ihan, 
Jasen, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Krtina, Laze pri Domža-
lah, Mala Loka, Nožice, Podrečje, Prelog, Rača, Račni Vrh, 
Radomlje, Rova, Selo pri Ihanu, Studenec pri Krtini, Sv. Trojica, 
Šentpavel pri Domžalah, Škocjan, Škrjančevo, Turnše, Vir, 
Zagorica pri Rovah, Zalog pod Sv. Trojico, Žeje, Želodnik, Žiče;

11) volilni okraj Domžale 2 (številka volilnega okraja: 
4011) obsega območje občin: Mengeš, Trzin in del občine 
Domžale, ki obsega območje naselij: Depala vas, del Domžale, 
Dragomelj, Preserje pri Radomljah, Pšata, Rodica, Spodnje 
Jarše, Srednje Jarše, Zaboršt, Zgornje Jarše;

5. volilna enota Celje (številka volilne enote: 5000) obse-
ga območja občin: Braslovče, mestne občine Celje, Črna na 
Koroškem, Dobje, Dobrna, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno, 
Luče, Mežica, Mozirje, Mislinja, Muta, Nazarje, Podvelka, Pol-
zela, Prevalje, Prebold, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Rečica ob Savinji, Ribnica na Pohorju, mestne občine Slovenj 
Gradec, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, 
Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Vuzenica in Žalec;

1) volilni okraj Šentjur (številka volilnega okraja: 5001) 
obsega območje občin: Dobje in Šentjur;

2) volilni okraj Celje 1 (številka volilnega okraja: 5002) 
obsega območje občin: Dobrna, Štore, Vojnik in del mestne 
občine Celje, ki obsega območje naselij: Brezova, Bukovžlak, 
del Celje, Dobrova, Glinsko, Gorica pri Šmartnem, Jezerce pri 
Šmartnem, Lahovna, Leskovec, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubeč-
na, Loče, Lokrovec, Lopata, Otemna, Pepelno, Prekorje, Rožni 
Vrh, Runtole, Rupe, Slance, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, 
Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmi-
klavž pri Škofji vasi, Teharje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Žepina;

3) volilni okraj Celje 2 (številka volilnega okraja: 5003) 
obsega območje občin: del mestne občine Celje, ki obsega 
območje naselij: del Celje, Košnica pri Celju, Medlog, Osenca, 
Pečovnik, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Zvodno;

4) volilni okraj: Žalec 1 (številka volilnega okraja: 5004) 
obsega območje občin: Polzela, del mestne občine Velenje, 
ki obsega območje naselij: Črnova, Janškovo selo, Lipje, Lo-
patnik, Pirešica, Prelska, Vinska Gora, del občine Žalec, ki 
obsega območje naselij: Galicija, Gotovlje, Grče, Hramše, Kale, 
Ložnica pri Žalcu, Pernovo, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, 
Podvin, Ponikva pri Žalcu, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, 
Studence, Šempeter v Savinjski dolini, Velika Pirešica, Vrbje, 
Zalog pri Šempetru, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Grušovlje, Zgor-
nje Roje, Žalec, Železno;

5) volilni okraj Žalec 2 (številka volilnega okraja: 5005) 
obsega območje občin: Braslovče, Prebold, Tabor in Vransko 
ter del občine Žalec, ki obsega območje naselij: Brnica, Dobriša 
vas, Drešinja vas, Griže, Kasaze, Levec, Liboje, Mala Pirešica, 
Migojnice, Novo Celje, Petrovče, Pongrac, Ruše, Zabukovica, 
Zaloška Gorica;

6) volilni okraj Mozirje (številka volilnega okraja: 5006) 
obsega območje občin: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, 
Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava;

7) volilni okraj Velenje 1 (številka volilnega okraja: 5007) 
obsega območje občin: del mestne občine Velenje, ki obsega 
območje naselij: Arnače, Bevče, Hrastovec, Laze, Lopatnik 
pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Silova, 
Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce in del 
Velenje;

8) volilni okraj Velenje 2 (številka volilnega okraja: 5008) 
obsega območje občin: Šmartno ob Paki, Šoštanj, del mestne 
občine Velenje, ki obsega območje naselij: Kavče, Plešivec, 
Podgorje, Podkraj pri Velenju, del Velenje;

9) volilni okraj Slovenj Gradec (številka volilnega okraja: 
5009) obsega območje občin: Mislinja in mestne občine Slovenj 
Gradec;

10) volilni okraj Ravne na Koroškem (številka volilnega 
okraja: 5010) obsega območje občin: Črna na Koroškem, Me-
žica, Prevalje in Ravne na Koroškem;

11) volilni okraj Radlje (številka volilnega okraja: 5011) 
obsega območje občin: Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica 
na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica;

6. volilna enota Novo mesto (številka volilne enote: 6000) 
obsega območja občin: Litija, Šmartno pri Litiji, Brežice, Črno-
melj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Laško, 
Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, mestne ob-
čine Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Hrastnik, Straža, 
Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trbovlje, 
Trebnje, Zagorje ob Savi in Žužemberk;

1) volilni okraj Črnomelj (številka volilnega okraja: 6001) 
obsega območje občin: Črnomelj, Metlika in Semič;

2) volilni okraj Novo mesto 1 (številka volilnega okraja: 
6002) obsega območje občin: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, 
Šentjernej, Šmarješke Toplice, Žužemberk ter del mestne ob-
čine Novo mesto, ki obsega območja naselij: Birčna vas, Brez-
je, Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri Stopičah, Dolenje 
Lakovnice, Dolenji Suhadol, Dolnja Težka Voda, Dolž, Gabrje, 
Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenji Suhadol, Gor-
nja Težka Voda, Gumberk, Hrib pri Orehku, Hrušica, Iglenik, 
Jama, Jugorje, Jurna vas, Konec, Koroška vas, del Križe, Laze, 
Leskovec, Male Brusnice, Mali Cerovec, Mali Orehek, Mali 
Podljuben, Mihovec, del Novo mesto, Pangrč Grm, Petane, 
Plemberk, Podgrad, Pristava, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni 
vasi, Ratež, Sela pri Ratežu, Sela pri Zajčjem Vrhu, Stopiče, 
Stranska vas, Šentjošt, Travni Dol, Uršna sela, Velike Brusnice, 
Veliki Cerovec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Verdun, Vinja 
vas, Vrh pri Ljubnu, Vrhe, Zajčji Vrh pri Stopičah;

3) volilni okraj Novo mesto 2 (številka volilnega okraja: 
6003) obsega območje občin: Straža, del mestne občine Novo 
mesto, ki obsega območje naselij: Boričevo, Češča vas, Čre-
šnjice, Daljni Vrh, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Do-
lenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Golušnik, Gorenje Grčevje, 
Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Go-
renje Kronovo, Herinja vas, Hudo, Jelše pri Otočcu, Koti, del 
Križe, Kuzarjev Kal, Lešnica, Lutrško selo, Mala Cikava, Mali 
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Slatnik, del Novo mesto, Otočec, Paha, Petelinjek, Potov Vrh, 
Prečna, Sela pri Štravberku, Sevno, Smolenja vas, Srebrniče, 
Srednje Grčevje, Suhor, Škrjanče pri Novem mestu, Štravberk, 
Trška Gora, Veliki Slatnik, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, 
Ždinja vas, Žihovo selo;

4) volilni okraj Trebnje (številka volilnega okraja: 6004) 
obsega območje občin: Mokronog – Trebelno, Šentrupert, Mir-
na in Trebnje;

5) volilni okraj Brežice (številka volilnega okraja: 6005) 
obsega območje občine: Brežice;

6) volilni okraj Krško (številka volilnega okraja: 6006) ob-
sega območje občin: Kostanjevica na Krki in Krško;

7) volilni okraj Sevnica (številka volilnega okraja: 6007) 
obsega območje občin: Sevnica in Škocjan;

8) volilni okraj Laško (številka volilnega okraja: 6008) 
obsega območje občin: Laško in Radeče;

9) volilni okraj Litija (številka volilnega okraja: 6009) obse-
ga območje občin: Litija, Šmartno pri Litiji in del občine Ivančna 
Gorica, ki obsega območja naselij: Pusti Javor, Radanja vas, 
Sela pri Sobračah, Sobrače, Vrh pri Sobračah;

10) volilni okraj Hrastnik-Trbovlje (številka volilnega okra-
ja: 6010) obsega območje občin: Trbovlje in Hrastnik;

11) volilni okraj Zagorje (številka volilnega okraja: 6011) 
obsega območje občine: Zagorje ob Savi;

7. volilna enota Maribor (številka volilne enote: 7000) ob-
sega območja občin: Bistrica ob Sotli, Duplek, Hoče-Slivnica, 
Kozje, Lovrenc na Pohorju, mestne občine Maribor, Miklavž 
na Dravskem polju, Makole, Oplotnica, Podčetrtek, Poljčane, 
Rače Fram, Rogaška Slatina, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dra-
vi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Starše, Šmarje pri 
Jelšah, Vitanje in Zreče;

1) volilni okraj Šmarje pri Jelšah (številka volilnega okraja: 
7001) obsega območje občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetr-
tek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah;

2) volilni okraj Slovenska Bistrica (številka volilnega okra-
ja: 7002) obsega območje občin: Poljčane, Makole, Oplotnica, 
del občine Slovenska Bistrica, ki obsega območje naselij: Brez-
je pri Slovenski Bistrici, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, Devina, 
Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gladomes, Ho-
šnica, Ješovec, Jurišna vas, del Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno 
ob Ložnici, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, 
Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja, 
Malo Tinje, Modrič, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistri-
co, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Preloge, 
Prepuž, Pretrež, Radkovec, Razgor pri Žabljeku, Rep, Rito-
znoj, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Ložnica, 
Spodnja Nova vas, Spodnje Prebukovje, Stari Log, Šentovec, 
Šmartno na Pohorju, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bi-
strici, Turiška vas na Pohorju, Urh, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, 
Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, 
Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja 
Nova vas, Zgornje Prebukovje, Žabljek in del občine Zreče, ki 
obsega območje naselja: Zlakova;

3) volilni okraj Slovenske Konjice (številka volilnega okra-
ja: 7003) obsega območje občin: Slovenske Konjice, Vitanje 
in del občine Zreče, ki obsega območje naselij: Boharina, 
Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, 
Gornja vas, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Križevec, Lipa, 
Loška gora pri Zrečah, Mala gora, Osredek pri Zrečah, Padeški 
Vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Radana vas, Resnik, Rogla, 
Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zreče;

4) volilni okraj Ruše (številka volilnega okraja: 7004) ob-
sega območje občin: Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob 
Dravi;

5) volilni okraj Maribor 1 (številka volilnega okraja: 7005) 
obsega območje občin: Rače-Fram, del občine Hoče – Slivnica, 
ki obsega območje naselij: Hočko Pohorje, del Pivola, Polana, 
Slivniško Pohorje, del Spodnje Hoče, del Zgornje Hoče, del 
mestne občine Maribor, ki obsega območje naselij: Bresterni-
ca, Gaj nad Mariborom, Hrastje, Jelovec, Kamnica, Laznica, 
Limbuš, del Maribor, Pekre, Rošpoh – del, Srednje, Šober, del 

Vinarje, Vrhov Dol, Zgornji Slemen – del, del občine Slovenska 
Bistrica, ki obsega območje naselij: Bukovec, Gabernik, Gaj, 
del Kalše, Kočno pri Polskavi, Ogljenšak, Pokoše, Pragersko, 
Sele pri Polskavi, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava;

6) volilni okraj Maribor 2 (številka volilnega okraja: 7006) 
obsega območje občin: Miklavž na Dravskem polju, Starše, 
del občine Hoče-Slivnica, ki obsega območje naselij: Bohova, 
Čreta, Hotinja vas, Orehova vas, del Pivola, Radizel, Rogoza, 
Slivnica pri Mariboru, del Zgornje Hoče, del Spodnje Hoče, del 
mestne občine Maribor, ki obsega območje naselij: del Maribor;

7) volilni okraj Maribor 3 (številka volilnega okraja: 7007) 
obsega območje občin: Duplek, del mestne občine Maribor, ki 
obsega območje naselij: Celestina, Dogoše, Grušova, Hrenca, 
Malečnik, del Maribor, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Počeho-
va, Ruperče, Trčova, Vodole, Zrkovci;

8) volilni okraj Maribor 4 (številka volilnega okraja: 7008) 
obsega območje občin: del mestne občine Maribor, ki obsega 
območje naselij: del Maribor, Pekel, Ribniško selo, del Vinarje, 
Za Kalvarijo;

9) volilni okraj Maribor 5 (številka volilnega okraja: 7009) 
obsega območje občin: del mestne občine Maribor, ki obsega 
območje naselij: del Maribor;

10) volilni okraj Maribor 6 (številka volilnega okraja: 7010) 
obsega območje občin: del mestne občine Maribor, ki obsega 
območje naselij: del Maribor in Razvanje;

11) volilni okraj Maribor 7 (številka volilnega okraja: 7011) 
obsega območje občin: del mestne občine Maribor, ki obsega 
območje naselij: del Maribor;

8. volilna enota Ptuj (številka volilne enote: 8000) obse-
ga območja občin: Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cer-
kvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Dornava, 
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Gorišnica, Grad, Hajdina, 
Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kuzma, Kungota, 
Lenart, Lendava, Ljutomer, Majšperk, Markovci, Moravske To-
plice, mestne občine Murska Sobota, Odranci, Ormož, Pesnica, 
Podlehnik, Puconci, mestne občine Ptuj, Radenci, Razkrižje, 
Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, 
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šentilj, 
Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, 
Zavrč, Žetale;

1) volilni okraj Lendava (številka volilnega okraja: 8001) 
obsega območje občin: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lenda-
va, Odranci, Turnišče in Velika Polana;

2) volilni okraj Ormož (številka volilnega okraja: 8002) ob-
sega območje občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž;

3) volilni okraj Ljutomer (številka volilnega okraja: 8003) 
obsega območje občin: Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej;

4) volilni okraj Murska Sobota 1 (številka volilnega okraja: 
8004) obsega območje občin: Puconci, Rogašovci, Šalovci in 
Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, del 
občine Moravske Toplice, ki obsega območje naselij: Berkovci, 
Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, 
Lončarovci, Martjanci, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Pro-
senjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče in del mestne 
občine Murska Sobota, ki obsega območje naselij: Krog, Mar-
kišavci, Nemčavci, Satahovci;

5) volilni okraj Murska Sobota 2 (številka volilnega okraja: 
8005) obsega območje občin: Beltinci, del mestne občine Mur-
ska Sobota, ki obsega območje naselij: Bakovci, Černelavci, 
Kupšinci, Murska Sobota, Polana, Pušča, Rakičan, Veščica, in 
del občine Moravske Toplice, ki obsega območje naselij: Bogo-
jina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Lukačevci, Mlajtinci, Moravske 
Toplice, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja Gomila;

6) volilni okraj Gornja Radgona (številka volilnega okraja: 
8006) obsega območje občin: Apače, Gornja Radgona, Raden-
ci in Sveti Jurij ob Ščavnici;

7) volilni okraj Lenart (številka volilnega okraja: 8007) 
obsega območje občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta 
Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah;
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8) volilni okraj Pesnica (številka volilnega okraja: 8008) 
obsega območje občin: Pesnica, Kungota, Šentilj;

9) volilni okraj Ptuj 1 (številka volilnega okraja: 8009) 
obsega območje občin: Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, 
Markovci, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas 
in del mestne občine Ptuj, ki obsega območje naselij: Grajena, 
Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni Vrh, Pacinje, 
Podvinci, del Ptuj, Spodnji Velovlek;

10) volilni okraj Ptuj 2 (številka volilnega okraja: 8010) 
obsega območje občin: Hajdina, del mestne občine Ptuj, ki 
obsega območje naselij: del Ptuj, Spuhlja;

11) volilni okraj Ptuj 3 (številka volilnega okraja: 8011) 
obsega območje občin: Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Pod-
lehnik, Videm, Zavrč in Žetale;

9. volilna enota Koper (številka volilne enote: 9000) obse-
ga območje občin: mestne občine Koper, Izola, Piran za volitve 
poslanca italijanske narodne skupnosti;

10. volilna enota Lendava (številka volilne enote: 10000) 
obsega območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske 
Toplice in Šalovci za volitve poslanca madžarske narodne 
skupnosti.«.

2. člen
Za 4. členom se dodata nova 5. in 6. člen, ki se glasita:

»5. člen
Sedeže volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev 

določi Državna volilna komisija.

6. člen
Priloga 1 k temu zakonu natančno določa dele območja 

občine ali naselja, če se ti v skladu s 4. členom tega zakona 
nahajajo v več volilnih okrajih, in sicer z navedbo občine, 
naselja, ulic in hišnih številk, ki se nahajajo v posameznem 
volilnem okraju.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije najkasneje v 

30 dneh po uveljavitvi tega zakona vzpostavi območja volilnih 
enot in volilnih okrajev v registru prostorskih enot v skladu z 
določbami tega zakona

Državna volilna komisija najkasneje v 30 dneh po uvelja-
vitvi tega zakona določi sedeže volilnih komisij volilnih enot in 
volilnih okrajev.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 004-01/20-13/16
Ljubljana, dne 16. februarja 2021
EPA 1558-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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618. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 
(ZVDZ-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 16. februarja 2021.

Št. 003-02-2/2021-9
Ljubljana, dne 24. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-D)

1. člen
V Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 

št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 
23/17) se v 7. členu v prvem odstavku pred besedo »dopolnil« 
doda beseda »že«.

V drugem odstavku se besedilo »pa mu je bila zaradi du-
ševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta 
poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev 
ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter« nadomesti z 
besedilom »pa je sodišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo 
odločilo, da«.

V tretjem odstavku se besedilo »v postopku za odvzem 
poslovne sposobnosti ali podaljšanje roditeljske pravice čez 
polnoletnost« nadomesti z besedilom »ob njegovi postavitvi 
pod skrbništvo«.

2. člen
V 17. členu se drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi od-

stavek, se besedilo »prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se črta besedilo »oziroma drugega«.

3. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če na listi iz prvega odstavka prejšnjega člena ni nasle-

dnjega kandidata, se opravijo nadomestne volitve.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Nadomestne volitve se prav tako opravijo, če preneha 

mandat poslancu narodne skupnosti.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 

odstavek.

4. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku za besedo »nadomesti-

la« doda besedilo »in povračila stroškov«.

5. člen
V 37. členu se v prvem odstavku v 10. točki črtata besedi 

»oziroma drugega«.

6. člen
V 41. členu se v tretjem odstavku beseda »desetih« na-

domesti z besedo »petnajstih«.

7. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:

»45. člen
Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske 

narodne skupnosti določijo s podpisi volivci, pripadniki italijan-
ske oziroma madžarske narodne skupnosti. Število potrebnih 
podpisov znaša najmanj 1,5 % števila volivcev, pripadnikov 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so imeli 
na zadnjih volitvah pravico voliti za poslanca italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti.

Državna volilna komisija najpozneje dan po dnevu, ki 
je določen za začetek volilnih opravil, na svojih spletnih stra-
neh objavi število volivcev – pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, ki so imeli na zadnjih volitvah 
pravico voliti za poslanca italijanske oziroma madžarske naro-
dne skupnosti.«.

8. člen
V 51. členu se v prvem odstavku za besedilom »rojstni 

podatki,« doda beseda »EMŠO«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti, 

sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Državna volilna komisija za potrebe izvajanja pristoj-

nosti, določenih v tem zakonu, in z namenom zagotavljanja 
informacijske podpore volitvam vodi in upravlja:

– zbirko list kandidatov, ki vsebuje podatke iz prvega 
odstavka tega člena, in

– zbirko predlaganih članov volilnih odborov in volilnih 
komisij, ki vsebuje naslednje podatke: ime predlagatelja in 
osebne podatke kandidatov – ime, priimek, rojstni podatki, 
EMŠO in naslov stalnega prebivališča.

Zbirki iz prejšnjega odstavka sta računalniško vodeni bazi 
podatkov. Zbirki se lahko za namene preverjanja volilne pravice 
kandidatov, zakonitosti kandidatur ter preverjanja volilne pravi-
ce in stalnega prebivališča kandidatov za člane volilnih odborov 
in volilnih komisij z uporabo osebnega imena kandidata ali nje-
govega EMŠO neposredno računalniško povežeta in dostopata 
do evidence volilne pravice. S tem povezovanjem se obdeluje 
zgolj naslednje osebne podatke: ime, priimek, datum rojstva, 
EMŠO in stalno prebivališče kandidatov.

Zbirka list kandidatov, razen podatka o EMŠO, se hrani 
od vložitve list kandidatov do izteka mandatne dobe držav-
nega zbora, za katerega so kandidirali. Podatek o EMŠO 
posameznega kandidata se hrani do pravnomočne potrditve 
poslanskega mandata.

Zbirka predlaganih članov volilnih odborov se hrani do 
konstituiranja državnega zbora, zbirka predlaganih članov vo-
lilnih komisij pa do poteka mandata, za katerega so bili ime-
novani.

Podatek o EMŠO kandidata ni vključen v sezname potrje-
nih list kandidatov in sezname kandidatov, o katerih se glasuje 
v posameznih volilnih okrajih.«.

9. člen
V 61. členu se črta besedilo »v medijih ali« in beseda 

»drug«.

10. člen
62. člen se črta.

11. člen
V 64. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za volišče se šteje objekt, v katerem se glasuje, dvorišče 

tega objekta in določen prostor okrog objekta.«.
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12. člen
V 69. členu se v prvem odstavku beseda »sedežu« nado-

mesti z besedo »območju«.

13. člen
V 70. členu se beseda »Okrajna« nadomesti z besedo 

»Državna«.

14. člen
V 74. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po 

vrstnem redu kandidatov s seznama kandidatur,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Volivec glasuje samo za enega kandidata, in sicer tako, 

da obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kan-
didata, za katerega glasuje.«.

15. člen
V 81. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost ozi-

roma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali 
pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so 
prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, 
lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, 
na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet 
dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo 
(npr. potrdilo ali odločbo).«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»drugega oziroma tretjega odstavka tega člena«.

16. člen
V 84. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri volitvah poslanca narodne skupnosti volilni odbor 

ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kandidati.«.

17. člen
V 85. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se v 

zapisnik vpiše, koliko glasov so dobili posamezni kandidati.«.

18. člen
V 95. členu se v prvem odstavku besedilo »prednostni 

vrstni red kandidatov« nadomesti z besedilom »število glasov, 
ki so jih dobili posamezni kandidati«.

Drugi odstavek se črta.

19. člen
V 96. členu se v prvem odstavku besedilo »točk v volilni 

enoti« nadomesti z besedo »glasov«, besedilo »največje število 
točk« pa z besedilom »največje število glasov«.

20. člen
V prvem odstavku 109. člena se besedi »četrtega« nado-

mestita z besedama »tretjega«.

21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 004-03/20-21/20
Ljubljana, dne 16. februarja 2021
EPA 1556-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

USTAVNO SODIŠČE
619. Odločba o ugotovitvi, da šesti odstavek 

12. člena Zakona o potrošniških kreditih 
ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-27/17-16
Datum: 18. 2. 2021

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku preizkusa pobude in v po-
stopku za oceno ustavnosti, začetem s pobudo družbe Bonafin 
Ena, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Tama-
ra Kek in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 18. februarja 2021

o d l o č i l o:

1. Šesti odstavek 12. člena Zakona o potrošniških kreditih 
(Uradni list RS, št. 77/16) ni v neskladju z Ustavo.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
98. člena Zakona o potrošniških kreditih se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnica, ki kot kreditodajalka opravlja storitve potro-

šniškega kreditiranja, izpodbijanemu šestemu odstavku 12. čle-
na Zakona o potrošniških kreditih (v nadaljevanju ZPotK-2) 
očita, da ji onemogoča, da bi dejanske stroške opomina, kadar 
ti presežejo višino zakonskih zamudnih obresti, prevalila na 
kreditojemalca, ki krši svoje pogodbene obveznosti. Ta zakon-
ska omejitev višine stroškov opomina naj bi posegala v njeno 
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, ker posega 
v pravico pridobivanja lastnine oziroma premoženja, v njuno 
substanco in ohranjanje. Po razlagi pobudnice je treba šesti 
odstavek 12. člena ZPotK-2 razumeti tako, da so po višini 
omejeni vsi stroški, ki bi utegnili nastati zaradi zamude kredito-
jemalca, torej tudi vsi stroški, povezani z izterjavo zapadlih in 
neplačanih obveznosti potrošnika po kreditni pogodbi. Pobu-
dnica naj bi tako bila kot kreditodajalka prisiljena, da stroške 
zamud potrošnikov krije s svojim premoženjem. Dodaja, da 
iz zakonodajnega gradiva ustavno odpusten cilj ni razviden 
oziroma cilj, ki je v njem naveden, tj. preprečitev nepoštenih 
poslovnih praks kreditodajalcev in zaračunavanje stroškov, ki 
ne odražajo dejanskih stroškov, ne more biti ustavno dopusten 
cilj. Nespoštovanje zakonskih določb pri posameznih kreditoda-
jalcih naj ne bi moglo upravičiti posega v ustavno zagotovljene 
pravice vseh dajalcev potrošniških kreditov. Pobudnica dodaja, 
da varstvo pogodbi nezveste stranke ne more upravičiti posega 
v ustavno zagotovljene pravice nasprotne pogodbene stranke. 
Pojasnjuje, da na ravni prava Evropske unije (v nadaljevanju 
EU) take omejitve stroškov opomina ni. Pobudnica meni ne le, 
da ni ustavno dopustnega cilja za izpodbijano zakonsko uredi-
tev, ampak tudi, da sam ukrep ni ne nujen, ne primeren in ne 
sorazmeren v ožjem smislu. Poleg tega izpodbijana zakonska 
ureditev kreditodajalca postavlja v neenak položaj s potrošni-
kom, zato naj bi bila v neskladju tudi s 14. in 22. členom Ustave.

2. Zakonska določitev višine stroškov zamude naj bi bila 
tudi v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude 
iz 74. člena Ustave. Pobudnica meni, da pri tem ne gre za 
način izvrševanja te pravice, temveč za enega izmed pogojev 
za opravljanje gospodarske dejavnosti, ki pa je tako omejujoč, 
da pomeni poseg v pravico iz 74. člena Ustave. Pojasnjuje, ka-
kšna naj bi bila novejša ustavnosodna presoja glede razmejitve 
med posegom v pravico do svobodne gospodarske pobude in 
načinom njenega izvrševanja, ter poudarja, da odločba Ustav-
nega sodišča št. U-I-293/04 z dne 6. 10. 2005 (Uradni list RS, 
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št. 93/05, in OdlUS XIV, 73) ni več neposredno uporabljiva. Po 
njenem mnenju izhaja iz te ustavne pravice pravica do svobo-
dnega sprejemanja poslovnih odločitev, ki vključuje tudi pravico 
do pokrivanja potrebnih, nujnih in zakonsko opredeljenih do-
datnih stroškov v zvezi s pridobivanjem prihodkov. Nalaganje 
bremena pokrivanja stroškov za opominjanje na kreditodajalce 
naj bi pomenilo nesorazmeren poseg v svobodno gospodarsko 
pobudo. Tudi za poseg v to ustavno pravico pobudnica meni, 
da zakonodajalec ni imel ustavno dopustnega cilja in da poseg 
ne prestane strogega testa sorazmernosti. Izpodbijana ureditev 
tudi neenako obravnava kreditodajalce, saj brez utemeljenega 
razloga razlikuje med kreditodajalci, ki dajejo višje kredite in 
lahko pokrijejo stroške opominjanja, in kreditodajalci, ki dajejo 
nižje kredite in teh stroškov ne morejo pokriti z najvišjim dolo-
čenim stroškom opominjanja. S tem naj bi bila tudi porušena 
konkurenca na trgu potrošniškega kreditiranja. Izpodbijana 
ureditev je tako po prepričanju pobudnice tudi v neskladju s 
14. členom Ustave in tretjim odstavkom 74. člena Ustave. Kre-
ditodajalci pa naj bi bili neenako obravnavani tudi v primerjavi 
s položajem drugih gospodarskih subjektov, ki niso omejeni 
glede višine priznanih in dopustnih stroškov zaradi zamud in se 
o teh stroških lahko v skladu s svobodo urejanja obligacijskih 
razmerij bodisi vnaprej dogovorijo bodisi jih izterjajo kot škodo.

3. Za 98. člen ZPotK-2 pobudnica zatrjuje, da je v ne-
skladju s 14. in 22. členom Ustave, saj je zakonodajalec do-
ločil izjemo in prekrškovnemu organu dovolil, da sme v hitrem 
postopku o prekršku izreči globo, ki je višja od najnižje predpi-
sane, določene z ZPotK-2. Za tako izjemo in drugačno obrav-
navo storilcev prekrškov po ZPotK-2 po mnenju pobudnice ni 
nobenega stvarno utemeljenega razloga.

4. Državni zbor v odgovoru na pobudo ugovarja, da pobu-
dnica nima pravnega interesa za pobudo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti, ker ni izkazala, da ima sklenjeno kredi-
tno pogodbo, za katero se uporablja šesti odstavek 12. člena 
ZPotK-2, niti da je potrošnik v zamudi s plačilom zapadlih 
obveznosti. Poleg tega naj pobudnica ne bi izkazala, da so ji 
zaradi zamude nastali stroški, ki bi presegali višino zakonskih 
zamudnih obresti. Državni zbor dodaja, da izpodbijani določbi 
ne učinkujeta neposredno, saj pobudnici ne nalagata nobene 
obveznosti, temveč gre za bolj specialno določbo, ki varuje po-
trošnika in omejuje pravico do popolne odškodnine po splošnih 
pravilih obligacijskega prava. Če se pobudnica s to omejitvijo 
ne strinja, lahko vloži tožbo in z njo zahteva plačilo polne od-
škodnine, v tej pravdi pa bo lahko uveljavila tudi domnevno 
protiustavnost izpodbijane ureditve po ZPotK-2. Očitno naj bi 
torej bilo, da ima pobudnica na voljo sodno varstvo, ki ga še ni 
izčrpala, in zato ne izkazuje pravnega interesa. Po vsebini naj 
bi bila pobuda očitno neutemeljena, saj izpodbijana ureditev ne 
posega v samo jedro pravice do zasebne lastnine, ampak naj bi 
šlo le za vprašanje primernosti zakonske ureditve, ki je v polju 
proste presoje zakonodajalca. Če pa bi šlo za poseg v pravico 
do zasebne lastnine, je imel zakonodajalec ustavno dopusten 
cilj, ki je razviden tudi iz zakonodajnega gradiva, tj. prepreče-
vanje nepoštenih poslovnih praks. Glede domnevnega posega 
v pravico do svobodne gospodarske pobude se Državni zbor 
sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-293/04 in druga-
če od pobudnice meni, da je še zmeraj uporabljiva. Iz nje naj bi 
namreč izhajalo, da gre pri določitvi najvišje možne obrestne 
mere za način izvrševanja pravice do svobodne gospodarske 
pobude, zato naj bi šlo tudi pri določitvi najvišjih stroškov le za 
način izvrševanja pravice in ne za poseg. Državni zbor opo-
zarja, da se pobudnica ukvarja z dajanjem potrošniških kredi-
tov najšibkejšim potrošnikom, ki so bolj izpostavljeni tveganju 
neplačevanja obveznosti, vsega tega pa naj bi se pobudnica 
zavedala in to uravnotežila z bistveno višjo obrestno mero pri 
kreditiranju. Tako naj bi njena obrestna mera na letni ravni 
znašala kar 52,96  %. Državni zbor se prav tako ne strinja s 
pobudnico, da varstvo potrošnikov, ki so pogodbi nezveste 
stranke, ni v javno korist. Bistvo varstva potrošnikov naj tako ne 
bi bilo le informiranje potrošnikov, temveč tudi odstopna pravica 
in kogentno urejanje nepošteno določenih splošnih pogojev 

poslovanja. Glede neenakega obravnavanja bank in hranilnic 
na eni strani ter drugih kreditodajalcev na drugi strani, kot tudi 
kreditodajalcev med seboj glede na višino kredita Državni zbor 
meni, da sploh ne gre za razlikovanje, saj je za vse te skupine 
določena enaka pravna ureditev omejevanja stroškov zamude. 
Ker pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustav-
nosti 98. člena ZPotK-2, Državni zbor meni, da ni potrebe po 
vsebinskem odgovoru na navedbe v pobudi.

5. Tudi Vlada v svojem mnenju prereka pravni interes 
pobudnice, ki naj ne bi izkazala, da izpodbijana ureditev nepo-
sredno posega v njen pravni položaj. Njen pravni interes naj bi 
bil tako le hipotetičen, saj pobudnica ni izkazala, da je že skle-
nila kreditne pogodbe, skladne z ZPotK-2. Glede neenakega 
obravnavanja kreditodajalcev med seboj, kot tudi v primerjavi 
z drugimi gospodarskimi subjekti, ki lahko dosežejo poplačilo 
dejanskih stroškov opominjanja, Vlada navaja, da gre pri potro-
šniških kreditih za specialno ureditev, za katero velja ZPotK-2 in 
ne pravila obligacijskega prava. Vlada pojasnjuje, kako je treba 
razlagati dejanske stroške iz izpodbijane določbe ZPotK-2, saj 
naj bi jih pobudnica razlagala preširoko, posledično pa je tudi 
nepravilno opredelila domnevno škodo, ki naj bi nastala zaradi 
izvrševanja izpodbijane določbe. Pojem dejanskih stroškov 
naj tako ne bi zajemal sodnih stroškov, stroškov sodnih taks, 
stroškov izvršitelja, bančnih stroškov izvršbe ali drugih stroškov 
po pravilih sodne ali davčne izvršbe. Poleg tega zaračunava-
nje stroškov opominjanja ne sme biti namenjeno zavarovanju 
neplačila. Vsak kreditodajalec naj bi bil dolžan skrbno oceniti 
kreditno sposobnost potrošnika, in če oceni, da ta ni kreditno 
sposoben, mu kredita ne sme dati. Vlada dodatno pojasnjuje, 
da izpodbijana določba na področju kreditov za nepremični-
ne pomeni implementacijo Direktive 2014/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških 
kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spre-
membi Direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 (UL L 60, 28. 2. 2014 – Direktiva 2014/17/EU). 
Prav tako meni, da je imel zakonodajalec ustavno dopusten cilj 
za sprejetje izpodbijane ureditve, tj. varstvo šibkejše stranke – 
potrošnika v pogodbenem razmerju, saj bi lahko brez sprejete 
omejitve kreditodajalci zaračunavali nerazumno visoke stroške 
opominjanja, ki so v praksi celo presegali višino danega kre-
dita, pristojni inšpektorat pa ne bi mogel ukrepati. Ob ustavno 
dopustnem cilju Vlada meni, da je izpodbijana ureditev nujna, 
primerna in sorazmerna v ožjem smislu, zato ni v neskladju s 
33. in 74. členom Ustave. Glede zatrjevanega neskladja izpod-
bijanega šestega odstavka 12. člena ZPotK-2 s splošnim nače-
lom enakosti Vlada meni, da ne gre za neenako obravnavanje, 
saj so vsi kreditodajalci, ne glede na višino kredita in ne glede 
na to, ali gre za banke in hranilnice ali druge kreditodajalce, v 
enakem položaju, za vse velja enaka ureditev. Končno Vlada 
pojasnjuje še, zakaj 98. člen ZPotK-2 ni v neskladju z Ustavo.

6. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila 
poslana pobudnici, ki je nanju odgovorila. Pobudnica vztraja, 
da ima pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 
izpodbijanih določb ZPotK-2, saj mora sporno ureditev uporabiti 
tudi v kreditnih pogodbah, sklenjenih pred njeno uveljavitvijo. 
Pojasnjuje, koliko pogodb je sklenila po uveljavitvi izpodbijanih 
določb ZPotK-2 in koliko pogodb sklene letno, kot tudi, da ima 
že sedaj identificiranih 28 neplačnikov obveznosti po sklenjenih 
kreditnih pogodbah. Sicer pa v celoti vztraja pri svojih doseda-
njih navedbah, ki naj jih Državnemu zboru z odgovorom in Vladi 
z mnenjem ne bi uspelo ovreči.

B. – I.
Pravni interes pobudnice in obseg presoje
7. Šesti odstavek 12. člena ZPotK-2 določa:
»(6) Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih 

obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih 
stroškov, ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika s 
plačili zapadlih obveznosti, in od višine zamudnih obresti, do-
ločene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih 
obresti.«
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Člen 98 ZPotK-2 pa določa:
»Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku 

izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane 
globe, določene s tem zakonom.«

8. Državni zbor in Vlada sta ugovarjala pravnemu interesu 
pobudnice.

9. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko 
da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). 
Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes po-
dan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov 
pravni položaj. V primeru, ko izpodbijani predpis ne učinkuje 
neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih 
sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega 
predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. čle-
na ZUstS (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 
2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82).

10. Izpodbijani šesti odstavek 12. člena ZPotK-2 kot prisil-
ni predpis določa zgornjo mejo stroškov zaradi zamude (ceno), 
ki jih sme potrošnikom zaračunavati pobudnica. Tako brez 
izvedbenega predpisa ali oblastvenega posamičnega akta ne-
posredno učinkuje na pravni položaj pobudnice, saj ji določa, 
koliko stroškov v zvezi z zamudo potrošnikov sme prevaliti 
nanje. Od pobudnice ni mogoče pričakovati, da izzove sodni 
spor na način, da sklepa pogodbe, ki so glede ene izmed se-
stavin (stroški, povezani z zamudo potrošnika) v nasprotju s 
prisilnimi predpisi.1

11. Ustavno sodišče je pobudo v delu, v katerem pobudni-
ca izpodbija šesti odstavek 12. člena ZPotK-2, sprejelo in glede 
na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS 
nadaljevalo odločanje o stvari sami.

12. Člen 98 ZPotK-2 ne učinkuje neposredno. O učinku 
te določbe na pravni položaj pobudnice bo mogoče govoriti 
šele, ko bo (oziroma če bo) predpis uporabljen na konkretnem 
primeru, torej ko ga bo prekrškovni organ uporabil pri odločanju 
o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pobudnice. Vse 
dotlej je pravni interes pobudnice v tem delu zgolj hipotetičen. 
Ni namreč gotovo, ali bo izpodbijani predpis v prihodnje sploh 
uporabljen v primeru pobudnice. Zato je Ustavno sodišče po-
budo v delu, v katerem pobudnica izpodbija 98. člen ZPotK-2, 
zavrglo (2. točka izreka).

B. – II.
Presoja šestega odstavka 12. člena ZPotK-2
13. Pobudnica meni, da izpodbijana ureditev prekomerno 

posega v njeno pravico do svobodne gospodarske pobude (prvi 
odstavek 74. člena Ustave).

14. Ustava v prvem odstavku 74. člena zagotavlja svo-
bodno gospodarsko pobudo, ki jamči tudi svobodo vodenja 
gospodarskega subjekta v skladu z ekonomskimi načeli.2 Za-
konodajalec ima na podlagi prvega stavka drugega odstavka 
74. člena Ustave pooblastilo, da uredi način uresničevanja pra-
vice iz prvega odstavka 74. člena Ustave, ko gre za opravlja-
nje gospodarske dejavnosti.3 Ker tako vzpostavlja ekonomsko 
politiko na posameznih področjih družbenega življenja, ki jo 
šteje kot najprimernejšo za doseganje splošne družbene bla-
ginje, ima pri tem široko polje proste presoje.4 Zakonodajalec 

1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-192/16 z dne 
7. 2. 2018 (Uradni list RS, št. 15/18, in OdlUS XXIII, 2), 19. točka 
obrazložitve.

2 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne 
13. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 61/04, in OdlUS XIII, 33), 7. točka 
obrazložitve. 

3 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-201/14, U-I-202/14 
z dne 19. 2. 2015 (Uradni list RS, št. 19/15), 21. točka obrazložitve.

4 Tako že v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-189/10 z dne 
15. 3. 2012 (Uradni list RS, št. 27/12), 8. točka obrazložitve.

lahko ne le predpiše način uresničevanja pravice do svobodne 
gospodarske pobude skladno z drugim odstavkom 15. člena 
Ustave, ampak lahko določene oblike podjetništva tudi omeji 
skladno s tretjim odstavkom 15. člena Ustave. Temelj za to 
mu daje Ustava v drugem stavku drugega odstavka 74. člena, 
ki prepoveduje izvajanje gospodarske dejavnosti v nasprotju 
z javno koristjo.5 Meja med določitvijo načina uresničevanja 
svobodne gospodarske pobude (drugi odstavek 15. člena in 
prvi odstavek 74. člena Ustave) in njenim omejevanjem, torej 
posegom v to človekovo pravico (tretji odstavek 15. člena in 
drugi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave), je, kot je že 
večkrat poudarilo Ustavno sodišče, gibljiva in težko določljiva.6 
Po ustaljeni ustavnosodni presoji gre za omejitev pravice do 
svobodne gospodarske pobude, ko predpis posebej intenziv-
no oži polje podjetniške svobode.7 Pri določanju pogojev za 
opravljanje gospodarske dejavnosti gre za določanje načina 
izvrševanja pravice lahko le tedaj, ko ima pogoj realno vsebin-
sko zvezo s konkretno urejevano gospodarsko dejavnostjo.8 
To je zlasti v primerih, ko zakonodajalec odvrača nevarnost 
ali blaži tveganja, ki izhajajo iz opravljanja neke konkretne 
dejavnosti (npr. na področju varstva pri delu, varstva zdravega 
življenjskega okolja).9 Če pa zakonodajalec omeji podjetniško 
svobodo ravnanja zaradi doseganja splošnih javnih ciljev ali 
ciljev na nekem ločenem področju družbenega življenja, gre za 
poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega 
odstavka 74. člena Ustave oziroma za omejitev te pravice.10

15. Izpodbijana ureditev opredeljuje višino stroškov, po-
vezanih z zamudo potrošnika pri izpolnjevanju obveznosti po 
kreditni pogodbi, ki jih pobudnica lahko zaračuna potrošniku. 
Zakonodajalec je torej z izpodbijano ureditvijo opredelil zgornjo 
mejo cene storitve, ki jo je za točno določen položaj, tj. primer 
zamude, v kreditnem pogodbenem razmerju upravičena za-
računati pobudnica, s čimer je (z učinkom tudi za obstoječa 
razmerja) neposredno uredil ta del pogodbenega razmerja med 
pobudnico in potrošnikom kreditojemalcem. Po mnenju Držav-
nega zbora izpodbijana ureditev pomeni način uresničevanja 
pravice do svobodne gospodarske pobude, saj naj bi zasle-
dovala cilja varstva potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi 
praksami in nepoštenimi splošnimi pogoji poslovanja ter pred 
nesorazmernimi stroški glede na višino potrošniškega kredita.

16. V dosedanji ustavnosodni presoji je Ustavno sodišče 
že večkrat opredelilo varstvo potrošnikov bodisi kot ustavno 
dopusten cilj za urejanje nekega področja11 bodisi kot javno 
korist,12 ki upravičuje posege v ustavno zagotovljene pravice 
in temeljne svoboščine. Z izjemo odločbe št. U-I-178/12 z dne 
16. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 90/13) se Ustavno sodišče do 
sedaj ni posebej opredeljevalo do vsebine pravnega standarda 
varstva potrošnikov, kot se tudi ni opredelilo do samega ustav-
nopravnega temelja varstva potrošnikov. Varstvo potrošnikov 
je namreč večplastno in se razteza vse od varstva življenja 
in zdravja, pravice do sodnega varstva ter splošne svobode 
ravnanja in pravice združevanja (v potrošniška združenja) vse 

5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-201/14, U-I-
202/14, 21. točka obrazložitve.

6 Tako Ustavno sodišče v odločbah št. U-I-66/08 z dne 
11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73), 83. toč-
ka obrazložitve, in št. U-I-285/08 z dne 1. 4. 2010 (Uradni list RS, 
št. 33/10), 32. točka obrazložitve.

7 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-73/12 z dne 
6. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 19/14), 9. točka obrazložitve, in 
št. U-I-66/08, 83. točka obrazložitve.

8 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-73/12, 9. točka 
obrazložitve.

9 Prav tam.
10 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-66/08.
11 Tako Ustavno sodišče denimo v odločbi št. U-I-192/16, 

25. točka obrazložitve. 
12 Tako Ustavno sodišče denimo v odločbi št. U-I-293/04, 

8. točka obrazložitve. 
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do varstva zasebne lastnine potrošnikov,13 vse pa v luči varstva 
človekovega dostojanstva. Pri tem ni zanemarljivo, da je tudi v 
pravu EU varstvu potrošnikov namenjeno prav posebno mesto. 
Gre namreč za eno izmed temeljnih načel14 po Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljeva-
nju Listina). Ta v 38. členu določa, da politike EU zagotavljajo 
visoko raven varstva potrošnikov. Hkrati je vprašanje varstva 
potrošnikov podrobneje urejeno v 169. členu Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 
2016 – v nadaljevanju PDEU), ki je bil pravzaprav podlaga za 
nastanek 38. člena Listine.15 Varstvo potrošnikov pa je izrecno 
omenjeno še v tretjem odstavku 114. člena PDEU. V skladu z 
12. členom PDEU se morajo zahteve s področja varstva po-
trošnikov upoštevati tudi pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti EU. Iz sodne prakse Sodišča Evropske uni-
je (v nadaljevanju Sodišče EU) izhaja, da varstvo potrošnikov 
temelji na zamisli, da je potrošnik v razmerju do prodajalca ali 
ponudnika v podrejenem položaju glede pogajalske sposob-
nosti in ravni obveščenosti.16 Varstvo potrošnikov je tako lahko 
upravičen razlog za poseg v svobodo gospodarske pobude iz 
16. člena Listine.17

17. Varstvo potrošnikov je torej pomembna vrednota, 
ki prek posameznih človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
uživa ustavnopravno varstvo. Prav zato se ni mogoče strinjati 
s pobudnico, da potrošniki, ki so v zamudi z izpolnjevanjem 
svojih obveznosti po kreditni pogodbi, ne morejo uživati tega 
posebnega varstva. Prav nasprotno, tudi te potrošnike je treba 
varovati, saj so lahko v zamudi zaradi eksistenčne stiske, ki 
bi se ob odsotnosti varovalnih določb lahko le še poglobila. 
Ob tem je treba upoštevati še, da zgolj zato, ker so v zamudi, 
ne prenehajo biti potrošniki in so še zmeraj v ekonomsko (in 
informacijsko) podrejenem položaju.

18. Varstvo potrošnikov, ki ga ob opori na zakonodajno 
gradivo v odgovoru izpostavlja Državni zbor, pomeni splošen 
cilj, vendar pa tako Državni zbor kot tudi zakonodajno gradivo 
posebej izpostavljata kot specialen cilj varstvo pred nepošteni-
mi poslovnimi praksami. Prav tako so iz omenjenega gradiva 
razvidna tveganja, specifična za dejavnost pobudnice, ki bi jih 
izpodbijana ureditev blažila. Tržni inšpektorat je namreč pri 
izvajanju nadzora nad kreditodajalci, ki niso kreditne institucije, 
ugotovil, da izvajajo nepošteno poslovno prakso in da potro-
šnikom v primeru zamud s plačili zaračunavajo stroške,18 ki ne 

13 Glej izčrpno in natančno G. Wiebe, Unternehmerfreiheit 
versus Verbraucherschutz?!, Das Verhältnis zwischen Unter-
nehmerfreiheit und Verbraucherschutz im Spiegel des öffen-
tlichen Verbraucherschutzrechts, Nomos, Baden-Baden 2017, 
str. 140–156.

14 Tako denimo T. Lock v: M. Kellerbauer, M. Klemert in 
J. Tomkin (ur.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental 
Rights, A Commentary, Oxford University Press, Oxford 2019, 
str. 2199; R. Streinz v: R. Streinz (ur.), EUV/AEUV, Vertrag über 
die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union, Verlag C. H. Beck, München 2012, str. 2838; W. 
Cremer in G.-J. Ostermann v: S. M. Heselhaus in C. Nowak (ur.), 
Handbuch der Europäischen Grundrechte, 2. izdaja, Verlag C. H. 
Beck, München 2020, str. 1588.

15 Pojasnilo k členu 38 – varstvo potrošnikov, v: Pojasnila 
k Listini o temeljnih pravicah (2007/C 303/02), UL C 303, 14. 12. 
2007, str. 28. 

16 Sodbe Sodišča EU v zadevah Monika Kušionová, C-34/13, 
z dne 10. 9. 2014, 48. točka obrazložitve; Pohotovosť, C-470/12, 
z dne 27. 2. 2014, 39. točka obrazložitve; Kásler in Káslerné Rá-
bai, C-26/13, z dne 30. 4. 2014, 39. točka obrazložitve; Sánchez 
Morcillo in Abril García, C-169/14, z dne 17. 7. 2014, 22. točka 
obrazložitve.

17 Sodba Sodišča EU v zadevi Denise McDonagh, C-12/11, 
z dne 31. 1. 2013, 59. do 65. točka obrazložitve.

18 Iz sodne prakse je razvidno, da so posamezni dajalci kre-
ditov kot del nepoštene poslovne prakse zaračunavali npr. stroške 
upravljanja zapadlega neplačanega dolga in premije za prevzem 
tveganja neplačila kredita v primeru nepravočasnega plačila kredi-
ta. Glej denimo sodbo Upravnega sodišča št. II U 251/2016 z dne 
10. 10. 2018.

odražajo dejanskih stroškov.19 Poleg tega je treba upoštevati, 
da je navedeni splošni cilj v posebej tesni povezavi z urejevano 
dejavnostjo pobudnice – potrošniškim kreditiranjem. Ob tem ni 
zanemarljivo, da opisana cena stroškov zamude ni bistveni ele-
ment pogodbenega razmerja med pobudnico in potrošnikom. 
Res je, da mora biti navedena v pogodbi, ker se sicer šteje, da 
potrošniku ni treba plačati teh stroškov (tretji odstavek 12. čle-
na ZPotK-2), vendar pa na njeno nebistvenost kaže dejstvo, da 
se ti stroški ne upoštevajo pri izračunu efektivne obrestne mere 
po drugem odstavku 24. člena ZPotK-2. Glede efektivne obre-
stne mere, ki pa je bistvena sestavina pogodbenega razmerja 
med kreditodajalcem in kreditojemalcem, je Ustavno sodišče 
že v odločbi št. U-I-293/04 sprejelo stališče, da gre le za način 
izvrševanja pravice do svobodne gospodarske pobude. Dolo-
čitev najvišjega možnega stroška v primeru zamude potrošnika 
se tudi pomembno razlikuje od položaja v odločbi št. U-I-192/16 
(24. in 25. točka obrazložitve), ko je Ustavno sodišče zakono-
dajalčevo določitev cene, ki so jo lahko pobudnice zaračunale 
fizičnim osebam za določen sklop storitev, opredelilo kot poseg 
v pravico iz prvega odstavka 74. člena Ustave. Zamuda potro-
šnika kot taka ni storitev pobudnice, temveč gre za dejanski 
in pravni položaj potrošnika, ki zamudi s plačilom svoje obve-
znosti po kreditni pogodbi. Storitev pobudnice je ponujanje in 
dajanje potrošniških kreditov, cena te storitve pa je izražena 
z efektivno obrestno mero. Ker torej glede na povedano za-
konodajalec z izpodbijano zakonsko ureditvijo ni neobičajno 
intenzivno ožil polja podjetniške svobode in ker ima zakonsko 
določena najvišja možna cena za stroške opominjanja realno 
vsebinsko zvezo z dejavnostjo potrošniškega kreditiranja, ne 
gre za poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 
prvega odstavka 74. člena Ustave, temveč le za način njenega 
izvrševanja.

19. Ustavnosodna presoja zakonske ureditve, ki po vse-
bini ne pomeni omejitve človekove pravice iz prvega odstavka 
74. člena Ustave, temveč le določitev načina njenega uresni-
čevanja, je nujno zadržana in Ustavno sodišče v tem okviru 
praviloma preizkuša le, ali je imel zakonodajalec za določitev 
načina uresničevanja pravice razumen razlog.20 Pri tem je 
treba razumnost razumeti kot zvezo med ukrepom in ciljem, 
torej kot zahtevo po stvarni povezanosti ukrepa s predmetom 
urejanja.21

20. Že dosedanja ustavnosodna presoja je izpostavila ve-
liko težo varstva potrošnikov v kreditnih razmerjih.22 Poleg tega 
je podana očitna in logična vsebinska zveza med izpodbijano 
določitvijo višine stroškov ob zamudi ter želenim ciljem varstva 
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, nepošte-
nimi splošnimi pogoji poslovanja in nesorazmernimi stroški 
glede na višino potrošniškega kredita. Nasprotni udeleženec 
je tako imel za sprejetje šestega odstavka 12. člena ZPotK-2 
razumen razlog.

21. Pobudnica zatrjuje tudi neskladje izpodbijane ureditve 
s tretjim odstavkom 74. člena Ustave, ker naj bi omejevala kon-
kurenco med ponudniki potrošniških kreditov. Tretji odstavek 
74. člena Ustave se glasi: »Prepovedana so dejanja nelojalne 
konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo 
konkurenco.« Prvi del tega odstavka zavezuje udeležence 
na trgu in že zato v obravnavanem primeru ne pride v poštev. 
Drugi del tretjega odstavka 74. člena Ustave se sicer lahko 
nanaša tudi na oblastne akte in oblastna dejanja, vendar ne 

19 Predlog zakona o potrošniških kreditih (EPA 1363-VII).
20 Prim. s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-280/05 z dne 

18. 1. 2007 (Uradni list RS, št. 10/07, in OdlUS XVI, 7).
21 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-189/10, 10. točka 

obrazložitve, in R. Zagradišnik v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave 
Republike Slovenije, dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evrop-
ske študije, Ljubljana 2011, str. 1046. 

22 Ustavno sodišče je v 13. točki obrazložitve odločbe 
št. U-I-178/12 zapisalo, da je potreba po posebnem varstvu potro-
šnikov še posebej poudarjena pri sklepanju kreditnih pogodb, kjer 
je dajalec kredita v času sklepanja kreditne pogodbe v ekonomsko 
bistveno močnejšem položaju kot potrošnik. 
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na zakon. Zakonodajalec mora na podlagi te določbe sprejeti 
zakon, ki določa pravila konkurenčnega ravnanja na trgu, drugi 
subjekti pa konkurence ne smejo omejevati v nasprotju s tem 
zakonom. Iz tretjega odstavka 74. člena Ustave izhaja torej 
pravica do takšnih pogojev konkurenčnega delovanja na trgu, 
kot jih določi zakon.23 Ureditev, ki bi pomenila prekomerno 
omejitev konkurence (npr. med subjekti, ki opravljajo dejavnost 
potrošniškega kreditiranja), torej ne more pomeniti neskladja s 
tretjim odstavkom 74. člena Ustave, temveč bi lahko pomenila 
kvečjemu nedopusten poseg v prvi odstavek 74. člena Ustave. 
Ustavno sodišče je že pojasnilo, zakaj so očitki o nedopustnem 
posegu v obravnavanem primeru neutemeljeni.

22. Glede na navedeno šesti odstavek 12. člena ZPotK-2 
ni v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude iz 
prvega odstavka 74. člena Ustave.

23. Pobudnica izpodbijani ureditvi očita tudi neskladje 
z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Zatrjuje tri neskladja, 
in sicer naprej naj bi bila v neenakem položaju 1) z drugimi 
gospodarskimi subjekti, ki niso omejeni glede višine priznanih 
in dopustnih stroškov zaradi zamud in se o teh stroških lahko v 
skladu s svobodo urejanja obligacijskih razmerij bodisi vnaprej 
dogovorijo bodisi jih izterjajo kot škodo, nato 2) s t. i. bančnimi 
dajalci potrošniških kreditov, končno pa tudi 3) z drugimi eko-
nomsko močnejšimi nebančnimi dajalci potrošniških kreditov, ki 
dajejo višje kredite in naj bi zato bili sposobni pokrivati stroške 
opominjanja.

24. Splošno načelo enakosti pred zakonom iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave od zakonodajalca zahteva, naj bi-
stveno enake položaje obravnava enako oziroma naj bistveno 
različne položaje obravnava različno. Zato je treba v vsakem, v 
prejšnji točki obrazložitve opisanem položaju najprej odgovoriti 
na vprašanje, ali gre za položaje, ki so si v bistvenem podobni.

25. Pri prvi skupini položajev, ki se primerjajo, tj. pri polo-
žaju pobudnice v primerjavi s položajem drugih gospodarskih 
subjektov, ki ne opravljajo dejavnosti potrošniškega kreditira-
nja, ni treba posebej poudarjati, da že po naravi stvari ne gre za 
enake položaje. Kot je Ustavno sodišče pojasnilo že v odločbi 
št. U-I-178/12, gre pri opravljanju storitve potrošniškega kredi-
tiranja za regulirano dejavnost, ki zahteva, da kreditodajalec 
pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja 
pridobi dovoljenje za njihovo opravljanje. Za druge gospodar-
ske subjekte, ki te regulirane dejavnosti ne opravljajo, special-
ne določbe potrošniškega kreditnega prava ne veljajo in že zato 
ne gre za položaje, ki bi si bili vsaj v bistvenem podobni. Glede 
primerjave položaja z bančnimi dajalci potrošniških kreditov 
je Ustavno sodišče že v sklepu št. U-I-139/17 z dne 14. 12. 
2017 sprejelo stališče, da bančni in nebančni kreditodajalci 
niso v enakem položaju. Poseben in zelo strog pravni režim, v 
katerega so vključene različne kontrole poslovanja in ki velja 
za banke in hranilnice tudi pri nudenju potrošniških kreditov in 
je v prvi vrsti namenjen ohranjanju solventnosti in likvidnosti 
bank, posredno tudi varuje potrošnike pred škodo, ki bi jim 
nastala v zvezi z izvajanjem storitev potrošniškega kreditira-
nja, ali pa vsaj zagotavlja razumno visoko stopnjo verjetnosti, 
da bo nastala škoda potrošniku povrnjena. Po teži primerljive 
zahteve, omejitve in obveznosti za nebančnega kreditodajalca, 
ki je lahko vsaka »fizična ali pravna oseba«,24 ne veljajo. Če 
sta pravna položaja dveh skupin pravnih subjektov v celostnem 
smislu različna, pa Ustava ne zahteva enake pravne ureditve 
za ti skupini – tudi če gre le za ureditev zgolj posamičnega ož-
jega področja, na katerem sta obe skupini subjektov poslovno 
aktivni. V obravnavanem primeru pa sploh ne gre za to, da 
bi bili bančni in nebančni kreditodajalci različno obravnavani, 
saj za obe skupini subjektov velja enaka ureditev, ki po viši-
ni omejuje stroške opominjanja. Končno pa navedeno velja 
tudi za ekonomsko močnejše (glede na višino kreditov, ki jih 

23 Prim. z 31. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 21/06, in OdlUS 
XV, 15).

24 Glej 1. točko 2. člena ZPotK-2.

odobravajo) dajalce potrošniških kreditov. Izpodbijana ureditev 
namreč velja, kot je že bilo povedano, za vse dajalce potrošni-
ških kreditov (bančne in nebančne, ekonomsko močne in šibke) 
enako. Zato ni mogoče govoriti o neenaki obravnavi, saj, kot je 
Ustavno sodišče že velikokrat poudarilo, načelo enakosti pred 
zakonom ne pomeni splošne enakosti vseh, temveč le »zago-
tavljanje enakosti subjektov pri normiranju«.25

26. Glede na navedeno izpodbijana ureditev ni v nesklad-
ju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

27. Pobudnica izpodbijani ureditvi očita še neskladje s 
33. členom Ustave. Zatrjuje namreč, da posega v pravico 
pridobivanja lastnine oziroma premoženja, v njuno substanco 
in ohranjanje, ker naj bi stroške zamude krila s svojim premo-
ženjem.

28. Uvodoma je treba pojasniti, da pobudnica napačno 
razlaga pojem stroškov zaradi zamude s plačili zapadlih obve-
znosti iz kreditne pogodbe. Stroški zaradi zamude ne zajemajo 
vseh stroškov, ki so povezani s potrošnikovo zamudo, deni-
mo sodnih stroškov, stroškov sodnih taks, stroškov izvršitelja, 
bančnih stroškov izvršbe ali drugih stroškov po pravilih sodne 
izvršbe. Ti so namreč urejeni s specialnimi postopkovnimi pred-
pisi, v katere šesti odstavek 12. člena ZPotK-2 ni posegel. S 
pomočjo zgodovinske razlage je mogoče ugotoviti, da gre za 
stroške opomina, ki ga kreditodajalec izda v primeru zamude 
plačila potrošnikov, in da ti stroški zaradi omejitve iz šestega 
odstavka 12. člena ZPotK-2 ne smejo presegati dejanskih 
stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne vi-
šine zamudnih obresti.26 To razlago potrjuje tudi drugi odsta-
vek 27.a člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09, 78/11, 
38/14, 19/15 in 31/18 – ZVPot), ki določa, da stroški opomina, 
ki ga izda podjetje v primeru zamude plačila potrošnika kot 
pogodbene stranke, ne smejo presegati dejanskih stroškov iz-
delave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih 
obresti. Ob tako opredeljenih stroških zamude se izkaže, da ne 
gre za zajedanje substance pobudničinega premoženja, saj so 
njeni dejanski stroški »postopka opominjanja« pokriti. Očitek 
o neskladju s 33. členom Ustave je tako očitno neutemeljen.

29. Kolikor je mogoče razumeti pobudničino zatrjevanje, 
da direktive, ki urejajo potrošniško kreditiranje, ne omejujejo 
povrnitve dejanskih stroškov, ki so pogodbeno dogovorjeni in 
ki so dejansko izbrani, kot zatrjevano neskladje izpodbijane 
ureditve s pravom EU, je tudi ta očitek neutemeljen. Čeprav je 
evropsko potrošniško pravo na področju kreditiranja predmet 
t. i. polne uskladitve (harmonizacije), to državam članicam ne 
preprečuje, da za vprašanja, ki jih direktive ne urejajo, ohranijo 
ali uvedejo v svoje nacionalno pravo druge določbe, ki pome-
nijo, da je potrošnikom zagotovljena višja raven varstva.27 Tudi 
sicer iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da lahko pogodbeni 
pogoj v zvezi z neobrestnimi stroški kredita (kot denimo stro-
ški opominjanja) povzroči znatno neravnotežje v pogodbenih 
pravicah in obveznostih strank v škodo potrošnika, če se s tem 
pogojem potrošnikom zaračunavajo stroški, ki so nesorazmerni 

25 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/99 z dne 
10. 10. 2001 (Uradni list RS, št. 85/01, in OdlUS X, 172), 7. točka 
obrazložitve. 

26 Glej drugi odstavek 27.a člena Zakona o varstvu potrošni-
kov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 
86/09, 78/11, 38/14, 19/15 in 31/18 – ZVPot), ki je določal: "Stroški 
opomina, ki ga izda podjetje, v primeru zamude plačila potrošnika 
kot pogodbene stranke, ne smejo presegati dejanskih stroškov 
izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih 
obresti." Glej tudi sodbo Upravnega sodišča št. II U 251/2016. 

27 A contrario prvi odstavek 22. člena Direktive 2008/48/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošni-
ških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS 
(UL L 133, 22. 5. 2008 – Direktiva 2008/48/ES). Glej tudi sodbo So-
dišča EU v združenih zadevah Profi Credit Polska S. A., C-84/19, 
C-222/19 in C-252/19, z dne 2. 9. 2020, 83. točka obrazložitve. 
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glede na prejete storitve in prejet znesek posojila, pa četudi so 
nižji od zakonsko določene zgornje meje.28

30. Glede na navedeno šesti odstavek 12. člena ZPotK-2 
ni v neskladju z Ustavo (1. točka izreka).

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

21. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: pred-
sednik dr. Rajko Knez ter sodnici 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 in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

SODNI SVET
620. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 53. seji 26. 11. 2020 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Maja Manček Šporin se z dnem 26. 11. 2020 imenuje na 
sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

621. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 54. seji 10. 12. 2020 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Tjaša Osolnik Bulajić se z dnem 10. 12. 2020 imenuje na 
sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

28 Prav tam, 95. točka obrazložitve. 
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GORNJI PETROVCI

622. Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci 
k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republi-
ke 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, 47/13 
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Ob-
čine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06), Poslovni-
ka Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, 
št. 26/99) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 10. redni 
seji dne 20. 2. 2022 sprejel

S K L E P
o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom 

pokrajinske zakonodaje

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom podaja Občina Gornji Petrovci (v nadalj-
njem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustano-
vitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona 
o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov 
pokrajinske zakonodaje.

2. člen
(ustanovitev pokrajin)

Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno 
umestitvijo občine v Pomursko pokrajino.

3. člen
(ime pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim imenom Pomurska pokrajina.

4. člen
(sedež pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Mur-
ski Soboti.

5. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021-2
Gornji Petrovci, 22. februarja 2021

Župan
Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber

KRŠKO

623. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce Občine 
Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – 
odločba US RS, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – 
ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
55/17, 49/20 – ZIUZEOP in 175/20) ter 16. in 79. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 20. 
seji, dne 25. 2. 2021, sprejel

P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v vrtce Občine Krško

I.  SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, se-

stavo in način dela komisije za sprejem otrok (v nadaljevanju 
komisija) ter kriterije za sprejem otrok v javne vrtce v občini 
Krško kot tudi vodenje centralne evidence vpisanih otrok ter 
centralnega čakalnega seznama. Izraz vrtec se uporablja v 
smislu samostojnega zavoda ali organizacijske enote vrtca pri 
osnovni šoli.

II.  VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC

2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje 

programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost 

najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za 
starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na 
njegovo zahtevo pristojni Center za socialno delo posreduje 
podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela.

3. člen
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce Občina Krško (v na-

daljevanju: občina), uskladi z vrtci in v ta namen objavi rokovnik 
vpisa in sprejema otrok, ki je zavezujoč za vse vrtce, praviloma 
do 15. marca tekočega leta pa objavi Razpis za vpis otrok v 
vrtce na območju občine Krško.

4. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in 

na oglasnih deskah, Občina Krško pa objavi obvestilo o javnem 
vpisu novincev v vrtce v vsaj enem časopisu in na spletni strani 
Občine Krško.

5. člen
(1) Za vpis otrok v vrtce občine Krško se izvede enoten 

vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih 
otrok v vrtce.

(2) V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten in-
formacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski 
sistem). 

(3) Enoten vpis otrok v vrtce na območju občine po-
teka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem 
pravilnikom.

OBČINE
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6. člen
(1) Občina zagotavlja vrtcem informacijski sistem za iz-

vedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce. Posamezni 
vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok, občina pa centralno 
evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam. 

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke, 
ki jih določa zakon.

(3) Vpogled v centralno evidenco vpisanih otrok imajo vsi 
vrtci iz 1. člena tega pravilnika.

7. člen 
(1) Vpis otroka v vrtec se izvede z vlogo za vpis otroka 

v vrtec (v nadaljevanju: vloga), h kateri je potrebno priložiti 
zahtevana dokazila. 

(2) Obrazec vloge je na voljo na sedežu vrtca, v enotah 
vrtca in na spletnih straneh vrtca ter Občine Krško.

(3) Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik 
(v nadaljevanju: vlagatelj).

8. člen
(1) Pred objavo letnega javnega vpisa novincev za nasle-

dnje šolsko leto se praviloma v februarju za novo šolsko leto 
opravijo prerazporeditve že vključenih otrok v vrtce na območju 
občine Krško med drugimi vrtci oziroma njihovimi enotami. 

(2) Vrtci pred objavo letnega javnega vpisa pozovejo 
starše že vključenih otrok, da podajo željo po prerazporeditvi 
otrok v drug vrtec ali drugo enoto.

(3) Prerazporeditve že vključenih otrok se izvaja le na 
željo staršev, ki pa morajo to pisno predložiti trenutnemu vrtcu 
najkasneje do 15. februarja za naslednje šolsko leto. 

(4) Že vključen otrok se lahko prerazporedi iz vrtca, v ka-
terem je vključen (v nadaljevanju: trenutni vrtec), v drug vrtec 
(v nadaljevanju: želeni vrtec), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– da ima otrok stalno prebivališče v šolskem okolišu, v 
katerega spada lokacija želenega vrtca,

– da je trenutni vrtec redno obiskoval in ima poravnane 
vse finančne obveznosti,

– želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otro-
kovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program.

(5) V primeru, da želeni vrtec prejme več vlog za preraz-
poreditev, kot ima prostih mest, ima prednost pri sprejemu tisti 
otrok, ki z novim šolskim letom ne more biti več vključen v ob-
stoječem vrtcu/enoti (ni oblikovanega oddelka ustreznega sta-
rostnega obdobja oziroma v oddelku ustreznega starostnega 
obdobja ni dovolj prostih mest). Nadalje se pri sprejemu upo-
števa starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. 
V primeru, da je več otrok, rojenih na isti dan, se pri sprejemu 
uporabi dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, 
pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh 
številk. 

(6) Želeni vrtci morajo obravnavati vloge in sprejeti odlo-
čitve najkasneje v štirinajstih dneh po poteku roka za oddajo 
vloge za prerazporeditev otroka.

(7) Želeni vrtec, ki lahko sprejme že vključenega otroka 
za naslednje šolsko leto, mora o tem obvestiti trenutni vrtec, ta 
pa starše otroka. Želeni vrtec staršem sprejetih otrok, skupaj z 
obvestilom o sprejemu, pošlje v podpis pogodbo o medsebojnih 
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka. 

(8) Otrok, ki je z novim šolskim letom prerazporejen v 
želeni vrtec, ostane vključen v trenutnem  vrtcu do zaključka 
tekočega šolskega leta. 

(9) V primeru, da se nekega otroka ne more prerazpore-
diti v želeni vrtec z naslednjim šolskim letom, trenutni vrtec, v 
katerem je bila tudi vložena vloga za premestitev, o tem obvesti 
starše in navede razloge za odklonitev.

9. člen 
(1) Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega 

otroka za eno šolsko leto.

(2) Vlagatelj na vlogi navede vrtec in v okviru tega vrtca 
do tri enote, v katere želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec 
prve izbire), in v ta vrtec odda vlogo. 

(3) Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v okviru 
tega vrtca do tri enote (v nadaljevanju: vrtec druge izbire), in 
tretji vrtec, v okviru tega vrtca do tri enote (v nadaljevanju: vrtec 
tretje izbire), v katerega želi vključiti svojega otroka, če otrok ne 
bo sprejet v vrtec prve oziroma druge izbire.

(4) Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, 
se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno 
evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge drugi vrtci pisno obve-
stijo vlagatelja, da teh vlog ne bodo obravnavali.

(5) Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje s 
priporočeno pošiljko po pošti. Vrtec vlogo takoj oziroma naj-
kasneje v osmih dneh od prejema vloge vnese v informacijski 
sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod 
katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.

10. člen 
(1) V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku 

roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15. dni 
po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge, 
šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok in o mo-
žnosti vključitve, v kolikor je v vrtcu prosto mesto, na katerega 
se ne želi vpisati nobeden od otrok na čakalnem seznamu.

(2) Če v vrtcu ni prostega mesta, se otrok uvrsti na za-
dnje mesto centralnega čakalnega seznama, v kolikor je že 
oblikovan.

11. člen 
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, potrdi ob izpolnitvi 

pogojev sprejem otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena 
oseba.

(2) Vrtec vlagatelja pisno obvesti o datumu vključitve otro-
ka v vrtec, o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah 
in obveznostih med vrtcem in starši in o obveznosti staršev, 
da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o 
zdravstvenem stanju otroka, iz katerega izhaja, da je bil otrok 
cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko v javni vrtec 
vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi 
cepljenja zaradi medicinskih razlogov.

12. člen 
(1) Če vlagatelj odda nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi 

uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, 
lahko vlagatelja pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi 
vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če vlagatelj 
pride v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. 

(2) Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu 
otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE  
ZA SPREJEM OTROK

13. člen 
(1) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih 

mest, odloča o sprejemu komisija. 
(2) Komisijo za sprejem otrok sestavljajo 1 predstavnik 

staršev, ki ga imenuje svet staršev, 1 predstavnik Občine, ki ga 
imenuje župan, in 3 predstavniki vrtca, ki jih imenuje ravnatelj. 

14. člen 
(1) Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki 

so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upra-
vljalcu zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posame-
znih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. 

(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, nave-
denih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov in na 
Zavodu za zaposlovanje, ki jih vodijo v skladu z zakonom. 
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Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, 
odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov. 

(3) Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitve-
nega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.

15. člen 
(1) Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otro-

ke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili in-
dividualni načrt pomoči družini, ki ga je izdelal multidisciplinarni 
tim centra za zgodnjo obravnavo in otroke, za katere so vla-
gatelji predložili mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti 
zaradi socialnega položaja družine. 

(2) Otroke iz prvega odstavka tega člena se prednostno 
sprejme. 

16. člen
(1) Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi 

kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane 
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega 
števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega 
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in 
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. 

(2) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri 
odločitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij 
starost otroka. Prednost ima starejši otrok. 

(3) V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri 
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo 
vrednostjo zadnjih treh številk.

(4) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število 
prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v 
skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo 
sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s 
prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

(5) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni 
vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni 
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. Podatki o otrocih so objavijo pod šifro, pod katero se 
vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno 
seznanjen. Čakalni seznam posameznega vrtca velja do obli-
kovanja centralnega čakalnega seznama. 

17. člen 
(1) Vrtec v osmih dneh po seji komisije obvesti vlagatelje 

z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakal-
nega seznama.

(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem 
vrstnem redu, lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila 
vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči v 15 dneh 
po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno 
uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(3) Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja 
kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni 
dopusten. 

(4) Zoper odločitev sveta zavoda lahko vlagatelji sprožijo 
upravni spor.

18. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev 

zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec vla-
gateljem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi 
pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem 
in vlagatelji. 

(2) V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so 
vlagatelji umaknili vlogo za vpis otroka, če v 5 dneh od vročitve 
poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takem primeru vrtec 
pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po 
vrstnem redu s čakalnega seznama.

(3) S podpisom pogodbe med vlagatelji in vrtcem se šteje, 
da je otrok vključen v vrtec.

19. člen
(1) Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih, 

se v informacijskem sistemu, čakalne sezname vseh vrtcev, 
ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, združi v centralni 
čakalni seznam (ločeno po letnikih rojstva). Prednostni vrstni 
red se oblikuje po doseženem številu točk.

(2) Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šol-
skega leta, za katerega je bil oblikovan. 

(3) Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah 
v vseh javnih vrtcih na območju Občine Krško in na njihovih 
spletnih straneh ter na spletni strani Občine Krško.

20. člen
(1) Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok 

v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove 
k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem 
vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama vlagatelje 
tistega otroka, za katerega so vlagatelji navedli ta vrtec/enoto 
kot eno izmed  izbir (vrtec prve, druge ali tretje izbire) glede na 
starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede 
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Vrtec, ki pozove starše 
otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega 
seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, pridobi 
vlogo iz vrtca, pri katerem je bila prvotno vložena, ob izrecnem 
privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano ob vpisu 
otroka. Vrtec to stori takoj oziroma najkasneje v roku treh de-
lovnih dneh od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. 
Vlagatelji otroka so dolžni v petih delovnih dneh od dneva 
vročitve poziva k sklenitvi pogodbe, podpisati pogodbo in vrniti 
pogodbo, sicer se šteje, da so odklonili vključitev otroka v vrtec. 
Če tega ne storijo, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje 
naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega 
seznama.

(2) Če vlagatelji odklonijo sprejem otroka, uvrščenega 
na centralni čakalni seznam, oziroma ne podpišejo pogodbe z 
vrtcem iz prejšnjega odstavka, ostanejo na centralnem čakal-
nem seznamu. V primeru, da starši dvakrat odklonijo vključitev 
otroka v vrtec, uvrščenega na centralni čakalni seznam, se 
otroka uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.

(3) Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih 
pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji otroka, mora 
najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe 
ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.

21. člen 
Vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na 

centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, 
za katere so vlagatelji predložili individualni načrt pomoči dru-
žini, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje Centra 
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem 
seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpi-
šejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, ali če na prosto mesto 
v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter program vrtca, ki se 
izvaja v oddelku, ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so 
uvrščeni na centralni čakalni seznam. 

22. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja 

otroka v vrtec se vročajo z navadno pošto. Vročitev se šteje po 
osmih dneh od odpreme.

23. člen 
Starši lahko otroka kadarkoli izpišejo iz vrtca. Izpisani 

otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec in se 
uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama. Iz-
javo o izpisu otroka morajo starši oddati 14 dni pred želenim 
datumom izpisa.
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24. člen 
V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne 

odsotnosti z dela po 28. 2. tekočega leta veljavna pogodba 
med vrtcem in starši, po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti, preneha veljati. 
Starši, ki so z vrtcem podpisali pogodbo o vključitvi njihovega 
otroka, so dolžni vrtec seznaniti, da so vložili prošnjo za podalj-
šanje porodniške in vrtec obvestiti o odločbi takoj, ko pridobijo 
odgovor na prošnjo.

IV.  KRITERIJ ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 

25. člen 

Zap. št Vsebina kriterija Št. točk

1.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Krško, oziroma 
je občina Krško zavezanka za doplačilo razlike v ceni. 50

2.
Otrok ima stalno prebivališče v šolskem okolišu v katerega spada lokacija željenega vrtca ali enote 
vrtca (Vrtec Krško in Leskovec pri Krškem se štejeta za enoten šolski okoliš). 30

3.
Zaposlena sta oba starša oziroma je zaposlen starš samohranilec (oziroma ima/ta status študenta ali 
dijaka). Potrebna priloga: potrdilo o enostarševski družini. 40

4. Zaposlen je eden od obeh staršev (oziroma ima status študenta ali dijaka). 15
5. Družina že ima vključenega enega ali več otrok, oziroma hkrati vključuje več otrok. 3

6.
Otrok je bil celo leto na čakalnem seznamu in mu ni bilo ponujeno mesto v nobenem izmed izbranih 
vrtcev/enot. 10

7.
Vključevanje starejših otrok – otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta dopolnil starost (upošteva se 
ena izmed variant in se izključuje s kriteriji iz 8. točke):

7a. Tri leta in več 20
7b. Dve leti in več. 15
7c. Enajst mesecev in več. 10

8.
Vključevanje mlajših otrok – v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9. tekočega koledarskega leta še ne bo 
dopolnil starost 11 mesecev (upošteva se ena izmed variant in se izključuje s kriterij iz 7. točke):

8a. 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega leta 8
8b. 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. prihodnjega koledarskega leta 5

V.  PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

26. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati 4., 6. 

in 14. člen Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov 
predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 48/16 in 
101/20).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-13/2020-O708
Krško, dne 25. februarja 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

SLOVENJ GRADEC

624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in menjavi nepremičnin: (št. 9.1)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
– ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 31/18), v zvezi z razpolaganjem s 
stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 21. seji dne 10. 2. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi 

nepremičnin: (št. 9.1)

1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-
mičninah z ID znakom parcela 845 1444/3, parcela 845 1444/6, 
parcela 845 1444/8 in parcela 845 1444/12.

2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0003/2021
zveza spis št. 478-0126/2020
Slovenj Gradec, dne 11. februarja 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler
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625. Poročilo o izidu nadomestnih volitev treh 
članov Vaške skupnosti Razbor, enega v VE 
Zgornji Razbor in dva v VE Spodnji Razbor 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec, 
17. 1. 2021

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj 
Gradec na seji dne 19. 1. 2021 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev treh članov Vaške 
skupnosti Razbor, enega v VE Zgornji Razbor  

in dva v VE Spodnji Razbor na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec, 17. 1. 2021

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec 

se je sestala na seji dne, 19. 1. 2021.
Navzoči so bili:
Silvija Potočnik, predsednica komisije,
Mirja Jeseničnik Mernik, namestnica predsednice,
Ana Šumečnik, članica,
Damjan Korošec, namestnik,
Danica Sekavčnik Kotnik, članica,
dr. Kornelija Marzel, namestnica,
Karli Pruš, član,
Urška Kordiš Miheljak, namestnica,
Tatjana Špalir, tajnica OVK,
Tatjana Potočnik, namestnica tajnice OVK.

II.
Nadomestne volitve treh članov Vaške skupnosti Razbor 

so potekale na volišču št. 12 Osnovna šola Razbor in predča-
sno glasovanje na Mestni občini Slovenj Gradec.

Do vključno 7. januarja 2021 Občinska volilna komisija 
mestne občine ni prejela nobenega zahtevka za glasovanje 
po pošti.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je skupno v 
Volilni enoti Zgornji Razbor in v Volilni enoti Spodnji Razbor v 
volilni imenik vpisanih 217 volilnih upravičencev.

– V volilni enoti Zgornji Razbor je v volilni imenik vpisanih 
104 volilnih upravičencev.

– S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.

Na volišču je po splošnem volilnem imeniku glasovalo 
6 volivcev.

Oddanih glasovnic 6
Neveljavnih glasovnic 0
Veljavnih glasovnic 6
Kandidat za člana sveta v Volilni enoti Zgornji Razbor je 

dobil naslednje število glasov:
1. Zdravko Knez 6 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je v Svet Vaške 

skupnosti Razbor, Volilna enota Zgornji Razbor izvoljen Zdrav-
ko Knez.

– V volilni enoti Spodnji Razbor je v volilni 
imenik vpisanih 113 volilnih upravičencev.

– S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Na volišču je po splošnem volilnem imeniku 

glasovalo 7 volivcev.
Oddanih glasovnic 7
Neveljavnih glasovnic 0
Veljavnih glasovnic 7
Kandidata za člana sveta v Volilni enoti Spodnji Razbor 

sta dobila naslednje število glasov:
1. Simon Velunšek 7 glasov
2. Jožica Vindiš 2 glasov.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da sta v Svet Vaške 

skupnosti Razbor, Volilna enota Spodnji Razbor izvoljena Si-
mon Velunšek in Jožica Vindiš.

IV.
Občinska volilna komisija je delo zaključila 19. 1. 2021.

Št. 041-0001/2020
Slovenj Gradec, dne 19. januarja 2021

Tajnica OVK: 
Tatjana Špalir

Predsednica OVK: 
Silvija Potočnik

Namestnica tajnice: 
Tatjana Potočnik

Namestnica predsednice: 
Mirja Jeseničnik Mernik

Član: Ana Šumečnik
Namestnik: Damjan Korošec
Članica: Danica Sekavčnik Kotnik
Namestnica: dr. Kornelija Marzel
Član: Karel Pruš
Namestnica: Urška Kordiš Miheljak
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