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3349. Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE)

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 oskrbi z električno 

energijo (ZOEE)

Razglašam Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-244
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO (ZOEE)

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

1. oddelek: Uvodne določbe

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa pravila delovanja trga z električno ener-
gijo, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave 
električne energije, pravice in varstvo končnih odjemalcev, na-
čine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju 
prenosa in distribucije električne energije in trga z električno 
energijo, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z 
električno energijo ter ureja ukrepe za preprečevanje energet-
ske revščine in druga vprašanja oskrbe z električno energijo.

2. člen
(prenos in izvrševanje predpisov Evropske unije)

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L 
št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 125; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2019/944/EU).

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slove-
nije prenaša tudi prvi pododstavek 5. odstavka 15. člena in 
Priloga XII k Direktivi 2012/27/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spre-
membi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi 
direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 
2012, str. 82), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
2019/944/EU (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU).

(3) Ta zakon ureja način izvajanja:
– Uredbe (EU) 2019/941 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju 
električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (UL L 
št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2019/941/EU);

– Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije (UL L 
št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 54; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2019/943/EU);

– Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije 
in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2018/1999/EU).

3. člen
(namen zakona)

Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zane-
sljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju 
načel trajnostnega razvoja ter vzpostaviti celovite konkurenčne, 
prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

4. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »ACER« je Agencija za sodelovanje energetskih regu-

latorjev, kot je urejena v Uredbi (EU) 2019/942 z dne 5. junija 
2019 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (prenovitev) (UL L št. 158 z dne 14. 6. 
2019, str. 22);

2. »agencija« je Agencija za energijo, ki je v skladu z za-
konom ustanovljena kot nacionalni regulativni organ Republike 
Slovenije na področju trga z energijo;

3. »agregator« pomeni udeleženca na trgu, ki je dejaven 
na področju agregiranja;

DRŽAVNI ZBOR

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 9816 / Št. 172 / 29. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

4. »agregiranje« pomeni dejavnost, ki jo opravlja fizična 
ali pravna oseba, ki povezuje odjem ali proizvodnjo električne 
energije več uporabnikov sistema, z namenom prodaje, nakupa 
ali dražbe na katerem koli trgu električne energije;

5. »aktivni odjemalec« pomeni končnega odjemalca ali 
skupino končnih odjemalcev, ki delujejo skupaj, ki porablja ali 
shranjuje električno energijo, proizvedeno na njegovih lokacijah 
znotraj omejenih območij ali na drugih lokacijah, ali ki prodaja 
energijo, ki jo sam proizvede, ali sodeluje v programih prožnosti 
ali programih energetske učinkovitosti, če te dejavnosti niso 
njegova osnovna gospodarska ali poklicna dejavnost;

6. »bilančna pogodba« pomeni pravni posel, s katerim 
pravna ali fizična oseba z operaterjem trga za električno ener-
gijo uredi dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo 
odstopanj v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali 
fizična oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana 
bilančne sheme;

7. »bilančni obračunski interval« pomeni bilančni obra-
čunski interval, kot je opredeljen v 15. točki 2. člena Uredbe 
2019/943/EU;

8. »bilančno odgovorni akter« pomeni bilančno odgo-
vornega akterja, kot je opredeljen v 14. točki 2. člena Uredbe 
2019/943/EU;

9. »center za podpore« pomeni center za podpore iz za-
kona, ki ureja spodbujanje obnovljivih virov energije;

10. »certifikat« pomeni odločbo, s katero agencija certifi-
cira sistemskega operaterja;

11. »distribucija« pomeni transport električne energije po 
distribucijskem sistemu in ne vključuje dobave;

12. »distribucijski operater« pomeni pravno ali fizično 
osebo, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne 
energije ter je odgovorna za obratovanje, zagotavljanje vzdrže-
vanja in za razvoj distribucijskega sistema na območju v njego-
vi pristojnosti, za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za 
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev 
razumnih potreb po distribuciji električne energije;

13. »dobava« pomeni prodajo, vključno z nadaljnjo pro-
dajo, električne energije odjemalcem;

14. »dobavitelj« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opra-
vlja dejavnost dobave, in ne pomeni proizvajalca, razen če se 
proizvajalec uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana 
bilančne sheme;

15. »dolgoročno načrtovanje« pomeni dolgoročno načr-
tovanje potrebnih naložb v proizvodnjo ter prenosne in distri-
bucijske zmogljivosti za zadostitev povpraševanja sistema po 
električni energiji in zagotovitev zanesljive oskrbe odjemalcev;

16. »elektroenergetsko podjetje« pomeni pravno ali fizič-
no osebo, ki opravlja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje, trgo-
vanja, prenosa, distribucije, agregiranja, prilagajanja odjema, 
shranjevanje energije, dejavnost operaterja trga z električno 
energijo, elektrooperaterja, dobave ali nakupa električne ener-
gije ter je odgovorna za komercialne, tehnične ali vzdrževalne 
naloge, povezane s temi dejavnostmi, in ne vključuje končnih 
odjemalcev;

17. »elektrooperater« pomeni sistemskega operaterja ali 
distribucijskega operaterja;

18. »energetska skupnost državljanov« pomeni pravno 
osebo:

a) ki temelji na prostovoljnem in odprtem sodelovanju 
ter ki jo dejansko nadzorujejo člani ali družbeniki, ki so fizične 
osebe, lokalni organi, vključno z občinami, ali mala podjetja;

b) katere primarni namen je zagotoviti okoljske, gospodar-
ske ali družbene koristi skupnosti za svoje člane ali družbenike 
ali za lokalna območja, na katerih obratuje, in ne ustvarjati 
finančne dobičke, ter

c) ki lahko sodeluje pri proizvodnji, vključno s proizvodnjo 
iz obnovljivih virov, dobavi električne energije, porabi, agregira-
nju, shranjevanju energije, storitvah energetske učinkovitosti ali 
zagotavljanju storitev polnjenja električnih avtomobilov, ali pa 
svojim članom ali družbenikom zagotavlja druge energetske 
storitve;

19. »energetska učinkovitost« pomeni razmerje med 
doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo glede na 
dovedeno energijo;

20. »energija iz obnovljivih virov« pomeni energijo iz ob-
novljivih nefosilnih virov, namreč vetrno, sončno (sončni toplotni 
in sončni fotovoltaični viri) in geotermalno energijo, energijo 
okolice, energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo morja, 
vodno energijo, ter iz biomase, deponijskega plina, plina, prido-
bljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplina;

21. »enotna vstopna točka nacionalnega podatkovnega 
vozlišča« je enoten informacijski sistem za dostop do merilnih 
in obračunskih podatkov uporabnikov v Republiki Sloveniji, do 
katerega lahko dostopajo uporabniki, pooblaščene tretje osebe 
in druge osebe, ki imajo dostop do podatkov po določbah tega 
zakona;

22. »gospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki ku-
puje električno energijo za lastno rabo v gospodinjstvu, in ne 
vključuje trgovskih ali poklicnih dejavnosti;

23. »horizontalno integrirano podjetje« pomeni podjetje, 
ki izvaja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje za prodajo, preno-
sa, distribucije, elektrooperaterja, dejavnost operaterja trga z 
električno energijo ali dobave električne energije in neko drugo 
neelektroenergetsko dejavnost;

24. »informacije na računu« pomeni vse informacije na 
računih končnih odjemalcev, razen zahtevka za plačilo;

25. »integrirano elektroenergetsko podjetje« pomeni ver-
tikalno ali horizontalno integrirano podjetje;

26. »interkonektor« pomeni naprave in opremo za pove-
zavo elektroenergetskih sistemov;

27. »interoperabilnost« pomeni zmožnost dveh ali več 
energetskih ali komunikacijskih omrežij, sistemov, naprav, apli-
kacij ali sestavnih delov, da v zvezi z naprednim merjenjem po-
rabe delujejo v medsebojni povezavi, si izmenjujejo informacije 
in jih uporabljajo za opravljanje zahtevanih funkcij;

28. »izravnalna energija« pomeni izravnalno energijo, 
kot je opredeljena v 11. točki 2. člena Uredbe (EU) 2019/943;

29. »izravnalni trg« pomeni organizirani trg izravnalne 
moči in energije;

30. »izravnava« pomeni izravnavo, kot je opredeljena v 
13. točki 2. člena Uredbe 2019/943/EU;

31. »izvedeni finančni instrument za trgovanje z električno 
energijo« pomeni finančni instrument, opredeljen v 5., 6. ali 
7. točki drugega odstavka 7. člena Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 
123/21), če se nanaša na električno energijo;

32. »končni odjemalec« pomeni fizično ali pravno osebo, 
ki kupuje električno energijo za lastno rabo;

33. »mali poslovni odjemalec« je odjemalec na nizki nape-
tosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč enako 
ali manjšo od 43 kW;

34. »malo podjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 
50 zaposlenih in ima letni promet oziroma letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 10 milijonov eurov;

35. »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 
10 zaposlenih in ima letni promet oziroma letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijonov eurov;

36. »merilna točka« je administrativna entiteta, v kateri se 
merijo ali izračunavajo produkti energije in moči, ki ima lahko 
enolično opredeljeno bilančno pripadnost, na podlagi katere se 
izvajata proces menjave dobavitelja oziroma agregatorja in ob-
račun omrežnine in prispevkov za prevzemno-predajno mesto 
ter za katero so opredeljeni ostali komercialni poslovni procesi;

37. »nadzor« pomeni pravice, pogodbe ali druga sred-
stva, ki vsako zase ali skupaj in ob upoštevanju ustreznih 
dejanskih ali pravnih okoliščin omogočajo izvajanje odločilnega 
vpliva v podjetju, zlasti z:

a) lastništvom ali pravico do uporabe celotnega ali dela 
premoženja podjetja;

b) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv 
na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja;

38. »najboljše razpoložljive tehnike« pomenijo najučinko-
vitejše, najnaprednejše praktično uporabne tehnike v zvezi z 
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varstvom in zaščito podatkov v okolju naprednega merjenja, ki 
načeloma zagotavljajo podlago za skladnost s pravili Evropske 
unije za varstvo podatkov in varnost;

39. »naprava za shranjevanje energije« pomeni v elektro-
energetskem sistemu napravo, v kateri se shranjuje energija;

40. »napredni merilni sistem« pomeni sistem, ki obsega 
napredne števce, merilne centre in pripadajočo komunikacij-
sko infrastrukturo ter je povezan z nacionalnim podatkovnim 
vozliščem;

41. »napredni števec« pomeni elektronski števec, ki lahko 
meri električno energijo, dovedeno v omrežje, ali električno 
energijo, prejeto iz omrežja, ki zagotavlja več informacij kot 
običajni števec ter je opremljen za pošiljanje in prejemanje po-
datkov v obliki elektronske komunikacije za namene obvešča-
nja, spremljanja in krmiljenja, ki meri električno energijo v urnih 
ali krajših intervalih ter te informacije posreduje na zahtevo 
najmanj dnevno elektrooperaterju za potrebe izvajanja moni-
toringa in obračunavanja in v skoraj realnem času odjemalcu 
oziroma z njegove strani pooblaščenim tretjim osebam. Napre-
dni števec omogoča dvosmerno komunikacijo med števcem 
in merilnim centrom elektrooperaterja ter je del naprednega 
merilnega sistema;

42. »nefrekvenčna sistemska storitev« pomeni storitev, 
ki jo sistemski operater ali distribucijski operater uporablja za 
regulacijo napetosti v ustaljenem stanju, hitre injekcije jalove 
moči, vztrajnost za stabilnost lokalnega omrežja, kratkostični 
tok, zmožnost zagona brez zunanjega vira napajanja in zmo-
žnost otočnega obratovanja;

43. »neposredni vod« pomeni vod, ki povezuje izdvojeno 
mesto proizvodnje z izdvojenim odjemalcem, ali vod, ki pove-
zuje proizvajalca električne energije in dobavitelja električne 
energije zaradi neposredne oskrbe njegovih lastnih objektov, 
hčerinskih podjetij in odjemalcev;

44. »neodvisni agregator« pomeni udeleženca na trgu, 
ki opravlja dejavnosti agregiranja in ni povezan z dobaviteljem 
odjemalca;

45. »običajni števec« pomeni analogni ali elektronski šte-
vec, ki ni opremljen za pošiljanje in sprejemanje podatkov;

46. »območje distribucijskega sistema« pomeni funkcio-
nalni del distribucijskega sistema električne energije s svojim 
nadzornim sistemom, na katerem se lahko ločeno izvaja dejav-
nost distribucijskega operaterja;

47. »odjemalec« pomeni trgovca ali končnega odjemalca 
električne energije;

48. »odprta pogodba o dobavi« pomeni pravni posel na 
trgu z električno energijo, ki določa bilančno pripadnost merilnih 
točk;

49. »omrežnina« pomeni znesek, ki ga je za uporabo 
elektroenergetskega sistema dolžan plačati uporabnik sistema;

50. »operater trga« pomeni izvajalca obvezne državne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z električ-
no energijo;

51. »pogodba o članstvu v bilančni shemi« pomeni pravni 
posel, na podlagi katerega operater trga z električno energijo 
fizično ali pravno osebo uvrsti v bilančno shemo;

52. »pogodba o dobavi« pomeni odprto ali zaprto po-
godbo o dobavi električne energije, ne vključuje pa izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje z električno energijo;

53. »pogodba o izravnavi« pomeni pravni posel, s katerim 
pravna ali fizična oseba s članom bilančne sheme trga z elek-
trično energijo uredi dobavo izravnalne energije in poravnavo 
v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična 
oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne 
sheme;

54. »pogodba o uporabi sistema« pomeni pogodbo, ki 
jo skleneta elektrooperater in uporabnik sistema, na podlagi 
katere se uporabnik sistema zaveže plačevati omrežnino za 
uporabo omrežja, elektrooperater pa se uporabniku zaveže 
omogočiti oddajo električne energije v sistem oziroma odjem 
električne energije iz sistema;

55. »pogodba z dinamičnimi cenami električne energije« 
pomeni pogodbo o dobavi električne energije med dobavite-
ljem in končnim odjemalcem, ki odraža spreminjanje cen na 
trenutnih trgih, tudi s trgi za dan vnaprej in trgi znotraj dneva, 
v intervalih, enakih ali daljših od obračunskega intervala trga;

56. »polnilno mesto« pomeni vmesnik, na katerem je mo-
goče polniti po eno električno vozilo ali zamenjati akumulator 
enega električnega vozila naenkrat;

57. »popolnoma integrirani omrežni elementi« pomeni 
omrežne elemente, ki so integrirani v prenosni ali distribucijski 
sistem, vključno z objektom za shranjevanje, in se uporabljajo 
le za zagotavljanje sigurnega in zanesljivega obratovanja pre-
nosnega ali distribucijskega sistema, ne pa tudi za izravnavo 
ali upravljanje prezasedenosti;

58. »porazdeljena proizvodnja« pomeni obrate za proi-
zvodnjo električne energije, priključene na distribucijski sistem;

59. »poslovni odjemalec« pomeni fizično ali pravno ose-
bo, ki kupuje električno energijo, ki ni namenjena za rabo v 
lastnem gospodinjstvu, ter vključuje proizvajalce, industrijske 
odjemalce, mala in srednja podjetja, poslovne subjekte in tr-
govce na debelo;

60. »povezani sistem« pomeni prenosne in distribucijske 
sisteme, povezane z enim ali več interkonektorji;

61. »povezano podjetje« pomeni obvladujočo ali odvisno 
družbo v smislu 56. ali 69. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 
18/21) ali podjetje, ki pripada istim delničarjem;

62. »proizvajalec« pomeni pravno ali fizično osebo, ki 
proizvaja električno energijo;

63. »proizvodnja« pomeni proizvodnjo električne energije;
64. »prenos« pomeni prenos električne energije po pre-

nosnem sistemu;
65. »prevzemno-predajno mesto« pomeni mesto v preno-

snem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in 
predaja električne energije ter na katerem se praviloma izvajajo 
meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in 
odjemu električne energije, za kar se določijo ustrezne merilne 
točke, pri čemer se vsakemu prevzemno-predajnemu mestu 
dodeli najmanj ena merilna točka;

66. »prezasedenost« pomeni prezasedenost, kot je opre-
deljena 2. členu v 4. točki Uredbe 2019/943/EU;

67. »prilagajanje odjema« pomeni spremembo električne 
obremenitve s strani končnih odjemalcev glede na njihove 
običajne ali trenutne vzorce porabe kot odziv na tržne signale, 
vključno s časovno spremenljivimi cenami električne energije 
ali plačili spodbud, ali kot odziv na sprejetje ponudbe končnega 
odjemalca, bodisi samega bodisi z agregiranjem, za prodajo 
znižanja ali zvišanja odjema po določeni ceni na organiziranih 
trgih, kot so opredeljeni v 4. točki 2. člena Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o spo-
ročanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) 
št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in 
preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 363 z 
dne 18. 12. 2014, str. 121);

68. »plačilo za zamenjavo dobavitelja ali agregatorja« 
pomeni znesek plačila ali kazni zaradi zamenjave dobavitelja 
ali agregatorja, vključno z odstopninami, ki ga dobavitelji, agre-
gatorji ali elektrooperaterji neposredno ali posredno naložijo 
odjemalcem;

69. »regionalni koordinacijski center« pomeni regionalni 
koordinacijski center, ustanovljen v skladu s 35. členom Uredbe 
2019/943/EU;

70. »regulirani letni prihodek« pomeni reguliran letni priho-
dek elektrooperaterja posameznega leta regulativnega obdobja 
iz zaračunanih omrežnin za sistem in drugih prihodkov ter je 
namenjen pokrivanju upravičenih stroškov tega operaterja;

71. »regulativno obdobje« pomeni obdobje enega ali več 
zaporednih koledarskih let, za katero se določa regulativni 
okvir;
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72. »regulativni okvir« pomeni vrednostno opredelitev 
upravičenih stroškov elektrooperaterja po posameznih letih 
regulativnega obdobja, omrežnin, drugih prihodkov iz izvaja-
nja dejavnosti elektrooperaterja, presežkov ali primanjkljajev 
omrežnin iz preteklih let;

73. »shranjevanje energije« pomeni odložitev končne 
uporabe električne energije na pozneje, kot je bila proizvedena, 
ali pretvorbo električne energije v obliko energije, ki jo je mo-
goče shranjevati, shranjevanje take energije in njeno poznejše 
ponovno pretvarjanje v električno energijo ali uporabo kot drugi 
nosilec energije;

74. »sistem« pomeni elektroenergetske objekte, naprave 
in omrežja, ki se uporabljajo za dejavnost elektrooperaterja;

75. »sistemska storitev« pomeni storitev, potrebno za 
obratovanje prenosnega ali distribucijskega sistema, vključno s 
storitvami za izravnavo sistema in nefrekvenčnimi sistemskimi 
storitvami, vendar ne tudi za upravljanje prezasedenosti, ter 
se podrobneje opredeli v sistemskih obratovalnih navodilih iz 
136. člena tega zakona;

76. »sistemski operater« pomeni pravno ali fizično osebo, 
ki opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosa elek-
trične energije in je odgovorna za obratovanje, zagotavljanje 
vzdrževanja in razvoj prenosnega sistema na območju njegove 
pristojnosti, za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za 
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovolji-
tev razumnih potreb po prenosu električne energije; sistemski 
operater izvaja naloge operaterja prenosnega sistema, kot jih 
določa Uredba 2019/943/EU;

77. »skoraj realni čas« v zvezi z naprednim merjenjem 
pomeni kratek čas, navadno do nivoja sekunde ali najdlje do 
bilančnega obračunskega intervala na nacionalnem trgu;

78. »tarifa« pomeni strukturirani seznam tarifnih elemen-
tov, ki na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine 
za elektroenergetski sistem;

79. »tarifna postavka« je vrednost posameznega tarifne-
ga elementa za uporabo omrežja, izražena v denarni enoti na 
obračunsko enoto;

80. »trgi električne energije« pomeni trge, vključno z 
bilateralnimi trgi in borzami električne energije, za trgovanje 
z energijo, zmogljivostjo, storitvami izravnave in sistemskimi 
storitvami v vseh časovnih okvirih, vključno s terminskimi trgi, 
trgi za dan vnaprej in trgi znotraj dneva;

81. »trgovec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki po zaprti 
pogodbi kupuje električno energijo z namenom ponovne pro-
daje znotraj ali zunaj sistema, v katerem ima ta oseba sedež;

82. »udeleženec na trgu« pomeni udeleženca na trgu, kot 
je opredeljen v 25. točki 2. člena Uredbe 2019/943/EU;

83. »uporabnik sistema« pomeni proizvajalca, končnega 
odjemalca ali izvajalca shranjevanja energije;

84. »upravičeni stroški« so stroški, ki jih elektrooperaterju 
na podlagi metodologije iz 109. člena tega zakona določi ozi-
roma prizna agencija;

85. »vertikalno integrirano podjetje« pomeni elektroener-
getsko podjetje ali skupino elektroenergetskih podjetij, v katerih 
lahko nadzor iz 37. točke tega člena izvaja ista oseba ali iste 
osebe, in sicer neposredno ali posredno, ter v katerih podjetje 
ali skupina podjetij opravlja vsaj eno od dejavnosti prenosa ali 
distribucije in vsaj eno od dejavnosti proizvodnje ali dobave 
električne energije;

86. »vrstni red gospodarnosti« pomeni razvrstitev virov 
dobave električne energije skladno z gospodarskimi merili;

87. »zanesljivost« pomeni zanesljivost oskrbe z električno 
energijo;

88. »zaprta pogodba o dobavi« pomeni pravni posel med 
člani bilančne sheme trga z električno energijo, pri katerem je 
količina dobavljene električne energije v relevantnem časov-
nem obdobju določena za vsak obračunski interval;

89. »zaprt distribucijski sistem« je od javnega distribucij-
skega omrežja izdvojeno omrežje, ki je pod pogoji iz tega za-
kona namenjeno distribuciji električne energije na geografsko 
zaokroženem industrijskem ali trgovskem območju ali območju 

skupnih storitev in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih od-
jemalcev ter je neposredno priključen na prenosno omrežje.

2. oddelek: Elektroenergetske dejavnosti,  
trg in obveznosti v javnem interesu

5. člen
(elektroenergetske dejavnosti)

(1) Elektroenergetske dejavnosti obsegajo:
– proizvodnjo električne energije,
– dobavo električne energije,
– trgovanje z električno energijo
– shranjevanje energije,
– agregiranje,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– dejavnost distribucijskega operaterja,
– dejavnost operaterja trga z električno energijo.
(2) Dejavnosti proizvodnje, dobave in trgovanja z električ-

no energijo, shranjevanja energije in agregiranja se opravljajo 
prosto na trgu, kjer se udeleženci med seboj svobodno dogovo-
rijo o količini in ceni dobavljene električne energije ali storitve. 
Uporabniki sistema imajo pravico izbire in zamenjave dobavi-
telja, od katerega kupujejo ali mu prodajajo električno energijo, 
ter agregatorja, s katerim sklenejo pogodbo o agregiranju. 
Trgovci sklepajo med seboj zaprte pogodbe, razen v primeru 
prezasedenosti, ko se pravica do sklepanja pogodb dodeljuje 
skladno z Uredbo 2019/943/EU. Dobavitelji sklepajo odprte 
pogodbe o dobavi ali odkupu od uporabnikov sistema, ne glede 
na mesto priključitve. Dobavitelji, trgovci in agregatorji morajo 
imeti izravnano bilanco, v primeru neizravnane bilance pa se 
odstopanja obračunavajo skladno s pravili, ki jih na podlagi 
četrtega odstavka 94. člena tega zakona sprejme operater trga.

(3) Dejavnosti sistemskega in distribucijskega operaterja 
ter dejavnost operaterja trga so obvezne državne gospodarske 
javne službe.

(4) Sistemski operater izvaja gospodarsko javno službo 
na prenosnem sistemu, ki obsega elemente elektroenerget-
skega sistema na 220-kilovoltni ravni in višje, distribucijski 
operater pa na distribucijskem sistemu, ki obsega elemente na 
napetostnih ravneh, nižjih od 110 kilovoltov. Vlada z uredbo po-
drobneje opredeli elemente na 110-kilovoltni ravni, ki spadajo v 
prenosni oziroma distribucijski sistem, pri čemer upošteva zlasti 
dejansko funkcionalnost vodov in stikališč, obstoječe stanje, 
minimizacijo potrebnih lastniških prenosov in plačil ter lastniško 
enotnost posameznih zank.

6. člen
(trg električne energije)

(1) Na trgu električne energije se udeleženci svobodno 
dogovarjajo o količini in ceni dobavljene električne energije. 
V skladu z določbami tega zakona, predpisov Evropske unije 
ter predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih 
pooblastil, udeleženci na trgu prosto vstopajo na trg, delujejo 
na trgu, z njega izstopajo in čezmejno trgujejo. Med dobavitelji 
mora biti zagotovljena učinkovita konkurenca.

(2) Elektroenergetska podjetja morajo svojo dejavnost iz-
vajati tako, da zagotavljajo delovanje konkurenčnega, zaneslji-
vega, nediskriminatornega in z okoljskega vidika trajnostnega 
trga električne energije.

(3) Za elektroenergetska podjetja veljajo pregledna, 
sorazmerna in nediskriminatorna pravila, zlasti na področju 
bilančne odgovornosti, dostopa do trgov električne energije, 
dostopa do podatkov ter zamenjave dobaviteljev s strani odje-
malcev in obračunavanja.

(4) Končni odjemalci so lahko v skladu z določbami tega 
zakona, predpisov Evropske unije ter predpisov in splošnih 
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, udeleženci na 
trgu električne energije, tudi prek prilagajanja odjema.

(5) Država, lokalne skupnosti in izvajalci gospodarskih 
javnih služb ne ovirajo naložb v spremenljivo in prožno proizvo-
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dnjo energije, shranjevanje energije ali uvedbo elektromobil-
nosti ter v nove interkonektorje med državami članicami. Cene 
električne energije morajo odražati dejansko povpraševanje 
in ponudbo.

(6) Pri investicijah v nove interkonektorje se upoštevajo 
cilji na področju elektroenergetskih medsebojnih povezav, dolo-
čeni v 1. točki pododstavka (d) 4. člena Uredbe 2018/1999/EU.

(7) Udeleženci iz tretjih držav, ki delujejo na trgu električne 
energije v Republiki Sloveniji, morajo upoštevati veljavno pravo 
Evropske unije ter zakone in predpise Republike Slovenije, 
vključno s tistimi, ki se nanašajo na varstvo okolja in varnostno 
politiko.

7. člen
(obveznosti javnih storitev)

(1) Elektroenergetska podjetja, ki izvajajo gospodarske 
javne službe iz tega zakona, morajo zagotoviti:

– trajno in nepretrgano obratovanje sistema v okviru ome-
jitev, ki jih določajo stanje tehnike in standardi kakovosti oskrbe;

– varno in zanesljivo obratovanje in vzdrževanje sistema;
– razvoj sistema;
– priključitev uporabnikov sistema pod splošnimi in nedis-

kriminatornimi pogoji;
– sistem, ki omogoča odjemalcem prosto izbiro dobavite-

lja, proizvajalcem in dobaviteljem pa prosto prodajo in nakup 
električne energije;

– zaračunavanje uporabe sistema;
– dolgoročno načrtovanje razvoja sistema;
– nujno oskrbo ranljivih odjemalcev;
– zasilno oskrbo;
– druge obveznosti, določene z zakonom ali drugim pred-

pisom.
(2) Agencija v sklopu letnega poročila o stanju energetike 

obvešča Evropsko komisijo o vseh ukrepih, uveljavljenih za 
izpolnitev zasilne oskrbe in obveznosti javnih storitev, vključno 
z varstvom potrošnikov in okolja, ter o njihovem možnem vplivu 
na nacionalno in mednarodno konkurenco.

8. člen
(izključne pravice)

Zaradi zagotavljanja opravljanja obveznosti obveznih dr-
žavnih gospodarskih javnih služb iz prejšnjega člena vlada 
skladno z določbami tega zakona podeli izključno pravico za 
opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja, izključno pravico za opravljanje dejavnosti distribu-
cijskega operaterja in izključno pravico za opravljanje dejavno-
sti operaterja trga z električno energijo.

3. oddelek: Organiziranje dostopa do sistema

1. pododdelek: Splošne določbe o dostopu do sistema

9. člen
(načelo reguliranega dostopa do sistema)

(1) Oskrba z električno energijo se izvaja po načelu regu-
liranega dostopa tretje strani do sistema. Uporabniki sistema 
plačujejo stroške sistema na podlagi tarifnih postavk, predho-
dno objavljenih skladno s 130. členom tega zakona.

(2) Osebe, ki želijo postati uporabniki sistema in elektro-
operaterji, imajo pravico do priključitve na sistem, skladno z 
merili v sistemskih obratovalnih navodilih.

(3) Elektrooperater vsakemu uporabniku sistema v so-
glasju za priključitev na sistem iz 139. člena tega zakona 
določi pogoje za priključitev in točko priključitve, najdaljši čas 
do priključitve in obseg pravice do uporabe sistema, tako da 
določi največjo priključno moč ali drugo obratovalno omejitev.

(4) Pred začetkom oddaje električne energije v sistem ali 
odjema električne energije iz sistema oziroma pred priklopom 
na sistem skleneta elektrooperater in uporabnik sistema pogod-
bo o uporabi sistema v okviru omejitev iz prejšnjega odstavka. 

Elektrooperater mora pred sklenitvijo pogodbe o uporabi siste-
ma obvestiti uporabnika sistema o pravicah in obveznostih iz-
bire dobavitelja ter končnega odjemalca seznaniti s seznamom 
dobaviteljev končnim odjemalcem.

(5) Pred priklopom na sistem mora uporabnik sistema 
skleniti tudi vsaj eno pogodbo o dobavi ali pa operaterju prijavi-
ti, da sam dobavlja svojemu prevzemno-predajnemu mestu, ob 
izpolnjevanju pogojev iz 99. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: bilančna shema).

10. člen
(zavrnitev priključitve)

(1) Elektrooperater lahko zavrne priključitev ali zmanjša-
nje obratovalne omejitve uporabnika sistema zaradi pomanj-
kanja zmogljivosti ali če bi mu povečan odjem oziroma oddaja 
energije onemogočil izvajanje obveznosti javne službe iz 7. čle-
na tega zakona.

(2) Razloge za zavrnitev priključitve ali zavrnitev zmanj-
šanja obratovalne omejitve mora elektrooperater ustrezno 
utemeljiti na podlagi objektivnih ter tehnično in ekonomsko 
upravičenih meril in te razloge pisno sporočiti osebi, ki zahteva 
priključitev ali zmanjšanje obratovalne omejitve. Zavrnjeni ose-
bi mora operater omogočiti tudi vpogled v vso dokumentacijo, 
povezano z zavrnitvijo.

(3) O sporih v zvezi s priključitvijo ali zmanjšanjem obra-
tovalne omejitve odloča agencija po postopku, določenem v 
zakonu, ki ureja agencijo.

(4) Elektrooperater, ki zavrne priključitev ali zmanjšanje 
obratovalne omejitve zaradi pomanjkanja zmogljivosti ali po-
manjkanja povezav, je dolžan na zahtevo zavrnjene osebe 
izvesti potrebne razširitve in ojačitve sistema, če je to gospo-
darno ali če je oseba, lahko tudi skupaj z drugimi osebami, 
pripravljena plačati nesorazmerne stroške razširitve.

(5) Če po pogajanjih med elektrooperaterjem in osebo 
iz prejšnjega odstavka ne pride do sklenitve pogodbe o po-
večanju zmogljivosti sistema, o tem na zahtevo osebe odloči 
agencija po postopku, določenem z zakonom, ki ureja agencijo, 
ter določi pogoje povečanja zmogljivosti sistema ali zahtevo 
zavrne.

2. pododdelek: Pogodba o uporabi sistema in pogodba  
o dobavi električne energije končnim odjemalcem

11. člen
(pogodba o uporabi sistema)

(1) Če elektrooperater zahteve za priključitev ali zmanj-
šanje obratovalne omejitve ne zavrne v skladu s prejšnjim čle-
nom, mora uporabniku sistema zagotoviti uporabo prenosnega 
ali distribucijskega sistema s sklenitvijo pogodbe o uporabi 
sistema, na podlagi katere se uporabnik zavezuje plačevati 
omrežnino, elektrooperater pa se zaveže uporabniku omogočiti 
oddajo električne energije v sistem oziroma odjem električne 
energije iz sistema v okviru postavljene obratovalne omejitve. 
Če se spremenijo obratovalne omejitve prevzemno-predajne-
ga mesta v skladu s 139. členom tega zakona, je to razlog za 
spremembo pogodbe o uporabi sistema.

(2) Uporabnik sistema lahko pogodbo o uporabi distribu-
cijskega sistema z distribucijskim operaterjem sklene sam ali jo 
po njegovem pooblastilu zanj sklene dobavitelj, ki mu dobavlja 
električno energijo.

(3) Če uporabnik sistema ni imetnik soglasja za priklju-
čitev na sistem iz 139. člena tega zakona, mora za sklenitev 
pogodbe o uporabi sistema pridobiti soglasje osebe, ki je ime-
tnik soglasja za priključitev, iz katerega mora izhajati, da sogla-
sodajalec dovoljuje uporabniku sistema, da uporablja njegovo 
prevzemno-predajno mesto. Imetnik soglasja za priključitev 
je solidarno odgovoren za obveze tega uporabnika iz naslova 
uporabe sistema in njegove odgovornosti ni mogoče izključiti.

(4) Dobavitelj lahko končnim odjemalcem izdaja eno-
tni račun za dobavljeno električno energijo in za omrežnino. 
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Elektrooperater mora omogočiti izdajanje enotnega računa s 
strani dobavitelja za prevzemno-predajna mesta, za katera je 
dobavitelj pridobil soglasje končnega odjemalca. Elektroopera-
ter lahko zavrne sklenitev pogodbe z dobaviteljem o plačevanju 
omrežnine ali od te pogodbe odstopi, če dobavitelj ne zagota-
vlja ustreznega zavarovanja za pogodbene obveznosti.

(5) Podrobnejša pravila o sklepanju in izvajanju pogodb 
o uporabi sistema in načinu plačevanja omrežnine ter merilih 
in vrstah oblik za zagotavljanje ustreznega zavarovanja določi 
elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih.

12. člen
(pogodba o dobavi)

(1) Dobavitelj in uporabnik sistema skleneta pogodbo o 
dobavi električne energije, ki določa bilančno pripadnost posa-
meznih merilnih točk (v nadaljnjem besedilu: odprta pogodba).

(2) Če uporabnik sistema ni imetnik soglasja za priklju-
čitev na sistem iz 139. člena tega zakona, mora za sklenitev 
pogodbe o dobavi pridobiti soglasje osebe, ki je imetnik soglas-
ja za priključitev, iz katerega mora izhajati, da soglasodajalec 
dovoljuje uporabniku sistema, da odjema ali predaja električno 
energijo prek njegovega prevzemno-predajnega mesta.

(3) Z uporabnikom sistema lahko odprto pogodbo sklene 
samo fizična ali pravna oseba, ki je član bilančne sheme.

(4) Uporabnik sistema mora imeti za posamezno prevze-
mno-predajno mesto sklenjeno vsaj eno odprto pogodbo. Če 
uporabnik sistema sam oskrbuje svoje prevzemno-predajno 
mesto, ima taka oskrba z vidika bilančne sheme naravo odprte 
pogodbe.

(5) Za posamezno prevzemno-predajno mesto lahko upo-
rabniki sistema hkrati sklenejo več odprtih pogodb z različnimi 
dobavitelji, pri čemer se vse pogodbe dobavitelja evidentirajo 
pri pristojnem elektrooperaterju, vključno z deležem dobave. 
Če se deleži dobave prevzemno-predajnega mesta ne sešte-
jejo v ena, se šteje, da to mesto nima dobavitelja. Poslovanje 
z enim števcem je mogoče, če je bilančna pripadnost prevze-
mno-predajnega mesta vnaprej pogodbeno sorazmerno po-
razdeljena med dobavitelje, tako da se deleži seštejejo v ena. 
Različne oblike časovnega poteka odjema in oddaje so mogo-
če, če jih je mogoče izmeriti z nameščeno merilno opremo na 
prevzemno-predajnem mestu ali za njim ali jih kako drugače 
enoznačno določiti.

(6) Evidenco prevzemno-predajnih mest in merilnih točk 
ter njihove bilančne pripadnosti vodijo elektrooperaterji, ki mo-
rajo zagotoviti dostop do podatkov iz evidence operaterju trga 
in agenciji.

(7) Podrobnejša pravila o evidentiranju odprtih pogodb 
določi elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih iz 
136. člena tega zakona.

II. poglavje: PRAVICE KONČNIH ODJEMALCEV

1. oddelek: Splošne določbe o pravicah  
končnih odjemalcev

13. člen
(prosta izbira dobavitelja)

(1) Vsak končni odjemalec prosto izbira dobavitelja, od 
katerega bo kupoval iz omrežja prevzeto električno energijo.

(2) Vsak končni odjemalec ima lahko sklenjeno več kot 
eno odprto pogodbo o dobavi električne energije, pri čemer je 
za eno prevzemno-predajno mesto lahko sklenjenih več odprtih 
pogodb pod pogoji, ki jih določa 12. člen tega zakona. Če ima 
končni odjemalec sklenjenih več pogodb o dobavi, elektroope-
rater ni dolžan zagotoviti izdaje enotnega računa iz četrtega 
odstavka 11. člena tega zakona.

14. člen
(pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem)

(1) Končni odjemalci električne energije imajo pravico do 
dobave električne energije na podlagi odprte pogodbe o dobavi 

z dobaviteljem ne glede na državo članico Evropske unije, v 
kateri je dobavitelj registriran.

(2) Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe o dobavi iz 
prejšnjega odstavka izpolnjevati zahteve glede članstva v bi-
lančni shemi in druge zahteve, določene s tem zakonom in dru-
gimi predpisi o izvajanju dejavnosti dobave na trgu z električno 
energijo v Republiki Sloveniji. Postopki vključitve v bilančno 
shemo in izpolnitve drugih zahtev ne smejo biti diskriminatorni 
do dobaviteljev, registriranih v drugi državi članici.

(3) Za dobavo električne energije odjemalcem in za nakup 
električne energije od proizvajalcev, priključenih na prenosni 
ali distribucijski sistem v Republiki Sloveniji, se uporabljajo 
določbe tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov 
in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil ne glede na 
to, kje je pogodba o dobavi sklenjena.

15. člen
(pogodbene pravice končnih odjemalcev)

(1) Pogodba o dobavi med končnim odjemalcem in doba-
viteljem mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki skladno 
s predpisi o elektronskem poslovanju.

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora določati najmanj 
naslednje:

– ime in naslov dobavitelja;
– ceno in plačilne pogoje;
– oznako prevzemno-predajnih mest in merilnih točk, na 

katere se nanaša pogodba;
– delež celotnega odjema prevzemno-predajnega mesta, 

ki ga pokriva pogodba o dobavi, v primeru več dobaviteljev 
s sorazmerno porazdelitvijo dobave (ključ delitve odjema na 
merilni točki);

– pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neiz-
polnjevanjem pogodbe;

– vrste storitev, ki jih izvaja dobavitelj, in raven kakovosti 
storitev;

– načine za pridobitev podatkov o vseh veljavnih tarifah 
in stroških vzdrževanja, če je vzdrževanje del pogodbenih 
storitev;

– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved 
pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen 
odstop od pogodbe;

– dogovore o nadomestilu in povračilu, če ni dosežena 
raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z dobaviteljevim 
nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene ele-
ktrične energije in dodatnih storitev;

– način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb v 
skladu s 27. členom tega zakona ter

– informacije o pravicah končnih odjemalcev, vključno 
z obravnavanjem pritožb iz 27. člena tega zakona in vsemi 
informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob 
pošiljanju računov in na svojih spletnih straneh.

(3) Pogodbeni pogoji morajo biti pravični in znani vnaprej, 
dobavitelj pa jih mora končnemu odjemalcu zagotoviti pred 
sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega odstavka, tudi če se pogodbe 
sklepajo po posrednikih. Dobavitelj mora ob sklenitvi pogod-
be končnemu odjemalcu izročiti povzetek glavnih pogodbenih 
pogojev v razvidni obliki ter v jedrnatem in preprostem jeziku.

(4) Kadar so sestavni del pogodbe o dobavi splošni po-
godbeni pogoji, morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj 
pa jih mora končnemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo 
pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih. Splošni 
pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in 
razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir 
za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežno po-
godbeno dokumentacijo. Dobavitelj mora končnim odjemalcem 
najmanj z objavo na svoji spletni strani zagotoviti pregledne 
informacije o veljavnih cenikih in tarifah ter splošno veljavnih 
pogojih v zvezi z dobavo električne energije.

(5) Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora doba-
vitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti 
končnemu odjemalcu najmanj dva tedna pred njihovo uvelja-
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vitvijo, gospodinjskemu odjemalcu pa najmanj en mesec pred 
njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje 
pogodbe z odjemalcem. Obvestilo mora biti gospodinjskim 
odjemalcem poslano brezplačno na način, ki je določen v 
pogodbi.

(6) Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev iz 
prejšnjega odstavka ima končni odjemalec pravico odstopiti 
od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave 
spremenjenih splošnih pogojev, brez odpovednega roka in brez 
obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavi-
telj v obvestilu iz prejšnjega odstavka tudi obvestiti.

(7) Peti in šesti odstavek tega člena veljata tudi za spre-
membo cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje 
plačila za električno energijo odjemalca, za katerega veljajo 
splošni pogoji. Obvestilo o tej spremembi in datum uveljavi-
tve spremembe morata biti navedena na računu ali drugem 
ustreznem pisnem obvestilu. Ta odstavek ne velja v primeru 
pogodbe z dinamičnimi cenami.

(8) Dobavitelji končnim odjemalcem zagotovijo pregledne 
informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošno veljavnih 
pogojih v zvezi z dostopom do energetskih storitev in njihovo 
uporabo.

(9) Končni odjemalci imajo pravico, da njihovi dobavitelji 
zanje opravljajo kakovostne storitve in ustrezno obravnavajo 
pritožbe. Dobavitelji pritožbe obravnavajo vsebinsko ustrezno, 
pravično in pravočasno. Postopki morajo biti za odjemalce 
preprosti.

(10) Dobavitelj ne sme sam ali prek posrednikov oziroma 
zastopnikov pri prodaji električne energije uporabljati zavajajo-
čih ali nepoštenih poslovnih praks, ki vključujejo zlasti:

– neresnično ali zavajajočo predstavitev družbe, ki jo 
oseba, ki nagovarja končnega odjemalca, zastopa oziroma v 
imenu in za račun katere deluje;

– zavajajočo predstavitev ponudbe dobavitelja končnemu 
odjemalcu;

– navajanje neresničnih razlogov za obisk končnega od-
jemalca;

– neresnične ali zavajajoče navedbe v zvezi s pogodbe-
nim razmerjem.

(11) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
agregatorje.

16. člen
(dodatne pogodbene pravice gospodinjskih  

in malih poslovnih odjemalcev)
(1) Gospodinjski in mali poslovni odjemalec lahko odstopi 

od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodni-
ne, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova 
odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne 
učinkovati najmanj eno leto po začetku izvajanja pogodbe.

(2) Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski in mali 
poslovni odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpo-
vednega roka. Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop 
učinkuje prej kot eno leto po začetku izvajanja pogodbe, nosi 
odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o 
dobavi določa pogodba.

(3) Dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemal-
cem lahko skladno z veljavnimi ceniki zaračuna fiksne stroške 
poslovanja v zvezi z izvajanjem pogodbe o dobavi električne 
energije. Stroški opomina v primeru zamude plačila se ne šte-
jejo med fiksne stroške poslovanja.

(4) Dobavitelj mora gospodinjskemu in malemu poslov-
nemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov pla-
čevanja. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega 
diskriminiranja teh odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugi 
pogoji plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi 
različnih plačilnih sistemov.

(5) Dobavitelji gospodinjskim odjemalcem brezplačno za-
gotovijo ustrezne informacije o alternativnih ukrepih, da ne bi 
prišlo do odklopa, najpozneje ob pošiljanju zadnjega opomina.

17. člen
(pravica do pogodbe z dinamičnimi cenami  

električne energije)
(1) Vsak dobavitelj, ki ima sklenjene pogodbe o dobavi 

električne energije z več kot 100.000 končnimi odjemalci, mora 
ponujati pogodbe z dinamičnimi cenami električne energije. 
Vsak končni odjemalec, ki ima nameščen napredni števec, 
lahko zahteva sklenitev pogodbe z dinamičnimi cenami elek-
trične energije.

(2) Če v Republiki Sloveniji ni dobavitelja, ki ima skle-
njene pogodbe o dobavi električne energije z več kot sto tisoč 
končnimi odjemalci, in noben dobavitelj ne ponuja pogodbe z 
dinamičnimi cenami električne energije, agencija po uradni dol-
žnosti z odločbo določi dobavitelja, ki ima sklenjene pogodbe o 
dobavi električne energije z največ končnimi odjemalci, da za 
obdobje enega leta izvaja obveznost iz prejšnjega odstavka.

(3) Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe v celoti se-
znaniti končne odjemalce s priložnostmi, stroški in tveganji 
pogodb z dinamičnimi cenami električne energije ter predložiti 
končnim odjemalcem ustrezne informacije, tudi o potrebni na-
mestitvi ustreznega števca električne energije. Dobavitelj mora 
pred sklenitvijo pogodbe končne odjemalce seznaniti tudi z 
načini obveščanja o trenutno veljavnih cenah.

(4) Agencija spremlja razvoj na trgu in oceni tveganja, 
ki jih lahko povzročijo novi proizvodi in storitve, ter obravnava 
prakso, ki vodi v zlorabe.

(5) Dobavitelji morajo pred prehodom na pogodbo z di-
namičnimi cenami električne energije pridobiti privolitev od 
končnega odjemalca.

(6) Agencija spremlja glavne spremembe v zvezi s po-
godbami z dinamičnimi cenami, vključno s tržnimi ponudbami 
in vplivom na račune porabnikov, zlasti stopnjo nestanovitnosti 
cen, ter ugotovitve vključi v letno poročilo o stanju energetike.

18. člen
(menjava dobavitelja ali agregatorja oziroma  

sklenitev dodatne pogodbe)
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja ali 

agregatorja, predloži zahtevo za zamenjavo elektrooperaterju 
sistema, na katerega je priključen. V imenu in za račun konč-
nega odjemalca lahko na podlagi pooblastila zahtevo predloži 
tudi novi dobavitelj ali agregator.

(2) Gospodinjski odjemalci lahko sodelujejo v skupnih 
zahtevah za zamenjavo, če želijo zamenjati dobavitelja ali 
agregatorja z novim dobaviteljem ali agregatorjem (v nadalj-
njem besedilu: kolektivna zamenjava). Kolektivno zamenjavo 
lahko ponudi gospodinjskim odjemalcem tudi vsak dobavitelj 
ali agregator, ki mora po pridobitvi njihovega soglasja vložiti 
zahtevo za kolektivno zamenjavo. Glede postopka, stroškov 
in rokov izvedbe kolektivne zamenjave veljajo določbe tega 
člena, ki se nanašajo na posamično zamenjavo dobavitelja ali 
agregatorja. Novi dobavitelj ali agregator je dolžan nemudoma 
priglasiti vsako kolektivno zamenjavo agenciji, ki v okviru svojih 
nadzornih pooblastil zagotavlja, da pri kolektivni zamenjavi ni 
prišlo do zlorab.

(3) Elektrooperater, ki je prejel zahtevo, mora izvesti vse 
potrebno, da lahko končni odjemalec začne izvrševati pogodbo 
o dobavi električne energije z novim dobaviteljem najpozneje v 
24 urah od vložitve popolne zahteve, kar mora biti izvedljivo na 
kateri koli delovni dan.

(4) Elektrooperater ali drugo elektroenergetsko podjetje 
končnim odjemalcem menjave dobavitelja ali registracije po-
godbe z agregatorjem ne sme zaračunati.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dobavitelj ali agre-
gator zaračuna odstopnino končnim odjemalcem, če odjemalci 
po lastni volji odpovedo pogodbo o dobavi s fiksno ceno ele-
ktrične energije, sklenjeno za določeno obdobje, pred njenim 
potekom, če je odstopnina del pogodbe, ki jo je odjemalec skle-
nil po lastni volji, in če je končni odjemalec o odstopnini jasno 
obveščen pred sklenitvijo pogodbe. Šteje se, da je izpolnjen 
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pogoj glede trajanja pogodbe za določen čas tudi, kadar je po-
godba z dobaviteljem ali agregatorjem sklenjena za nedoločen 
čas, vendar v okviru take pogodbe dobavitelj ali agregator v 
določenem časovno omejenem obdobju zagotavlja končnemu 
odjemalcu fiksno ceno. Take odstopnine morajo biti sorazmer-
ne in ne smejo presegati neposredne gospodarske škode, ki jo 
zaradi odjemalčeve odpovedi pogodbe utrpi dobavitelj ali agre-
gator, vključno s stroški paketnih naložb ali storitev, ki so bile 
za odjemalca že opravljene kot del pogodbe. Dokazno breme 
neposredne gospodarske škode nosi dobavitelj ali agregator. 
Dopustnost odstopnine nadzoruje agencija. Določbe tega od-
stavka se ne uporabljajo za gospodinjske in male poslovne 
odjemalce, kadar v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega 
zakona njihova odpoved pogodbe začne učinkovati najmanj 
eno leto po začetku izvajanja pogodbe.

(6) Elektrooperater zavrne menjavo dobavitelja ali regi-
stracijo pogodbe z agregatorjem, če novi dobavitelj ali agre-
gator ne izpolnjujeta zahtev, določenih s tem zakonom, ter na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov za izvrše-
vanje javnih pooblastil.

(7) Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki 
menjavi dobavitelja najpozneje šest tednov po začetku dobave 
električne energije s strani novega dobavitelja.

(8) Podrobnejši način menjave dobavitelja ali registracijo 
pogodbe z agregatorjem določi elektrooperater v sistemskih 
obratovalnih navodilih, pri čemer morajo biti pravila določena 
nediskriminatorno glede stroškov, vloženega truda in časa.

19. člen
(dostop do podatkov o porabi)

(1) Dobavitelj mora končne odjemalce brezplačno pe-
riodično obveščati o njihovi porabi električne energije ter o 
možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da 
lahko odjemalci sami uravnavajo porabo električne energije.

(2) Elektrooperater mora končnim odjemalcem, ki so 
uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, 
omogočiti učinkovit dostop do podatkov o porabi. Podatke o 
tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevajo 
zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe, zadevni 
produkt električne energije in stroškovna učinkovitost takih 
ukrepov. Elektrooperater mora dostop do podatkov omogočiti 
tudi drugi pravni ali fizični osebi, ki zahtevi za dostop do po-
datkov o porabi končnega odjemalca predloži pooblastilo tega 
odjemalca za vsak primer posebej ali za vse prihodnje primere 
do preklica.

(3) Elektrooperater podatke zagotovi najmanj za obdobje 
preteklih pet let, razen za osebne podatke, za katere veljajo 
roki iz sedmega in osmega odstavka 30. člena tega zakona.

(4) Končnim odjemalcem in njihovim pooblaščencem te 
storitve ni mogoče dodatno zaračunati.

(5) Podrobnejši način dostopa do podatkov o porabi uredi 
elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih.

20. člen
(orodje za primerjavo)

(1) Gospodinjski odjemalci in mikropodjetja s pričakovano 
letno porabo pod 100.000 kWh imajo brezplačen dostop do 
orodja za primerjavo ponudb dobaviteljev, vključno s ponud-
bami za pogodbe z dinamičnimi cenami električne energije (v 
nadaljnjem besedilu: primerjalnik cen).

(2) Primerjalnik cen, ki pokriva ponudbe vseh dobaviteljev 
na trgu Republike Slovenije, zagotavlja agencija. Primerjalnik 
cen mora funkcionalno slediti razvoju trga in po potrebi vključiti 
tudi ponudbe agregatorjev.

(3) Primerjalnik cen mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– vsa elektroenergetska podjetja obravnavati enako;
– jasno navajati lastnike in fizično ali pravno osebo, ki 

upravlja orodje in ga nadzira, ter podati informacije o financira-
nju primerjalnika cen;

– določati in navajati jasna in objektivna merila, na katerih 
temelji primerjava;

– uporabljati preprost in nedvoumen jezik;
– zagotavljati točne in najnovejše informacije ter navajati 

čas zadnje posodobitve;
– biti dostopen za invalide, tako da je dojemljiv, razumljiv 

in robusten;
– zagotavljati učinkovit postopek za opozarjanje na nepra-

vilne informacije o objavljenih ponudbah;
– izvajati primerjavo, pri čemer se morajo zahtevani oseb-

ni podatki omejevati na tiste, ki so za primerjavo nujno potrebni.
(4) Dobavitelji morajo za izvajanje nalog iz drugega od-

stavka tega člena na elektronski način, najpozneje z začetkom 
uporabe spremenjene cene, predložiti agenciji podatke o spre-
menjeni ceni in druge podatke.

(5) Agencija s splošnim aktom določi način elektronskega 
posredovanja podatkov dobaviteljev za izvajanje nalog iz dru-
gega odstavka tega člena, v katerem določi sistem za posre-
dovanje podatkov o cenah in način uporabe sistema oziroma 
določi obliko za elektronsko pošiljanje podatkov in podatke iz 
prejšnjega odstavka.

21. člen
(pogodba o agregiranju)

(1) Vsak končni odjemalec lahko neodvisno od pogodb o 
dobavi električne energije in morebitnih že veljavnih pogodb o 
agregiranju prosto sklepa pogodbe o energetskih storitvah, tudi 
z neodvisnimi agregatorji.

(2) Agregatorji so dolžni končne odjemalce v celoti in 
na razumljiv način obvestiti o pogojih pogodb, ki jim jih po-
nujajo. Male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce 
morajo agregatorji pred sklenitvijo pogodbe v celoti seznaniti 
s priložnostmi, stroški in tveganji, povezanimi z izvajanjem teh 
pogodb, vključno s potrebno namestitvijo dodatne opreme pri 
odjemalcu.

(3) Končni odjemalec lahko sklene pogodbo o agregiranju 
brez soglasja elektroenergetskega podjetja, s katerim je skle-
njena veljavna pogodba.

(4) Agregator mora končnemu odjemalcu na njegovo zah-
tevo vsaj enkrat na obračunsko obdobje brezplačno izročiti vse 
pomembne podatke o prilagajanju odjema in proizvodnje ali 
podatke o dobavljeni in prodani električni energiji.

(5) Dobavitelji in agregatorji končnim odjemalcem, s ka-
terimi imajo sklenjeno pogodbo o dobavi, ne smejo določati 
diskriminatornih pogojev ali neupravičenih pogodbenih omeji-
tev, zahtev, postopkov, kazni in obveznosti dodatnih plačil na 
podlagi dejstva, da imajo sklenjeno pogodbo o agregiranju.

22. člen
(prilagajanje odjema prek agregiranja)

(1) Končni odjemalci, skupaj s tistimi, ki ponujajo prilaga-
janje odjema prek agregiranja, lahko nediskriminatorno delujejo 
na vseh trgih električne energije.

(2) Elektrooperaterji morajo pri zagotavljanju sistemskih 
storitev agregatorje nediskriminatorno obravnavati enako kot 
proizvajalce na podlagi njihovih tehničnih zmogljivosti.

(3) Podrobnejša pravila glede prilagajanja odjema prek 
agregiranja določi operater trga v pravilih za delovanje trga z 
električno energijo in pravilih za organiziranje platforme opera-
terja trga za izravnalno energijo iz četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona, pri čemer mora urediti:

– pravico vsakega agregatorja, vključno z neodvisnimi 
agregatorji, da vstopi na trge električne energije brez soglasja 
drugih udeležencev na trgu;

– obveznost agregatorjev, da so vključeni v bilančno shemo;
– nediskriminatorna in pregledna pravila, ki jasno določajo 

vloge in obveznosti vseh elektroenergetskih podjetij in končnih 
odjemalcev;

– način evidentiranja količin v okviru postopkov agre-
giranja ter morebitnih drugih postopkov skladno z enajstim 
odstavkom 99. člena tega zakona;
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– način nadzora hkratnih aktivacij in postopke ob ugoto-
vljenih hkratnih aktivacijah pri izvajanju agregiranja, pri čemer 
lahko prepove hkratne aktivacije ter določi, da se v takem 
primeru obe aktivaciji oziroma storitvi štejeta za neopravljeni, 
ali določi drugačen način ureditve;

– nediskriminatorna in pregledna pravila in postopke za 
izmenjavo podatkov med agregatorji in drugimi elektroenerget-
skimi podjetji, ki zagotavljajo preprost dostop do podatkov pod 
enakimi in nediskriminatornimi pogoji, ob zagotavljanju varstva 
poslovno občutljivih podatkov in osebnih podatkov odjemalcev.

(4) Elektrooperaterji v sistemskih obratovalnih navodilih 
določijo tehnične zahteve udeležbe v prilagajanju odjema na 
vseh trgih električne energije na podlagi tehničnih značilnosti 
teh trgov in zmogljivosti prilagajanja odjema, vključno z udelež-
bo bremen, ki jih združujejo agregatorji.

23. člen
(aktivni odjemalci)

(1) Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni 
odjemalci, ne da bi za njih veljale nesorazmerne ali diskrimina-
torne zahteve glede vstopa na trg, postopki in plačila v zvezi s 
tem ter omrežnine, ki ne odražajo stroškov.

(2) Aktivni odjemalci imajo pravico do delovanja na trgu 
neposredno ali prek agregiranja, pravico do prodaje električne 
energije iz lastne proizvodnje, tudi na podlagi pogodb o nakupu 
električne energije, ter pravico do sodelovanja v programih 
prožnosti in programih energetske učinkovitosti. Za neposre-
dno delovanje na trgih z električno energijo, in sicer za prodajo 
drugim uporabnikom sistema ali nakup od drugih uporabnikov 
sistema po odprti pogodbi in za sklepanje zaprtih pogodb, se 
morajo aktivni odjemalci vključiti v bilančno shemo, razen v pri-
meru izmenjav električne energije med aktivnimi odjemalci, ki 
pripadajo istemu članu bilančne sheme, in v primeru sklenitve 
odprte pogodbe z dobaviteljem.

(3) Aktivni odjemalci lahko upravljanje naprav, ki jih potre-
bujejo za delovanje kot aktivni odjemalci, prenesejo na tretjo 
osebo, vključno z namestitvijo, obratovanjem, obdelavo po-
datkov in vzdrževanjem, pri čemer se tretja oseba ne šteje kot 
aktivni odjemalec.

(4) Za aktivne odjemalce se določijo omrežnine, ki odra-
žajo stroške, so pregledne in nediskriminatorne.

(5) Aktivni odjemalci, ki imajo v lasti naprave za shra-
njevanje energije, imajo pravico do priključitve v omrežje v 
razumnem roku po vložitvi zahteve, če so izpolnjeni vsi potrebni 
pogoji, kot sta bilančna odgovornost in ustrezno merjenje, pri 
čemer zanje ne veljajo nesorazmerne zahteve glede licenc ali 
pristojbin.

(6) Aktivni odjemalci lahko zagotavljajo več storitev hkrati, 
če je to tehnično izvedljivo.

(7) Aktivnim odjemalcem, ki imajo v lasti naprave za 
shranjevanje energije, se ne zaračunavajo omrežnina in drugi 
stroški za oddano energijo, predhodno shranjeno v njihovih 
prostorih. Pri zagotavljanju storitev prožnosti za elektroopera-
terje se ne obračunavajo omrežnina in drugi stroški za oddano 
ali prejeto energijo, shranjeno v prostorih aktivnih odjemalcev.

24. člen
(energetske skupnosti državljanov)

(1) Energetsko skupnost državljanov (v nadaljnjem bese-
dilu: energetska skupnost) lahko ustanovijo člani, priključeni 
na distribucijski sistem v Republiki Sloveniji. Državljanstvo Re-
publike Slovenije ni pogoj za članstvo v energetski skupnosti.

(2) Energetska skupnost se ustanovi kot zadruga po 
zakonu, ki ureja zadruge. Zanje se uporablja zakon, ki ureja 
zadruge, če ta zakon ne določa drugače.

(3) Ob izstopu člana iz energetske skupnosti se poleg 
določb zakona, ki ureja zadruge, uporabljajo tudi določbe 
18. člena tega zakona o zamenjavi dobavitelja ali agregatorja. 
V primeru izključitve člana iz energetske skupnosti je treba 
članu zagotoviti vsaj deset delovnih dni časa med sprejetjem 

odločitve o izključitvi ter prenehanjem pravic in obveznosti 
člana energetske skupnosti, da si zagotovi novo pogodbo o 
dobavi ali agregaciji.

(4) Člani energetske skupnosti ne izgubijo pravic, ki jih 
imajo po tem zakonu ter na njegovi podlagi izdanimi predpisi 
in splošnimi akti kot gospodinjski odjemalci ali kot aktivni od-
jemalci.

(5) Operaterji distribucijskega sistema morajo v sode-
lovanju z energetskimi skupnostmi zagotoviti, da se znotraj 
teh skupnosti olajšajo obračunski prenosi električne energije. 
Plačilo za to storitev določi agencija na način in po postopku, 
določenem za plačilo za druge storitve elektrooperaterjev.

(6) Za energetske skupnosti se morajo v podzakonskih 
predpisih in splošnih aktih določiti nediskriminatorni, pravič-
ni, sorazmerni in pregledni postopki ter plačila omrežnine in 
vstopa na organiziran trg električne energije. Način določitve 
omrežnine za člane energetske skupnosti predpiše agencija s 
splošnim aktom iz 109. člena tega zakona tako, da se zagotovi 
njihov zadosten in uravnotežen prispevek k delitvi skupnih 
stroškov sistema.

(7) Če energetske skupnosti nastopajo neposredno na 
trgu električne energije, se morajo uvrstiti v bilančno shemo.

(8) Energetske skupnosti se v zvezi s samoproizvedeno 
električno energijo obravnavajo kot aktivni odjemalci v skladu 
s četrtim odstavkom 23. člena tega zakona.

(9) Člani energetske skupnosti znotraj te skupnosti v 
skladu z določbami tega člena uredijo souporabo električne 
energije, ki jo proizvedejo proizvodne naprave v lasti skupnosti, 
če se ohranijo pravice in obveznosti, ki jih imajo člani skupnosti 
kot končni odjemalci.

(10) Če se električna energija souporablja v skladu s prej-
šnjim odstavkom, to ne vpliva na veljavne omrežnine, tarife in 
dajatve. Agencija za določitev omrežnine v primeru souporabe 
energije izdela pregledno analizo stroškov in koristi distribuira-
nih virov energije.

25. člen
(računi in informacije na računu)

(1) Dobavitelji in druga elektroenergetska podjetja morajo 
zagotoviti, da so računi in informacije na računu pravilne, ra-
zumljive, jasne, jedrnate, uporabniku prijazne in predstavljene 
tako, da omogočajo primerjavo s strani končnih odjemalcev.

(2) Na zahtevo končnega odjemalca mora dobavitelj ali 
drugo elektroenergetsko podjetje dati jasno in razumljivo po-
jasnilo o tem, kako je bil njihov račun pripravljen. Če račun ne 
temelji na dejanski porabi, mora odgovor obsegati tudi poja-
snilo o načinu končnega obračuna glede na dejansko porabo.

(3) Dobavitelj ali drugo elektroenergetsko podjetje mora 
obveznosti iz prejšnjih odstavkov končnim odjemalcem za-
gotoviti brezplačno ter jim ponuditi možnost elektronskega 
prejemanja računov in informacij na računu.

(4) Dobavitelj ali drugo elektroenergetsko podjetje mora 
v okviru pogodbenega razmerja s končnim odjemalcem temu 
ponuditi različne možnosti plačila računov, ki zagotavljajo pro-
žnost pri poravnavi računa.

(5) Če pogodba vsebuje prihodnje spremembe proizvoda, 
cene ali popusta, mora biti to navedeno na vsakem računu 
skupaj z datumom, ko se sprememba izvrši.

(6) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše način 
izkazovanja informacij iz tega člena na računu in v dodatnem 
pojasnilu, pri čemer upošteva, da morajo računi in informacije 
na računih izpolnjevati minimalne zahteve iz Priloge I k Direktivi 
2019/944/EU. Agencija se glede vsebine informacij na računu 
pred sprejetjem akta in njegovo spremembo posvetuje z orga-
nizacijami potrošnikov.

(7) Agencija spremlja izvajanje obveznosti dobaviteljev 
in drugih elektroenergetskih podjetij, zlasti pa preverja vero-
dostojnost podatkov, ki jih posredujejo svojim odjemalcem, in 
način njihovega posredovanja, ki mora omogočati preprosto 
primerjavo na državni ravni.
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26. člen
(enotne kontaktne točke)

(1) Agencija mora končnim odjemalcem na enem mestu 
zagotoviti dostop do informacij glede njihovih pravic, veljavnih 
predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil 
ter načinov za obravnavo pritožb iz 27. člena tega zakona in 
v primeru spora z elektrooperaterjem (v nadaljnjem besedilu: 
enotna kontaktna točka).

(2) V enotni kontaktni točki mora agencija zagotoviti do-
stop najmanj do informacij o:

– načinih obravnave pritožb iz prejšnjega odstavka;
– veljavnih tarifah omrežnine in splošnoveljavnih pogojih 

v zvezi z uporabo omrežja;
– načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
– pravicah do zasilne oskrbe iz 32. člena tega zakona ali 

nujne oskrbe iz 33. člena tega zakona;
– kakovosti napetosti, zanesljivosti oskrbe in komercialni 

kakovosti, ki jih je dolžan zagotavljati elektrooperater;
– pravici do menjave dobavitelja in agregatorja.

27. člen
(pravica do izvensodnega reševanja sporov)

(1) Dobavitelj električne energije zagotovi pregleden, 
enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb 
končnih odjemalcev.

(2) Dobavitelj električne energije sam ali skupaj z drugimi 
dobavitelji v okviru združenja zagotovi postopek izvensodnega 
reševanja sporov z gospodinjskimi odjemalci v zvezi z dobavo 
električne energije gospodinjskim odjemalcem po tem zakonu 
pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki 
izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami 
zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Če 
dobavitelj v postopku iz prejšnjega odstavka pritožbi ne ugodi 
najpozneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega 
odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži 
pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami 
dobavitelja električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi 
električne energije pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega re-
ševanja sporov.

(3) Izvajalca izvensodnega reševanja sporov, pri katerem 
lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postop-
ka, dobavitelj električne energije določi za dobo štirih let.

(4) Sodelovanje dobavitelja električne energije v postop-
ku, ki ga sproži gospodinjski odjemalec pred neodvisnim izva-
jalcem izvensodnega reševanja sporov, je obvezno.

(5) Stroške postopka neodvisnega izvajalca izvensodne-
ga reševanja sporov z gospodinjskimi odjemalci plača doba-
vitelj električne energije oziroma združenje dobaviteljev elek-
trične energije.

(6) Dobavitelj električne energije ali združenje dobaviteljev 
električne energije lahko določi sistem povračil in odškodnin, ki 
jih zagotavlja gospodinjskim odjemalcem za posamezne kršitve 
svojih obveznosti v zvezi z dobavo električne energije, če je 
to upravičeno glede na višino škode, težo kršitve in stopnjo 
odgovornosti.

(7) Za končne odjemalce, ki niso gospodinjski odjemalci, 
se postopek iz prvega odstavka tega člena zagotavlja v izven-
sodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v 
civilnih in gospodarskih zadevah.

(8) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za reševanje 
sporov med končnimi odjemalci in agregatorji, ki opravljajo 
storitve za končne odjemalce.

2. oddelek: Napredno merjenje in osebni podatki

28. člen
(napredni števci in napredni merilni sistemi)

(1) Distribucijski operater mora končnim odjemalcem za-
gotoviti merjenje porabe energije z uvedbo naprednega meril-

nega sistema. Končni odjemalci so na zahtevo distribucijskega 
operaterja dolžni namestiti oziroma dovoliti namestitev napre-
dnega števca.

(2) Do namestitve naprednega števca mora distribucijski 
operater zagotoviti delovanje običajnih števcev, ki natančno 
merijo dejansko porabo in ki jo lahko končni odjemalci brez 
težave odčitavajo neposredno ali prek spletnega oziroma dru-
gega ustreznega standardiziranega vmesnika.

(3) Napredni števci morajo zagotavljati potreben nabor 
podatkov za porabniške sisteme za upravljanje energije skla-
dno z ustreznimi razpoložljivimi standardi, vključno s tistimi, ki 
omogočajo interoperabilnost, ob upoštevanju najboljših praks, 
razvoja naprednih omrežij in notranjega trga električne energije.

(4) Napredni števci iz prvega odstavka tega člena morajo 
izpolnjevati tehnične zahteve iz 29. člena tega zakona.

(5) Končni odjemalci prispevajo k stroškom, povezanim z 
uvajanjem naprednega merilnega sistema, in sicer na pregle-
den in nediskriminatoren način, pri čemer upoštevajo dolgoroč-
ne koristi vzdolž celotne vrednostne verige.

(6) Na zahtevo končnega odjemalca, ki želi postati aktivni 
odjemalec, ali na zahtevo tretje osebe, ki jo za to pooblasti 
končni odjemalec, distribucijski operater zagotovi brezplačno 
in prednostno namestitev naprednega števca z brezplačnim 
ali prostim fizičnim dostopom do standardiziranega vmesnika, 
ki ustreza skupnim zahtevam distribucijskega in sistemskega 
operaterja, na njihovem merilnem mestu najpozneje v roku 
trideset dni od zahteve.

(7) Če pride do pomembne spremembe v stanju tehnike, 
ki omogoča učinkovitejšo alternativo obstoječim naprednim 
merilnim sistemom v povezavi s potrebami razvoja trga, lahko 
agencija izvede oceno stroškovne učinkovitosti uvedbe novih 
ali nadgradnje obstoječih naprednih merilnih sistemov. Oce-
na stroškovne učinkovitosti temelji na ekonomski oceni vseh 
dolgoročnih stroškov in koristi ob upoštevanju optimalnega 
časovnega okvira uvedbe in izbire tehnično-ekonomsko naj-
učinkovitejše zasnove. Rezultat ocene distribucijski operater 
upošteva v razvojnih načrtih.

29. člen
(zahteve in funkcionalnosti naprednih števcev)

(1) Napredni števci morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– napredni števci natančno merijo dejanski prejem in od-

dajo energije ter končnim odjemalcem zagotavljajo informacije 
o dejanskem času prejema in oddaje energije;

– potrjeni podatki o preteklem prejemu in oddaji energije 
morajo za končne odjemalce biti enostavno in varno dostopni in 
prikazani, in sicer na zahtevo in brez dodatnih stroškov;

– varnost naprednih števcev, sporočanje podatkov ter 
zasebnost in varnost osebnih podatkov morajo biti skladni z 
zakonodajo Evropske unije s področja kibernetske varnosti in z 
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razvelja-
vitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/679/EU) ter zakonom, in 
sicer ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik, pri čemer 
se upoštevajo stroški in načelo sorazmernosti;

– distribucijski operater mora končnim odjemalcem ob 
namestitvi naprednih števcev zagotoviti ustrezne nasvete in 
informacije, zlasti o vseh možnostih v zvezi z upravljanjem od-
čitavanja števcev, spremljanjem porabe energije ter o zbiranju 
in obdelavi osebnih podatkov v skladu z Uredbo 2016/679/EU 
in zakonom;

– napredni števci končnim odjemalcem omogočajo merje-
nje in poravnavo v časovnih intervalih, ki ustrezajo bilančnemu 
obračunskemu intervalu na nacionalnem trgu.

(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo napredni 
števci izpolnjevati tudi evropske tehnične standarde, zahteve iz 
Priloge II k Direktivi 2019/944/EU in naslednje zahteve:

– nepotrjeni podatki o porabi, razpoložljivi v skoraj real-
nem času, so za končne odjemalce in za tretje osebe na pod-
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lagi ustreznega pooblastila ali pogodbe s strani končnega od-
jemalca enostavno in varno dostopni, brez dodatnih stroškov, 
nediskriminatorno in sočasno, lokalno prek standardiziranega 
vmesnika naprednega števca ali dostopa na daljavo, za pod-
poro avtomatiziranim programom energetske učinkovitosti, pri-
lagajanju odjema in drugim storitvam, skladno s skupno uskla-
jenimi zahtevami distribucijskega in sistemskega operaterja 
(glede zamika pošiljanja podatkov, frekvence zajema podatkov, 
točnosti meritev, tehničnih karakteristik naprednih merilnih sis-
temov itd.). Navedene podatke elektrooperater upošteva za vse 
storitve prožnosti, vključno s sistemskimi storitvami in storitvami 
za upravljanje prezasedenosti v distribucijskem omrežju;

– napredni števci upoštevajo električno energijo, dovede-
no v omrežje iz objektov aktivnih odjemalcev;

– na zahtevo končnega odjemalca mora distribucijski ope-
rater zagotoviti, da so končnemu odjemalcu ali tretjim osebam, 
ki jih je pooblastil končni odjemalec, prek standardiziranega 
komunikacijskega vmesnika ali dostopa na daljavo in v skladu 
z izvedbenimi akti Evropske komisije iz 24. člena Direktive 
2019/944/EU, dani na razpolago podatki o meritvah oddaje in 
odjema električne energije, in sicer v lahko razumljivi obliki na 
način, da je omogočena primerjava ponudb na enaki osnovi.

(3) Za namene tretje alineje prejšnjega odstavka mora biti 
končnemu odjemalcu ali tretji osebi, ki jo je pooblastil končni 
odjemalec, omogočeno, da pridobi podatke s števcev končne-
ga odjemalca ali jih posreduje drugi osebi brez dodatnih stro-
škov v skladu s pravico do prenosljivosti podatkov na podlagi 
pravil o varstvu osebnih podatkov.

(4) Dostop na daljavo do podatkov o porabi in podatkov 
o meritvah oddaje in odjema električne energije za potrebe 
tretjega odstavka tega člena se za odjemalce in tretje osebe, 
ki jih za to pooblastijo končni odjemalci, omogoči prek enotne 
vstopne točke nacionalnega podatkovnega vozlišča. Dostop in 
prenos podatkov se odjemalcem, pooblaščenim tretjim osebam 
in osebam, ki imajo dostop do podatkov po določbah tega za-
kona, ne zaračunava.

30. člen
(upravljanje, uporaba, hramba in posredovanje  

osebnih podatkov)
(1) Osebni podatki po tem zakonu se obdelujejo skladno 

z Uredbo 2016/679/EU in zakonom. Nadzor nad obdelavo 
osebnih podatkov po tem zakonu opravljajo državni nadzorniki 
za varstvo osebnih podatkov v okviru pooblastil iz zakona, ki 
ureja informacijskega pooblaščenca.

(2) Osebni podatki uporabnikov sistema, ki se obdelujejo 
na podlagi tega zakona, so:

– ime in priimek, naslov, davčna številka;
– identifikator prevzemno-predajnega mesta in z njim 

povezanih enoličnih identifikatorjev merilnih točk ter naziv in 
naslov prevzemno-predajnega mesta;

– merilni in obračunski podatki, ki jih je mogoče nedvou-
mno povezati z uporabnikom sistema, in sicer:

a) izmerjena delovna energija v intervalu 15 minut ali 
krajšem časovnem intervalu, ki ga omogoča stanje tehnike, in

b) časovni agregati izmerjene delovne energije, ki se 
nanašajo na uporabnika sistema.

(3) Osebne podatke uporabnikov sistema iz prejšnjega 
odstavka obdelujejo naslednji upravljavci:

– distribucijski operater za namen izvajanja nalog go-
spodarske javne službe dejavnosti distribucijskega operaterja 
iz 69. člena tega zakona za uporabnike sistema na področju 
celotne Slovenije;

– fizične ali pravne osebe, na katere je distribucijski ope-
rater skladno s tretjim odstavkom 69. člena tega zakona prene-
sel izvajanje nalog iz drugega odstavka 69. člena tega zakona, 
za namen izvajanja teh nalog za uporabnike, priključene na 
omrežje, za katero je distribucijski operater nanje prenesel 
izvajanje nalog;

– operaterji zaprtega distribucijskega sistema za namen 
izvajanja nalog iz 89. člena tega zakona za uporabnike, priklju-
čene na omrežje, ki ga upravljajo;

– dobavitelji električne energije za namen izvajanja po-
godbe o dobavi z uporabnikom sistema na podlagi 12. člena 
tega zakona in za namen izdelave obratovalnih napovedi iz 
101. člena tega zakona za uporabnike sistema, od katerih 
so pridobili ustrezno privolitev ali s katerimi imajo sklenjeno 
pogodbo o odkupu oziroma dobavi;

– agregatorji za namen izvajanja pogodbe o agregiranju 
z uporabnikom sistema na podlagi 22. člena tega zakona in 
za namen izdelave obratovalnih napovedi iz 101. člena tega 
zakona za uporabnike sistema, od katerih so pridobili ustrezno 
privolitev ali s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o agregaciji;

– gospodarska družba, ki izvaja gospodarsko javno služ-
bo dejavnost centra za podpore skladno z zakonom, ki ureja 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, in sicer za izvajanje 
nalog te gospodarske javne službe, za uporabnike sistema, 
od katerih so pridobili ustrezno privolitev ali s katerimi imajo 
sklenjeno pogodbo o odkupu oziroma dobavi.

(4) Osebne podatke uporabnikov sistema iz drugega od-
stavka tega člena obdelujejo tudi naslednji uporabniki:

– sistemski operater za namen izvajanja nalog gospodar-
ske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja iz 45. člena 
tega zakona za uporabnike sistema, od katerih je pridobil ustre-
zno privolitev ali ki direktno ali prek agregatorjev za sistemske-
ga operaterja izvajajo sistemske storitve;

– operater trga z električno energijo za izvajanje nalog go-
spodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z električno 
energijo iz 94. člena tega zakona za vse uporabnike v Sloveniji.

(5) Upravljavci iz prve, druge in tretje alineje tretjega 
odstavka tega člena obdelujejo osebne podatke uporabnikov 
sistema tudi z namenom njihovega zagotavljanja uporabnikom 
sistema in subjektom, ki so upravičeni do dostopa do oseb-
nih podatkov na podlagi pogodbenega razmerja, sklenjenega 
z uporabnikom sistema, ali na podlagi privolitve uporabnika 
sistema.

(6) Upravljavci iz tretjega in uporabniki iz četrtega odstav-
ka tega člena obdelujejo osebne podatke iz drugega odstavka 
tega člena v obsegu, ki ga potrebujejo za doseganje namenov 
iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.

(7) Merilni podatki iz drugega odstavka tega člena se 
zaradi zagotavljanja podatkov za učinkovito delovanje trga z 
električno energijo, izvajanje energetskih storitev ter za namen 
obratovanja in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe hranijo največ 
tri leta po poteku leta, v katerem nastanejo. Ne glede na določ-
be prejšnjega stavka se časovni agregati na ravni od vključno 
enega meseca, ki se nanašajo na uporabnika sistema, hranijo 
največ pet let po poteku leta, v katerem nastanejo.

(8) Drugi osebni podatki uporabnikov sistema, ki izhajajo 
iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno 
za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvi-
jo pogodbe, za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in 
obveznosti iz sklenjene pogodbe oziroma do poteka roka za 
uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank.

(9) Upravljavci osebnih podatkov iz prvih treh alinej tre-
tjega odstavka tega člena v okviru sistema za enotni dostop 
do podatkov na podlagi standardiziranih podatkovnih storitev 
uporabnikom sistema in drugim subjektom, ki so upravičeni 
do dostopa do osebnih podatkov na podlagi tega zakona, 
pogodbenega razmerja, sklenjenega z uporabnikom sistema, 
ali njegove privolitve, zagotavlja varen, učinkovit in brezplačen 
dostop do osebnih podatkov prek enotne vstopne točke nacio-
nalnega podatkovnega vozlišča.

(10) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravljavci 
osebnih podatkov iz prvih treh alinej tretjega odstavka tega 
člena uporabnikom sistema in drugim subjektom, ki so upravi-
čeni do dostopa do osebnih podatkov na podlagi tega zakona, 
pogodbenega razmerja, sklenjenega z uporabnikom sistema 
ali njegovega dovolila, omogoči dostop do osebnih podatkov 
tudi prek standardiziranega vmesnika naprednega števca za 
lokalni dostop do podatkov.

(11) Upravljavci osebnih podatkov iz prvih dveh alinej 
tretjega odstavka tega člena morajo v okviru sistema za enotni 
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dostop do podatkov imenovati nadzornika za skladnost, ki je 
odgovoren za spremljanje izvajanja ukrepov, ki jih sprejme ta 
upravljavec za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do 
podatkov in izpolnjevanja pravil za ravnanje z osebnimi podatki 
iz tega člena. Za nadzornika za skladnost se uporabljajo določ-
be Uredbe 2016/679/EU, ki se nanašajo na pooblaščeno osebo 
za varstvo osebnih podatkov.

(12) Elektrooperaterji, operater trga in izvajalci sistemskih 
storitev lahko zaradi zanesljivega obratovanja sistema ter ana-
lize pravilnega ukrepanja v različnih obratovalnih stanjih na te-
lefonskih številkah, namenjenih sporočanju ter izvajanju nalog 
vodenja in obratovanja, snemajo vsebino komunikacij, podatke 
o prometu in lokacijske podatke, povezane s to komunikacijo, 
ter dejstva in okoliščine v zvezi s prekinitvijo povezave ali s 
tem, da povezava ni bila vzpostavljena, če so kličoče osebe 
predhodno obveščene o snemanju, njegovem namenu in tra-
janju hranjenja posnetka. Posneto sporočilo in podatke je treba 
nemudoma izbrisati. Če gre za podatke v zvezi z dogodkom, 
pri katerem je nastala škoda, pa jih je treba izbrisati najpozneje 
do poteka roka, v katerem je mogoče uveljavljati odškodninske 
zahtevke zaradi varnega in zanesljivega obratovanja sistema, 
ki se nanašajo na dogajanje v zvezi s klicem, oziroma do 
pravnomočne odločitve o takem zahtevku v primeru njegovega 
uveljavljanja.

31. člen
(zahteve za interoperabilnost)

(1) Za zagotovitev konkurence na maloprodajnem trgu in 
v izogib pretiranim upravnim stroškom za uporabnike sistema 
in druge subjekte, ki so upravičeni do dostopa do podatkov na 
podlagi tega zakona, mora biti zagotovljena popolna interope-
rabilnost energetskih storitev.

(2) Energetska podjetja so dolžna upoštevati zahteve 
za interoperabilnost in postopke za dostop do podatkov, ki 
jih predpiše Evropska komisija z izvedbenimi akti na podlagi 
drugega odstavka 24. člena Direktive 2019/944.

(3) Vstopna točka nacionalnega podatkovnega vozlišča 
mora vključiti tudi podatke iz prenosnega sistema in zaprtih 
distribucijskih sistemov, sistemski operater in upravljalci zaprtih 
distribucijskih sistemov pa so dolžni te podatke zagotoviti.

(4) Vlada z uredbo predpiše ukrepe in postopke, da se 
zagotovijo uvedba in povezljivost naprednih merilnih sistemov 
na območju Republike Slovenije ter skladnost z zahtevami za 
dostop do podatkov in zahtevami interoperabilnosti iz prvega 
in drugega odstavka tega člena.

3. oddelek: Zasilna in nujna oskrba

32. člen
(zasilna oskrba)

(1) Distribucijski operater mora samodejno in brez pre-
stopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so 
priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost po-
godbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti 
ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če iz drugega razloga izgubijo 
status člana bilančne sheme, v skladu s predpisom, ki ureja 
delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti 
pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora 
distribucijski operater obvestiti odjemalca takoj po prejemu 
obvestila operaterja trga.

(2) Distribucijski operater mora na zahtevo odjemalca 
zagotoviti dobavo tudi vsakemu:

– gospodinjskemu odjemalcu,
– malemu poslovnemu odjemalcu.
(3) Cena dobave iz prvega in drugega odstavka tega čle-

na mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo 
primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati več kot 25 %. 
Ceno električne energije za zasilno oskrbo določi distribucijski 
operater v višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave električne 
energije ter dodatne stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne 

oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistem-
skih obratovalnih navodilih.

(4) Če distribucijski operater ne določi cene električne 
energije za zasilno oskrbo ali jo določi v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom, jo določi agencija.

(5) Distribucijski operater mora odjemalce v obvestilu iz 
prvega odstavka tega člena ter v opominu pred odklopom ob-
vestiti o možnosti in pogojih zasilne oskrbe ter o obveznostih 
v zvezi z oskrbo ranljivih odjemalcev iz 33. člena tega zakona.

33. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)

(1) Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si za-
radi svojih premoženjskih razmer, deleža izdatkov za energijo 
od razpoložljivega dohodka in drugih socialnih okoliščin ter 
bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za 
gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške 
za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

(2) Distribucijski operater ranljivemu odjemalcu ne sme 
odklopiti električne energije oziroma odjema omejiti pod koli-
čino oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, tempe-
raturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge 
podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja 
življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

(3) Distribucijski operater mora odjemalca pred odklopom 
obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odje-
malec predložiti operaterju, da mu distribucijski operater odobri 
nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti. 
Podrobnejše pogoje in ceno nujne oskrbe, ki pokriva stroške 
nabave energije, predpiše distribucijski operater v sistemskih 
obratovalnih navodilih iz 136. člena tega zakona v skladu s 
pravili in kriteriji, ki jih predpiše agencija.

(4) Če distribucijski operater ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma obvesti odjemalca in 
mu v podpis predloži pogodbo o nujni oskrbi. Če distribucijski 
operater presodi, da pogoji za nujno oskrbo niso izpolnjeni, o 
tem nemudoma pisno obvesti odjemalca in nadaljuje postopek 
odklopa. O sporih v zvezi z upravičenostjo do nujne oskrbe 
odloča agencija po postopku za odločanje o sporih iz zakona, 
ki ureja agencijo.

(5) Stroški nujne oskrbe ranljivih odjemalcev so upravičeni 
stroški distribucijskega operaterja.

34. člen
(energetska revščina)

(1) Vlada predpiše merila za opredelitev in ocenjeva-
nje števila energetsko revnih gospodinjstev, kot so materialna 
ogroženost, velik delež izdatkov za energijo od razpoložljivega 
dohodka, preseganje povprečnega deleža izdatkov za energijo 
in nizka energijska učinkovitost prostorov gospodinjstva. Ma-
terialna ogroženost se dokazuje z odločbo o denarni socialni 
pomoči ali z odločbo o varstvenem dodatku.

(2) Vlada sprejme ustrezne ukrepe za zagotavljanje pod-
pore za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom zmanj-
šanja energetske revščine.

(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ne smejo ovirati proste 
izbire dobavitelja ali delovanja trgov z električno energijo in 
ne smejo vključevati ukrepov kontrole cen električne energije.

(4) O ukrepih iz drugega odstavka tega člena se obvesti 
Evropska komisija na način iz drugega odstavka 7. člena tega 
zakona.

III. poglavje: PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

35. člen
(energetsko dovoljenje)

(1) Za gradnjo objektov za proizvodnjo električne energije 
z nazivno električno močjo, večjo od 10 MW, ki so priključeni 
na javno omrežje, mora investitor pridobiti dokončno energet-
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sko dovoljenje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za energijo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) V primeru gradnje objekta iz prejšnjega odstavka lahko 
investitor zahteva izdajo energetskega dovoljenja po sprejetju 
državnega prostorskega načrta oziroma po sprejetju uredbe o 
najustreznejši varianti.

(3) Z energetskim dovoljenjem se določijo:
– lokacija ali okvirno območje, na katero se energetsko 

dovoljenje nanaša;
– vrsta objekta, vir energije ali gorivo, naprave, na katere 

se energetsko dovoljenje nanaša;
– pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infra-

strukture;
– obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s 

posredovanjem podatkov ministrstvu;
– čas veljavnosti energetskega dovoljenja.
(4) Minister ali ministrica, pristojna za energijo (v nadalj-

njem besedilu: minister) predpiše pogoje in vsebino vloge za 
izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste objektov 
iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na:

1. skladnost objekta z dokumenti dolgoročnega načrto-
vanja na področju energetske politike, akcijskimi načrti, stra-
tegijami in programi;

2. opredelitev meril in pogojev za določitev izpolnjevanja 
pogoja iz prvega odstavka tega člena o moči, večji od 10 MW;

3. vpliv objekta na varnost in zanesljivost elektroenerget-
skega sistema, naprav in pripadajoče opreme ter pogoje za 
priključitev na omrežje;

4. zdravje in varovanje ljudi ter varstvo okolja;
5. zahtevano energetsko učinkovitost tehnologije ali upo-

števanje zadnjega stanja tehnike;
6. vrsto primarnih virov energije s poudarkom na obnovlji-

vih, nizkoogljičnih in domačih virih energije;
7. tehnično, gospodarsko in finančno usposobljenost vla-

gatelja zahteve za energetsko dovoljenje;
8. usklajenost objekta z ukrepi za zagotavljanje zane-

sljive, redne, kakovostne in cenovno ustrezne proizvodnje, 
vključno z uporabo obnovljivih virov energije, učinkovite rabe 
energije in varstva okolja;

9. ugotavljanje razpoložljivosti predvidenih lokacij in ob-
močja, na katerih naj bi se izvajala energetska dejavnost glede 
na že izdana energetska dovoljenja;

10. prispevek proizvodne zmogljivosti objekta k izpolnje-
vanju ciljev države in Evropske unije na področju obnovljivih 
virov energije v končni bruto porabi energije;

11. prispevek proizvodne zmogljivosti k zmanjšanju emisij;
12. ugotavljanje obstoja drugih možnosti namesto gradnje 

novih proizvodnih zmogljivosti, kot so rešitve za prilagajanje 
odjema in shranjevanje energije.

(5) Energetsko dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako 
rekonstrukcijo objektov iz prvega odstavka tega člena, ki spre-
minja energetske parametre objekta in katere obseg sprememb 
je tak, da je za rekonstrukcijski poseg treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje.

(6) Če investitor energetsko dovoljenje prenese na drugo 
osebo, energetsko dovoljenje ostane v veljavi in zavezuje 
vsakokratnega lastnika proizvodnega objekta, na katerega se 
dovoljenje nanaša.

(7) Če investitor energetsko dovoljenje prenese na drugo 
osebo pred začetkom gradnje ali med gradnjo, se lahko na 
zahtevo novega investitorja energetsko dovoljenje spremeni.

(8) Veljavnost energetskega dovoljenja je pet let od dneva 
njegove pravnomočnosti. Ministrstvo lahko v času veljavno-
sti energetskega dovoljenja na zahtevo investitorja veljavnost 
energetskega dovoljenja z odločbo podaljša, če investitor iz 
upravičenih razlogov ni mogel pravočasno izpolniti obveznosti 
iz naslednjega odstavka, vendar skupaj največ za rok veljavno-
sti iz prejšnjega stavka. Upravičeni razlogi so zlasti tisti, ki niso 
nastali zaradi investitorjevih opustitev dolžnega ravnanja ali iz 
vzrokov na njegovi strani.

(9) Če investitor v roku iz prejšnjega odstavka ne vloži po-
polne zahteve za gradbeno dovoljenje za objekt za proizvodnjo 
električne energije oziroma ne vloži popolne zahteve za izdajo 
celovitega dovoljenja za objekt za proizvodnjo električne ener-
gije, energetsko dovoljenje preneha veljati. Ta določba velja 
tudi za vložitev popolne zahteve za izdajo drugega upravnega 
akta, ki po nastopu svoje veljavnosti daje investitorju pravico 
začeti gradnjo objekta iz prvega odstavka tega člena.

(10) Ministrstvo vodi register energetskih dovoljenj. Kadar 
je imetnik energetskega dovoljenja fizična oseba, se v register 
vpišejo naslednji osebni podatki: osebno ime imetnika dovo-
ljenja in naslov stalnega ali začasnega prebivališča imetnika 
dovoljenja. Podatki iz registra so javni.

36. člen
(smiselna uporaba določb o odjemalcih za proizvajalce)

Za proizvajalce in njihovo v omrežje oddano energijo se 
smiselno uporabljajo naslednje določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na končne odjemalce in njihovo iz omrežja prevzeto 
energijo:

– 13. člena;
– prvega in drugega odstavka 14. člena;
– 15. člena, razen desete in enajste alineje drugega 

odstavka;
– tretjega odstavka 18. člena, razen kolikor se nanaša na 

agregatorje, in četrtega odstavka 18. člena;
– drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena;
– 21. in 22. člena;
– drugega odstavka 25. člena;
– prvega do petega odstavka 28. člena in
– 29. člena.

1. oddelek: Zadostnost virov in mehanizem  
za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti

1. pododdelek: Spremljanje zadostnosti  
proizvodnih zmogljivosti

37. člen
(odpravljanje težav pri zadostnosti virov)

(1) Sistemski operater pri pripravi razvojnega načrta pre-
nosnega sistema iz 49. člena tega zakona in ocenjevanju zado-
stnosti proizvodnih virov upošteva ugotovitve evropske ocene 
zadostnosti virov. Če je zaradi dejanskih razmer in odpravljanja 
potencialnih težav treba evropsko oceno dopolniti, izdela naci-
onalno oceno zadostnosti virov v skladu s 24. členom Uredbe 
2019/943/EU.

(2) Kadar evropska ocena zadostnosti virov ali nacionalna 
ocena zadostnosti virov ugotovi težavo v zvezi z zadostno-
stjo virov, mora sistemski operater pridobiti mnenje agencije, 
v katerem morajo biti opredeljena regulativna izkrivljanja ali 
pomanjkljivosti trga, ki so težave povzročile ali prispevale k 
njihovemu nastanku. Agencija pripravljeno mnenje posreduje 
tudi na ministrstvo.

(3) Ministrstvo v sodelovanju s sistemskim operaterjem 
sestavi in objavi načrt za izvedbo ukrepov za zagotovitev zado-
stnosti virov s časovnim načrtom za odpravo vseh ugotovljenih 
regulativnih izkrivljanj ali pomanjkljivosti trga v okviru postopka 
državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: načrt za izvedbo). 
Ministrstvo o načrtu za izvedbo seznani vlado in ga pošlje 
Evropski komisiji za pridobitev mnenja.

(4) Zagotavljanje zadostnosti virov je zaradi zanesljive 
oskrbe z električno energijo v splošnem gospodarskem inte-
resu države.

38. člen
(poročanje o izvajanju načrta za izvedbo)

Agencija spremlja izvajanje načrta za izvedbo iz prejšnje-
ga člena in rezultate spremljanja objavi v letnem poročilu, ki ga 
predloži Evropski komisiji.
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2. pododdelek: Mehanizem za zagotavljanje proizvodnih 
zmogljivosti in standard zanesljivosti

39. člen
(mehanizem za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti)

(1) Ministrstvo lahko za odpravo težav v zvezi z zado-
stnostjo virov v načrt za izvedbo uvrsti tudi mehanizem za 
zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti, ki temelji na načelih 
in pravilih iz 21., 22. in 26. člena Uredbe 2019/943/EU in je 
skladen s pravili za državne pomoči. V tem primeru mora 
ministrstvo predhodno zagotoviti celovito študijo o morebitnih 
učinkih predvidenega mehanizma na sosednje države, s katero 
seznani ministrstva, pristojna za energijo, operaterje prenosnih 
sistemov in regulatorje trgov sosednjih držav ter jih zaprosi za 
mnenje v zvezi z ugotovljenimi učinki.

(2) Ministrstvo pri pripravi načrta za izvedbo in določanju 
potrebnega obsega mehanizma za zagotavljanje proizvodnih 
zmogljivosti upošteva merila in pogoje, ki jih predlaga agencija.

(3) Mehanizem za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti 
se lahko izvaja po prejemu pozitivnega mnenja Evropske ko-
misije o načrtu za izvedbo.

40. člen
(standard zanesljivosti)

(1) Sistemski operater pripravi standard zanesljivosti, s 
katerim se določi potrebna raven zanesljivosti oskrbe z elek-
trično energijo v Republiki Sloveniji. Standard zanesljivosti se 
uporablja pri izdelavi nacionalne ocene zadostnosti virov.

(2) Standard zanesljivosti mora biti primerljiv s standardi 
zanesljivosti, določenimi v čezmejnih trgovalnih območjih in 
mora temeljiti na metodologiji iz petega odstavka 23. člena 
Uredbe 2019/943/EU.

3. pododdelek: Izvajanje konkurenčnega postopka  
za pridobivanje ponudb proizvodnih zmogljivosti

41. člen
(konkurenčni postopek izbora ponudnikov  

proizvodnih zmogljivosti)
(1) Center za podpore v skladu z načrtom za izvedbo vsa-

ko leto objavi javni poziv za zbiranje ponudb za zagotavljanje 
proizvodnih zmogljivosti, na podlagi katerega se s preglednim, 
nediskriminatornim in konkurenčnim postopkom izberejo po-
nudniki proizvodnih zmogljivosti za zagotovitev predvidenega 
obsega proizvodnih zmogljivosti.

(2) Postopek izbire ponudnikov se po roku za oddajo po-
nudb iz poziva lahko izvede, če je na podlagi števila in obsega 
prejetih ponudb različnih ponudnikov zmogljivosti zagotovljena 
konkurenčnost na način, da doseže ciljni obseg zmogljivosti 
in niso izbrane ponudbe vseh ponudnikov. Nasprotno je treba 
najpozneje v roku enega meseca objaviti nov javni poziv za 
zbiranje ponudb zmogljivosti. Na podlagi ponovnega poziva 
se izvede izbira ponudnikov zmogljivosti ne glede na število 
ponudnikov in obseg ponujenih zmogljivosti.

(3) Rezultate postopka izbire ponudnikov zmogljivosti ob-
javi center za podpore na svoji spletni strani.

(4) Pravila za imenovanje, delovanje in pristojnosti ko-
misije centra za podpore za izbor ponudnikov proizvodnih 
zmogljivosti ter izvajanje konkurenčnega postopka izbora sprej-
me center za podpore pred prvim postopkom in po pridobitvi 
soglasja ministra.

42. člen
(pogodba o zagotavljanju plačila za zmogljivosti)

(1) Center za podpore je dolžan najpozneje v 30 dneh 
po zaključenem postopku izbranim ponudnikom posredovati v 
podpis pogodbo, s katero se uredijo izvajanje plačila za zago-
tavljanje zmogljivosti in druga vprašanja medsebojnih razmerij 
v zvezi s tem (v nadaljnjem besedilu: pogodba o zagotavljanju 

plačila za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti). S pogodbo 
o zagotavljanju plačila za zagotavljanje proizvodnih zmoglji-
vost se urejajo tudi postopki obračunavanja pogodbene kazni 
v primeru, da ponudnik ne zagotovi pogodbenih proizvodnih 
zmogljivosti. Pogodbena kazen se določi v višini stroška sis-
temskega operaterja zaradi neizpolnitve obveznosti ponudnika 
v obravnavanem obdobju.

(2) Če ponudnik proizvodnih zmogljivosti v enem mesecu, 
ko je pozvan k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju plačila za 
zagotavljanje proizvodnih zmogljivost, ne sklene pogodbe in 
tega ne stori niti v dodatnem roku, ki ne sme biti krajši od 15 
dni, ni upravičen do sklenitve pogodbe. Za količino proizvodnih 
zmogljivosti, ki s tem izpade, se pripravi predlog pogodbe o 
zagotavljanju plačila za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti 
za prvega naslednjega ponudnika od ponudnikov, ki so izpadli 
iz izbora v prvem krogu, po vrstnem redu, kot ga je določila 
komisija centra za podpore.

(3) Center za podpore vodi register ponudnikov proizvo-
dnih zmogljivosti. Center za podpore podatke o višini in preje-
mnikih plačil za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti objavi 
na svoji spletni strani.

43. člen
(zagotavljanje podatkov za izvajanje pogodb o zagotavljanju 

plačila za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti)
Ponudniki zmogljivosti, ki so s centrom za podpore sklenili 

pogodbo o zagotavljanju plačila za zmogljivost, in elektroope-
raterji, na katerih omrežje so ponudniki zmogljivosti priključeni, 
so centru za podpore na njegovo zahtevo dolžni posredovati 
podatke, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog v okviru go-
spodarske javne službe po tem zakonu.

4. pododdelek: Zagotavljanje sredstev za izvajanje 
mehanizma zagotavljanja proizvodnih zmogljivosti

44. člen
(prispevek za mehanizem za zagotavljanje  

proizvodnih zmogljivosti)
(1) Sredstva za izvajanje mehanizma za zagotavljanje 

proizvodnih zmogljivosti se centru za podpore zagotavljajo 
s prispevkom za mehanizem zmogljivosti in s pogodbenimi 
kaznimi, ki jih plačajo ponudniki zmogljivosti.

(2) Višina prispevka za izvajanje mehanizma za zagota-
vljanje proizvodnih zmogljivosti, ki ga plačuje vsak končni od-
jemalec za posamezno prevzemno-predajno mesto, je odvisna 
od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, 
kategorije odjemalca in namena uporabe energije.

(3) Višino prispevka iz prejšnjega odstavka določi vlada 
za obdobje enega leta tako, da sredstva zadoščajo za pokritje 
predvidenih izdatkov iz petega odstavka tega člena v tem letu. 
Dokler vlada ne določi nove višine prispevkov za izvajanje me-
hanizma za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti, se uporablja 
njihova višina iz prejšnjega obdobja.

(4) Končni odjemalec plačuje prispevek za izvajanje me-
hanizma za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti kot posebno 
postavko na mesečnem računu za omrežnino. Dobavitelji in 
elektrooperaterji, ki skupaj s plačilom omrežnine prejmejo pri-
spevek za izvajanje mehanizma za zagotavljanje proizvodnih 
zmogljivosti, ga morajo nemudoma in brezplačno prenesti v 
korist centra za podpore.

(5) Sredstva za izvajanje mehanizma za zagotavljanje 
proizvodnih zmogljivosti se uporabljajo za:

a) pokrivanje stroškov centra za podpore zaradi aktivnosti 
v zvezi izvajanjem nalog za mehanizem za zagotavljanje proi-
zvodnih zmogljivosti;

b) zagotavljanje plačil po pogodbah o zagotavljanju plačila 
za zagotavljanje proizvodnih zmogljivost.

(6) Višino sredstev za delovanje centra za podpore iz dela 
prispevka za izvajanje mehanizma za zagotavljanje proizvodnih 
zmogljivosti določi vlada na podlagi sprejetega letnega pro-
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grama dela in finančnega načrta. Dokler vlada ne določi nove 
višine sredstev za delovanje centra za podpore, se uporabljajo 
sredstva v obsegu iz zadnjega obdobja, za katero je vlada 
določila višino sredstev.

(7) Vlada z uredbo podrobneje predpiše način določanja 
in obračunavanja prispevka za izvajanje mehanizma za zagota-
vljanje proizvodnih zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena.

IV. poglavje: PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost 
sistemskega operaterja

45. člen
(dejavnost sistemskega operaterja)

(1) Dejavnost sistemskega operaterja je obvezna državna 
gospodarska javna služba.

(2) Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega 
operaterja obsega:

1. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje, graditev in 
vzdrževanje prenosnega sistema;

2. načrtovanje in razvoj elektroenergetskega sistema ob 
upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev 
varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja sistema, va-
rovanja okolja, ekonomskih pogojev ter usmeritev razvojnega 
načrta sistemskega operaterja iz 49. člena tega zakona;

3. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti prenosnega sis-
tema, tako da omogoča razumne zahteve za priključitev na 
sistem in za prenos energije;

4. upravljanje pretokov električne energije v prenosnem 
sistemu ob upoštevanju izmenjave z drugimi medsebojno po-
vezanimi sistemi in v ta namen zagotavljanja razpoložljivosti 
sistemskih storitev, vključno s tistimi, ki jih izvajajo objekti za 
prilagajanje odjema in shranjevanje energije, če je taka razpo-
ložljivost neodvisna od drugih prenosnih sistemov, s katerimi je 
njegov sistem medsebojno povezan;

5. organiziranje trga storitev izravnave za potrebe pre-
nosnega sistema tako, da se zagotavljata preglednost in ce-
lovitost ter se omogoča konkurenca med ponudniki storitev 
izravnave;

6. nakup sistemskih storitev v prenosnem sistemu po 
preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih, 
da se zagotovi obratovalna sigurnost;

7. posredovanje informacij, potrebnih za zagotovitev 
varnega in učinkovitega obratovanja, usklajenega razvoja in 
skladnega delovanja povezanih sistemov drugemu operaterju;

8. zagotavljanje podatkov, potrebnih za učinkovito skle-
panje pogodb o dobavi in uveljavljanje pravice do priključitve, 
uporabnikom sistema in dobaviteljem;

9. pobiranje plačil za prezasedenost in plačil v mehaniz-
mu nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij v skladu z 
49. členom Uredbe 2019/943/EU;

10. nakup električne energije za pokritje izgub v pre-
nosnem sistemu po preglednih, nediskriminatornih in tržno 
zasnovanih postopkih;

11. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti in obratovanja 
prenosnega sistema v skladu z izvedbenimi uredbami za izva-
janje Uredbe 2019/943/EU;

12. zagotavljanje kakovosti oskrbe v skladu z minimalnimi 
standardi.

(3) Sistemski operater je v okviru izvajanja gospodarske 
javne službe dejavnost sistemskega operaterja odgovoren tudi za:

a) zagotovitev primernih sredstev za izpolnjevanje svojih 
obveznosti;

b) zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z ustrezno prenosno 
zmogljivostjo in zanesljivostjo sistema;

c) sprejetje okvira za sodelovanje in usklajevanje med 
regionalnimi koordinacijskimi centri;

č) sodelovanje pri pripravi evropske in nacionalnih ocen 
zadostnosti virov v skladu s poglavjem IV Uredbe 2019/943/EU;

d) digitalizacijo prenosnega sistema;
e) upravljanje podatkov, vključno z razvojem sistemov 

upravljanja podatkov, kibernetsko varnostjo in varstvom podat-
kov v skladu z veljavnimi pravili ter brez poseganja v pristojnosti 
drugih organov.

(4) Pri izvajanju nalog sistemski operater prenosnega 
sistema upošteva priporočila, ki jih izdajo regionalni koordina-
cijski centri, napoved porabe električne energije in potrebnih 
energetskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, 
ob upoštevanju varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema. 
Sistemski operater prenosnega sistema zagotavlja nediskri-
minatorno obravnavo uporabnikov sistema, agregatorjev in 
dobaviteljev.

(5) Sistemski operater lahko opravlja dejavnosti, ki niso 
določene v tem členu in v Uredbi 2019/943/EU, le, če so dejav-
nosti potrebne, da lahko izpolni obveznosti iz tega zakona ali 
Uredbe 2019/943/EU, pod pogojem, da je agencija dala soglasje 
k takemu odstopanju. Ne glede na prejšnji stavek sme sistemski 
operater imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati omrežja, ki niso 
električna omrežja, s predhodnim soglasjem agencije.

46. člen
(splošni akti sistemskega operaterja, izdani na podlagi 

predpisov Evropske unije)
(1) Splošni akti, ki jih sistemski operater izdaja v skladu s 

predpisi Evropske unije, se po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije objavijo na spletnih straneh sistemskega operaterja.

(2) Če predpisi Evropske unije določajo, da mora sistem-
ski operater k splošnim aktom iz prejšnjega odstavka pridobiti 
soglasje agencije, izda soglasje direktor agencije.

47. člen
(način izvajanja gospodarske javne službe)

(1) Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe dejav-
nost sistemskega operaterja Republika Slovenija kot koncedent 
podeli koncesijo pravni ali fizični osebi za celotno območje 
Republike Slovenije, in sicer za obdobje največ 50 let.

(2) Koncesijski akt sprejme vlada skladno z določbami 
zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(3) Koncesijsko pogodbo sklene vlada z gospodarsko 
družbo, ki izpolnjuje pogoje za notranjega izvajalca po prvem 
do petem odstavku 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19).

(4) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka se ne plačuje 
koncesijska dajatev ali drugo plačilo, ki bi bilo z njo po učinku 
izenačeno.

(5) Dejavnost sistemskega operaterja lahko izvaja konce-
sionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima v lasti prenosni sistem;
– ima certifikat sistemskega operaterja in
– je imenovan za sistemskega operaterja.
(6) Dejavnost sistemskega operaterja se financira iz 

omrežnine in drugih prihodkov za izvajanje gospodarske javne 
službe.

48. člen
(graditev in obratovanje prenosnega sistema)

(1) Pri izdaji gradbenega dovoljenja za gradnjo ali rekon-
strukcijo objekta ali naprave, ki je del prenosnega sistema, je 
lahko investitor samo sistemski operater.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko v primeru gra-
dnje ali rekonstrukcije objekta ali naprave, ki povezuje proizva-
jalca, distribucijski sistem ali končnega odjemalca s prenosnim 
sistemom, ta objekt ali naprava pa še ni v lasti sistemskega 
operaterja, investitor tudi proizvajalec, distribucijski operater 
ali končni odjemalec.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za 
izdajo uporabnega dovoljenja ali drugega posamičnega akta, s 
katerim je dovoljeno obratovanje objekta ali naprave, ki je del 
prenosnega sistema.
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(4) Ta člen se ne uporablja za nove povezovalne vode, 
ki so upravičeni do izvzetja v skladu s 63. členom Uredbe 
2019/943/EU.

49. člen
(razvojni načrt prenosnega sistema)

(1) Sistemski operater mora na podlagi metodologije iz 
petega odstavka tega člena v devetih mesecih po sprejetju 
Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta v 
skladu s 3. členom Uredbe 2018/1999/EU (v nadaljnjem bese-
dilu: NEPN) izdelati razvojni načrt prenosnega sistema in zanj 
pridobiti soglasje agencije. Razvojni načrt mora biti narejen za 
najmanj deset let in okvirno za dvajset let ter mora biti usklajen 
z NEPN. V primeru spremembe NEPN mora sistemski operater 
v devetih mesecih preizkusiti skladnost razvojnega načrta z 
NEPN in ga po potrebi po postopku iz tega člena spremeniti 
ali dopolniti.

(2) Operater iz prejšnjega odstavka mora ne glede na 
sprejetje NEPN razvojni načrt prenosnega sistema sprejeti 
vsaki dve leti od sprejetja prejšnjega razvojnega načrta preno-
snega sistema.

(3) Agencija mora dati soglasje k razvojnemu načrtu pre-
nosnega sistema in lahko pred odločitvijo o izdaji soglasja 
zahteva njegove spremembe. O soglasju k razvojnemu načrtu 
mora agencija odločiti v roku treh mesecev od prejema vloge.

(4) Razvojni načrt prenosnega sistema mora opredeliti 
glavno infrastrukturo za prenos električne energije, ki jo je 
treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za za-
nesljivo oskrbo z električno energijo, varno delovanje omrežij 
in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na področju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih 
omrežnih storitev in zagotavljanju skladiščnih objektov. Pri tem 
mora izhajati iz napovedi prevzema energije in moči ter iz na-
povedi pokrivanja prevzete električne energije in moči. Razvojni 
načrt prenosnega sistema mora vsebovati oceno možnosti za 
povečanje energetske učinkovitosti električne infrastrukture z 
uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezano-
stjo z obrati za proizvodnjo in shranjevanje energije, vključno z 
mikroproizvodnjo, ter opredeliti časovno dinamiko in finančno 
ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za 
stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni infrastrukturi. Pri 
tem imajo prednost ukrepi za povečanje energetske učinkovi-
tosti obstoječe električne infrastrukture z uravnavanjem obre-
menitev, prilagajanjem odjema in nakupom sistemskih storitev 
vedno, ko lahko zmanjšajo potrebo po novih investicijah v razši-
ritve omrežja oziroma ko predstavljajo stroškovno bolj ali enako 
učinkovito alternativo širitvi sistema. Razvojni načrt prenosnega 
sistema mora vsebovati tudi oceno zadostnosti proizvodnih 
zmogljivosti in razmere glede zagotovljenosti drugih možnosti 
za gradnjo novih zmogljivosti, kot so rešitve za prilagajanje 
odjema in shranjevanje energije.

(5) Agencija s splošnim aktom po pridobitvi soglasja mi-
nistra predpiše metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov, ki 
jih izdelajo elektrooperaterji skladno s tem in 76. členom tega 
zakona.

2. oddelek: Ločevanje prenosnega sistema  
in sistemskega operaterja

1. pododdelek: Lastniška ločitev

50. člen
(lastnina prenosnega sistema)

(1) Pravna ali fizična oseba, ki ima v lasti prenosni sistem, 
mora izvajati dejavnost sistemskega operaterja. Druga oseba, 
razen sistemskega operaterja, ne sme imeti deloma ali v celoti 
v lasti prenosnega sistema, na katerem ta sistemski operater 

izvaja dejavnost sistemskega operaterja, razen če ta zakon ne 
določa drugače.

(2) Šteje se, da je zahteva iz prejšnjega odstavka izpol-
njena, če dvoje ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo v la-
sti prenosni sistem, ustanovijo skupno podjetje, ki deluje kot 
sistemski operater v dveh ali več državah članicah Evropske 
unije. Nobeno drugo podjetje ne more biti udeleženo v sku-
pnem podjetju. Lastnika ali lastniki prenosnega sistema, ki 
so ustanovili skupno podjetje, morajo izpolnjevati pogoje iz 
52., 54. in 55. člena tega zakona.

51. člen
(lastništvo naprav za shranjevanje energije)

(1) Sistemski operater ne sme imeti v lasti, razvijati, voditi 
ali upravljati naprav za shranjevanje energije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko sistemski 
operater v lasti, razvija, vodi ali upravlja naprave za shranje-
vanje energije, če je naprava popolnoma integriran omrežni 
element in je agencija k temu dala predhodno soglasje.

(3) Agencija o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka ne-
mudoma obvesti Evropsko komisijo in ACER ter navede razlo-
ge za izdajo soglasja in vse s tem povezane informacije.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima lahko sis-
temski operater v lasti, razvija, vodi ali upravlja naprave za 
shranjevanje energije tudi, kadar so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

a) objekti ali nefrekvenčne sistemske storitve, ki jih za-
gotavljajo taki objekti, so potrebni za izpolnitev obveznosti 
sistemskega operaterja za učinkovito, zanesljivo in sigurno 
obratovanje prenosnega sistema ter se ne uporabljajo za na-
kup ali prodajo električne energije na trgih električne energije;

b) sistemski operater je izvedel odprt, pregleden in nedis-
kriminatoren razpisni postopek, ki ga je pregledala in odobrila 
agencija, ter v njem zaradi pomanjkanja ustreznih ponudb 
drugi osebi ni dodelil pravice, da ima v lasti, da razvija, vodi ali 
upravlja tovrstne objekte oziroma zagotavlja ustrezne nefre-
kvenčne sistemske storitve, ali teh storitev ne more zagotoviti 
po razumnih cenah in pravočasno;

c) agencija je ocenila potrebo po odstopanju in opravila 
predhodni pregled ustreznosti razpisnega postopka, vključno 
s pogoji razpisnega postopka, ter izdala odločbo, s katero je 
odobrila tako odstopanje (v nadaljnjem besedilu tega člena: 
dovoljenje za odstopanje).

(5) Pred izvedbo razpisnega postopka agencija pripravi 
usmeritve ali razpisne pogoje, da sistemskemu operaterju po-
maga zagotoviti pravičen razpisni postopek.

(6) O dovoljenju za odstopanje agencija obvesti Evropsko 
komisijo in ACER skupaj z ustreznimi informacijami o tej zahte-
vi in razlogi za odobritev odstopanja.

(7) Agencija redno ali vsaj vsakih pet let opravi javno po-
svetovanje glede obstoječih objektov za shranjevanje energije, 
da oceni potencialno razpoložljivost in interes drugih oseb za 
vlaganje v tovrstne objekte.

(8) Če javno posvetovanje iz prejšnjega odstavka po 
oceni agencije pokaže, da so druge osebe zmožne imeti v 
lasti, razvijati, upravljati ali voditi take objekte na stroškovno 
učinkovit način, agencija po uradni dolžnosti začne postopek 
iz devetega odstavka tega člena.

(9) Agencija odvzame dovoljenje za odstopanje v uprav-
nem postopku. Z odločbo o odvzemu dovoljenja, ki se lahko 
nanaša na vse ali le nekatere objekte za shranjevanje energije, 
ki jih ima v lasti, razvija, vodi ali upravlja sistemski operater, 
agencija določi rok, ki ne sme biti daljši od 18 mesecev, po ka-
terem mora sistemski operater prodati objekt oziroma napravo 
za shranjevanje energije oziroma jo prenehati uporabljati.

(10) Če sistemski operater po prizadevanjih do poteka 
roka iz prejšnjega odstavka ne uspe povrniti preostale vre-
dnosti naložbe v objekte oziroma naprave za shranjevanje 
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energije, se razumno nadomestilo zlasti za preostalo vrednost 
naložbe v objekt v višini amortizacije od neodpisane vrednosti 
do konca dobe uporabnosti lahko povrne v okviru omrežnine 
za prenosni sistem.

(11) Sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek tega člena se 
ne uporabljajo za popolnoma integrirane omrežne elemente.

52. člen
(prepovedi glede nadzora)

(1) Ista pravna ali fizična oseba oziroma iste pravne ali 
fizične osebe ne smejo:

– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz 
37. točke 4. člena tega zakona nad podjetjem, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave, in hkrati ne smejo izvajati ne-
posrednega ali posrednega nadzora iz 37. točke 4. člena tega 
zakona nad sistemskim operaterjem ali prenosnim sistemom 
ali uveljavljati kakršne koli pravice nad njima, ali

– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz 
37. točke 4. člena tega zakona nad sistemskim operaterjem ali 
prenosnim sistemom in hkrati ne smejo izvajati neposrednega 
ali posrednega nadzora iz 37. točke 4. člena tega zakona nad 
podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave, ali 
uveljavljati kakršne koli pravice nad njim.

(2) Podjetje, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali doba-
ve iz prejšnjega odstavka, ne zajema končnih odjemalcev, ki 
opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave električne energije, 
neposredno ali prek podjetij, nad katerimi izvajajo individualni 
ali skupni nadzor, če so končni odjemalci, vključno z njihovim 
deležem električne energije, proizvedene v nadzorovanih pod-
jetjih, v letnem povprečju neto odjemalci električne energije 
in če gospodarska vrednost električne energije, ki jo prodajo 
tretjim stranem, ni bistvenega pomena v razmerju do njihovega 
preostalega poslovnega delovanja.

(3) Za podjetje, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali do-
bave iz prvega odstavka tega člena, se šteje tudi podjetje, ki 
opravlja katero koli dejavnost proizvodnje in dobave v smislu 
zakona, ki ureja zemeljski plin. Za sistemskega operaterja in 
prenosni sistem iz prvega odstavka tega člena se štejeta tudi 
operater prenosnega sistema in prenosni sistem, kot ju določa 
zakon, ki ureja zemeljski plin.

(4) Ista pravna ali fizična oseba oziroma osebe ne mo-
rejo imenovati članov nadzornega sveta, uprave ali organov, 
ki pravno zastopajo podjetje, pri sistemskem operaterju ali 
lastniku prenosnega sistema ter hkrati ne smejo izvajati ne-
posrednega ali posrednega nadzora iz 37. točke 4. člena tega 
zakona ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja dejav-
nost proizvodnje ali dobave.

53. člen
(opredelitev pravic)

Pravice iz prvega in četrtega odstavka prejšnjega člena 
vključujejo zlasti:

a) pravico do izvrševanja glasovalnih pravic;
b) pravico do imenovanja članov nadzornega sveta, upra-

ve ali organov, ki pravno zastopajo podjetje, ali
c) pravico na poslovnem deležu, ki presega polovico 

osnovnega kapitala ali delnic družbe.

54. člen
(prepovedi glede članstva v organih)

Ista pravna ali fizična oseba ne sme biti hkrati:
– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki 

je zakoniti zastopnik podjetja, pri sistemskem operaterju ali 
osebi, ki ima v lasti prenosni sistem, ali predstavnik v zvezi z 
lastniškim upravljanjem prenosnega sistema električne energije 
ali prenosnega sistema električne energije ali zemeljskega 
plina, in

– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki je 
zakoniti zastopnik podjetja, ki izvaja dejavnost proizvodnje ali 
dobave zemeljskega plina ali električne energije.

55. člen
(posebna določba v primeru državnega lastništva)
Če je oseba iz 52. člena Republika Slovenija ali druga 

država članica Evropske unije, lokalna skupnost ali organ teh 
oseb, se šteje, da so zahteve iz 52. člena tega zakona iz-
polnjene, če dva ločena organa teh oseb izvajata nadzor iz 
37. točke 4. člena tega zakona nad sistemskim operaterjem ali 
prenosnim sistemom in nad podjetjem, ki opravlja dejavnost na 
področju proizvodnje ali dobave.

56. člen
(dolžnost ukrepanja za odpravo razlogov, ki predstavljajo 

kršitve prepovedi)
(1) Pravna ali fizična oseba, pri kateri nastane razlog, ki 

predstavlja kršitev v zvezi z zahtevami iz 50., 52., 54. in 55. čle-
na tega zakona, mora takoj ukreniti vse potrebno, da se razlog 
odpravi, ter o nastanku razloga in ukrepih obvestiti agencijo.

(2) Sistemski operater mora obvestiti agencijo po prej-
šnjem odstavku takoj, ko izve za razlog, ki predstavlja kršitev v 
zvezi z zahtevami iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona, ter 
pri tem ukreniti, kar lahko, da se razlog odpravi.

(3) Sistemski operater mora agencijo obvestiti tudi o vsaki 
načrtovani transakciji, zaradi katere bi lahko bila potrebna po-
novna proučitev izpolnjevanja zahtev iz 50., 52., 54. in 55. čle-
na tega zakona.

(4) Agencija nadzira izpolnjevanje v zvezi z zahtevami iz 
50., 52., 54. in 55. člena tega zakona. Če pri nadzoru ugotovi, 
da je pri določeni osebi nastal razlog, ki predstavlja kršitev, jo 
opozori na razlog in na dolžnost ukrepanja po prvem oziroma 
drugem odstavku tega člena.

57. člen
(ukrepi agencije)

(1) Če v razumnem času, ki ni krajši od enega in ne daljši 
od šest mesecev od dneva obvestitve o razlogu v skladu s 
prvim, drugim ali tretjim odstavkom prejšnjega člena, ali če 
v času, ko je agencija opozorila na razlog v skladu s četrtim 
odstavkom prejšnjega člena, razlog v zvezi z zahtevami iz 
50., 52., 54. in 55. člena tega zakona ni odpravljen, agencija 
z odločbo:

– prepove izvrševanje glasovalnih pravic ali izvrševanje 
lastniških upravičenj v zvezi z upravljanjem manj kot polovič-
nega lastniškega deleža v nasprotju z 52. členom tega zakona;

– naloži prodajo deleža v osnovnem kapitalu ali lastniške-
ga deleža v prenosnem sistemu, če presega polovico osnovne-
ga kapitala ali delnic družbe;

– ugotovi, da je bil član uprave, nadzornega sveta ali 
drugega organa, ki zastopa podjetje, imenovan v nasprotju s 
tem zakonom, ali da je bila oseba, ki predstavlja lastnika pre-
nosnega sistema, pooblaščena v nasprotju s tem zakonom ter 
pristojnemu organu predlaga uvedbo postopka za razrešitev 
ali odvzem pooblastila;

– prepove izvrševanje posrednega ali neposrednega nad-
zora iz 37. točke 4. člena tega zakona.

(2) Agencija lahko z odločbo naloži enega ali več ukrepov 
iz prejšnjega odstavka, če je to nujno potrebno, da se odpravi 
razlog kršitve zahtev iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona.

(3) Če zavezanec ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo iz 
prvega odstavka tega člena, je prisiljen k izpolnitvi obveznosti 
z denarno kaznijo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 
– ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZUP) o izvršitvi upravnih 
odločb s prisilitvijo. Ne glede na tretji odstavek 298. člena ZUP 
posamična denarna kazen v postopku izvršbe s prisilitvijo ne 
sme presegati 100.000 eurov.

(4) Če z ukrepi iz tega člena ni mogoče odpraviti razloga 
kršitve zahtev iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona, začne 
agencija postopek preizkusa pogojev za certifikat.
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2. pododdelek: Certificiranje in imenovanje  
sistemskega operaterja

58. člen
(certifikat)

(1) Sistemski operater mora biti certificiran.
(2) Certificiran je sistemski operater, ki ima certifikat.
(3) V postopku certificiranja agencija ugotavlja, ali vlaga-

telj zahteve za izdajo certifikata izpolnjuje pogoje za sistemske-
ga operaterja iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona.

59. člen
(zahteva za certifikat)

(1) Postopek certificiranja se začne z vložitvijo popolne 
vloge za izdajo certifikata s strani lastnika prenosnega sistema 
ali sistemskega operaterja. Vloga je popolna, ko se k vlogi 
predložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 50., 52., 54. in 
55. člena tega zakona.

(2) Agencija ob prejemu popolne vloge za certificiranje 
izda potrdilo o prejemu popolne vloge, ki mora vsebovati rok 
odločitve o zahtevi za certificiranje in informacijo, pod kakšnimi 
pogoji se uporabi pravna domneva izdaje certifikata.

(3) Agencija mora o zahtevi odločiti v štirih mesecih od 
prejema popolne vloge. Če agencija do preteka tega roka 
stranki ne vroči odločitve o zahtevi za certificiranje, se domne-
va, da je agencija izdala certifikat.

(4) Rok za izdajo odločbe ne teče, če je postopek pre-
kinjen ali če je bilo zadržano izvajanje predpisa, na podlagi 
katerega mora agencija odločiti.

(5) V postopku certificiranja ni mogoče zahtevati vrnitve 
v prejšnje stanje.

(6) V primeru domneve iz tretjega odstavka tega člena se 
popolna vloga in potrdilo o prejemu popolne vloge po preteku 
roka iz drugega odstavka 60. člena tega zakona štejeta za 
izdan certifikat, razen če je agencija v tem postopku izdala 
zavrnilno odločbo.

(7) Rok za vložitev pravnih sredstev zoper certifikat, ki 
ima pravno veljavo na podlagi prejšnjega odstavka, začne teči 
naslednji dan po preteku roka iz drugega odstavka 60. člena 
tega zakona.

(8) Pravna domneva o izdanem certifikatu iz šestega od-
stavka tega člena se ne uporabi v postopkih na podlagi izrednih 
pravnih sredstev.

(9) Sistemski operater in podjetja, ki opravljajo dejavnost 
proizvodnje ali dobave, morajo agenciji in Evropski komisiji 
posredovati vse zahtevane informacije, ki jih potrebujeta za 
izvajanje nalog v postopku certificiranja.

(10) V postopku certificiranja mora agencija varovati zau-
pnost poslovno občutljivih podatkov.

60. člen
(posredovanje Evropski komisiji)

(1) Odločitev agencije ali domnevo o izdaji certifikata iz 
tretjega odstavka 59. člena tega zakona agencija nemudoma 
posreduje Evropski komisiji, skupaj s podatki, ki se nanašajo 
na odločitev.

(2) Odločitev agencije ali domneva izdaje certifikata iz 
tretjega odstavka 59. člena tega zakona začneta učinkovati po 
izdaji mnenja Evropske komisije ali po preteku roka iz prvega 
odstavka 51. člena Uredbe 2019/943/EU.

61. člen
(certificiranje v zvezi s tretjimi državami)

(1) Če certificiranje zahteva lastnik prenosnega sistema 
ali sistemski operater, ki ga nadzoruje oseba ali osebe iz 
države ali držav, ki niso članice Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: tretja država), ali ki je sam iz tretje države oziroma 
držav, se za postopek certificiranja in preizkus pogojev za 
certifikat uporabljajo 50., 51., 52. in 54. člen tega zakona, če 

ni drugače določeno. Za tretjo državo šteje tudi država članica 
Evropske unije, za katero velja odstopanje iz 66. člena Direk-
tive 2019/944/EU, razen izpolnjevanja pogojev iz 50., 52., 54. 
in 55. člena tega zakona.

(2) Agencija o prejemu vloge in okoliščinah, zaradi katerih 
bi oseba ali osebe iz tretje države ali tretjih držav lahko pridobile 
nadzor iz 37. točke 4. člena tega zakona nad prenosnim siste-
mom ali sistemskim operaterjem, nemudoma obvesti Evropsko 
komisijo.

(3) Sistemski operater je dolžan nemudoma obvestiti 
agencijo o okoliščinah, zaradi katerih bi oseba ali osebe iz 
tretje države ali tretjih držav lahko pridobile nadzor iz 37. točke 
4. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali sistemskim 
operaterjem.

(4) V postopku certificiranja po tem členu se ne uporablja 
domneva izdaje certifikata iz tretjega odstavka 59. člena tega 
zakona.

(5) Vlagatelj zahteve za izdajo certifikata iz prvega odstav-
ka tega člena mora v postopku certificiranja agenciji dokazati, 
da izpolnjuje pogoje iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona ter 
da izdaja certifikata ne bo ogrozila zanesljivosti oskrbe Republi-
ke Slovenije, druge države članice Evropske unije in Evropske 
unije z energijo. Pri tem agencija upošteva:

– pravice in obveznosti Evropske unije v zvezi s to tretjo 
državo, ki izhajajo iz mednarodnega prava in iz sporazumov, 
sklenjenih z eno ali več tretjimi državami, katerih podpisnica 
je Evropska unija, ter ki obravnavajo zanesljivost oskrbe z 
energijo;

– pravice in obveznosti držav članic do te tretje države, 
ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z njo, če so v skladu s 
pravom Evropske unije, in

– druge posebne lastnosti primera in zadevne tretje dr-
žave.

(6) Agencija mora sprejeti osnutek odločitve v štirih me-
secih po prejemu vloge ter nemudoma seznaniti Evropsko 
komisijo z njim in z vsemi informacijami v zvezi z njim.

(7) Agencija mora pred sprejetjem odločitve o certificira-
nju Evropsko komisijo zaprositi za mnenje o tem, ali stranka 
izpolnjuje prepovedi iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona 
in ali lahko odobritev certificiranja ogrozi zanesljivost oskrbe 
Evropske unije z energijo.

(8) Agencija izda odločbo v postopku certificiranja po tem 
členu v dveh mesecih po izteku roka za izdajo mnenja Evrop-
ske komisije skladno s šestim odstavkom 53. člena Direktive 
2019/944/EU, pri čemer v čim večji meri upošteva mnenje 
Evropske komisije. Agencija Evropsko komisijo nemudoma se-
znani z odločitvijo in vsemi informacijami v zvezi z njo.

(9) Agencija lahko zavrne izdajo certifikata, če bi njegova 
izdaja ogrozila zanesljivost oskrbe Republike Slovenije ali dru-
ge države članice Evropske unije z energijo.

(10) Dokončna odločba agencije in mnenje Evropske ko-
misije se objavita skupaj v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Če se dokončna odločba razlikuje od mnenja Evropske komi-
sije, se objavi tudi obrazložitev odločbe agencije.

62. člen
(postopek preizkusa pogojev za certifikat)

(1) Agencija spremlja, ali sistemski operater izpolnjuje 
zahteve iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona. Agencija po 
uradni dolžnosti začne postopek preizkusa pogojev za certifi-
kat, če:

– prejme obvestilo sistemskega operaterja iz drugega 
odstavka 56. člena tega zakona;

– je seznanjena z načrtovano transakcijo iz tretjega od-
stavka 56. člena tega zakona;

– ugotovi, da obstaja utemeljen razlog za domnevo, da je 
prišlo ali bi lahko prišlo zaradi načrtovane spremembe pravic ali 
vpliva nad lastniki prenosnega sistema ali sistemskega opera-
terja do kršitve zahtev iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona, 
skladno s četrtim odstavkom 57. člena tega zakona;

– tako utemeljeno zahteva Evropska komisija.
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(2) V postopku za preizkus pogojev za certifikat se upo-
rabljajo določbe tega zakona o rednem postopku certificiranja, 
če ni v tem členu ta postopek urejen drugače.

(3) Domneva iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona 
se uporablja v postopku preizkusa pogojev za certifikat le v 
primeru iz prve in četrte alineje prvega odstavka tega čle-
na. Štirimesečni rok za uveljavitev domneve izdaje certifikata 
začne teči z dnem, ko agencija prejme obvestilo sistemskega 
operaterja ali zahtevo Evropske komisije.

(4) Agencija z odločbo:
– odloči o skladnosti načrtovane transakcije z zahtevami 

iz 50., 52., 54. in 55. člena tega zakona;
– potrdi certifikat;
– odvzame certifikat.
(5) Odvzem certifikata začne učinkovati z dnem pravno-

močnosti odločbe.

63. člen
(imenovanje sistemskega operaterja)

(1) Če so po dokončnosti odločbe o izdaji certifikata ali po 
vzpostavitvi domneve iz tretjega odstavka 59. člena tega zako-
na pri določeni pravni ali fizični osebi izpolnjeni pogoji iz prve 
alineje petega odstavka 47. člena tega zakona, jo imenuje vla-
da na predlog agencije za sistemskega operaterja s sklepom.

(2) Vlada na predlog agencije na podlagi dokončne od-
ločbe o ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev razveljavi sklep o 
imenovanju sistemskega operaterja, če sistemski operater ne 
izpolnjuje katerega od pogojev za izvajanje dejavnosti sistem-
skega operaterja iz petega odstavka 47. člena tega zakona, 
hkrati pa ni mogoče pričakovati, da bo ta pogoj v razumnem 
času izpolnjen.

(3) Sklep o imenovanju oziroma sklep o razveljavitvi ime-
novanja se objavi v Uradnem listu Evropske unije in Uradnem 
listu Republike Slovenije ter posreduje Evropski komisiji.

64. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti 

sistemskega operaterja)
(1) Če kateri od pogojev za izvajanje dejavnosti sistem-

skega operaterja iz petega odstavka 47. člena tega zakona ni 
izpolnjen, v razumnem času pa ni mogoče pričakovati izpolni-
tve pogoja, ali če sistemski operater preneha izvajati dejavnost 
sistemskega operaterja in v razumnem času ni mogoče priča-
kovati nadaljevanja izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:

– določi certificiranega sistemskega operaterja v Republi-
ki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, da začasno 
prevzame izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja na pre-
nosnem sistemu, na katerega se nanaša razlog neizpolnjeva-
nja pogojev ali prenehanje izvajanja dejavnosti sistemskega 
operaterja;

– določi pogoje, pod katerimi je lastnik ali so solastniki 
dolžni dati v uporabo prenosni sistem sistemskemu operaterju, 
ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji alineji, in rok, v 
katerem je lastnik ali so solastniki to dolžni storiti;

– odloči o drugih vprašanjih razmerja med lastnikom ali 
solastniki prenosnega sistema in operaterjem iz prve alineje 
tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti sis-
temskega operaterja.

(2) Operater iz prve alineje prejšnjega odstavka opravlja 
dejavnost sistemskega operaterja do prevzema opravljanja de-
javnosti s strani drugega sistemskega operaterja, ki izpolnjuje 
pogoje iz petega odstavka 47. člena tega zakona.

(3) Če lastnik ali lastniki prenosnega sistema v enem 
letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena 
ne zagotovijo, da začne dejavnost sistemskega operaterja na 
njihovem prenosnem sistemu izvajati sistemski operater, ki 
izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 47. člena tega zakona, 
obratovanje tega prenosnega sistema pa je nujno za varno 
in zanesljivo oskrbo z električno energijo v Republiki Sloveniji 

ali delu njenega ozemlja ali gre za povezovalni vod, predlaga 
agencija Republiki Sloveniji kot razlastitvenemu upravičencu 
začetek postopka razlastitve ali omejitve lastninske pravice.

(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice v primeru iz 
prejšnjega odstavka je v javno korist.

3. oddelek: Zagotavljanje sistemskih storitev

65. člen
(način zagotavljanja sistemskih storitev)

(1) Sistemski operater pri zagotavljanju sistemskih stori-
tev spodbuja vključevanje naprednih tehnologij in zagotavljanje 
nediskriminatorne obravnave ponudnikov sistemskih storitev 
glede na uporabljeno tehnologijo.

(2) Sistemski operater naroča storitve izravnave na pod-
lagi preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postop-
kov, ki omogočajo sodelovanje vseh kvalificiranih elektroener-
getskih podjetij in udeležencev na trgu, vključno z udeleženci 
na trgu, ki ponujajo energijo iz obnovljivih virov, udeleženci na 
trgu, ki se ukvarjajo s prilagajanjem odjema, upravljavci objek-
tov za shranjevanje energije in agregatorji.

(3) Sistemski operater določi v sodelovanju z vsemi ude-
leženci na trgu tehnične zahteve za udeležbo na teh trgih na 
podlagi tehničnih značilnosti teh trgov. K aktu o določitvi teh 
zahtev mora sistemski operater pridobiti soglasje agencije.

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se uporabljajo 
tudi za nefrekvenčne sistemske storitve, razen če agencija 
oceni, da sistemski operater nefrekvenčnih sistemskih storitev 
ne more zagotavljati na podlagi tržnih postopkov iz drugega od-
stavka tega člena. V tem primeru lahko agencija izda soglasje k 
neposrednemu naročanju teh storitev. Sistemski operater lahko 
te storitve naroča tudi od ponudnikov prilagajanja odjema ali 
shranjevanja energije ali na drug način, ki zmanjšuje potrebo 
po nadgradnji ali nadomeščanju elektroenergetskih zmogljivo-
sti ter podpira učinkovito in sigurno obratovanje prenosnega 
sistema.

(5) Sistemski operater v preglednem postopku, ki vključu-
je vse ustrezne uporabnike sistema in distribucijskega opera-
terja, določi specifikacije za naročene nefrekvenčne sistemske 
storitve in po potrebi za standardizirane tržne proizvode za te 
storitve vsaj na nacionalni ravni.

(6) K specifikacijam iz prejšnjega odstavka, standardizira-
nim proizvodom in postopku njihovega naročanja da soglasje 
agencija.

(7) Specifikacije iz petega odstavka tega člena zagota-
vljajo učinkovito in nediskriminatorno sodelovanje vseh ude-
ležencev na trgu, vključno z udeleženci na trgu, ki ponujajo 
energijo iz obnovljivih virov, udeleženci na trgu, ki se ukvarjajo 
s prilagajanjem odjema, upravljavci objektov za shranjevanje 
energije in agregatorji. Sistemski operater si izmenjuje vse po-
trebne informacije in se usklajuje z distribucijskimi operaterji, da 
zagotovi optimalno rabo virov, varno in učinkovito obratovanje 
sistema ter da se olajša razvoj trga.

(8) Obveznosti iz petega, šestega in sedmega odstavka 
tega člena glede naročanja nefrekvenčnih sistemskih storitev 
se ne uporabljajo za popolnoma integrirane omrežne elemente.

(9) Stroški zagotavljanja sistemskih storitev, vključno s 
stroški za potrebne informacijske in komunikacijske tehnologije 
ter infrastrukturo, so upravičeni stroški sistemskega operaterja 
skladno s kriteriji upravičenih stroškov, določenih v splošnem 
aktu, s katerim agencija predpiše metodologijo za določitev 
regulativnega okvira.

66. člen
(obveznost sklenitve pogodbe za zagotovitev  

sistemskih storitev)
(1) Če sistemski operater na trgu ne uspe zagotoviti 

zadostnih sistemskih storitev, lahko agencija po uradni dol-
žnosti ali na zahtevo sistemskega operaterja brez poseganja 
v sklenjene pogodbe o dobavi z odločbo naloži enemu ali 
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več proizvajalcem ali odjemalcem ali subjektom iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena, ki lahko glede na tehnična in eko-
nomska merila pod najugodnejšimi pogoji ponudijo ustrezne 
količine sistemskih storitev (v nadaljnjem besedilu tega člena: 
zavezanec), naj nemudoma sklenejo pogodbo za zagotavljanje 
sistemskih storitev s sistemskim operaterjem.

(2) Če sistemski operater ne uspe zagotoviti zadostnih 
sistemskih storitev na dražbah za posamezne produkte sis-
temskih storitev, katerih trajanje je krajše od enega meseca, 
dražbe pa se izvajajo manj kot en mesec pred začetkom 
dobave, mora na zahtevo sistemskega operaterja zavezanec 
zagotoviti manjkajoče količine posamezne sistemske storitve. 
Količino, ki jo mora posamezni zavezanec zagotoviti, sistemski 
operater določi na podlagi proporcionalnih deležev, za katere 
so za posamezno sistemsko storitev zavezanci pridobili prizna-
nje tehnične sposobnosti pri sistemskem operaterju. Pri tem se 
ustrezno upošteva količina zakupljene sistemske storitve, ki jo 
zavezanec že zagotavlja.

(3) Ceno za zagotavljanje sistemskih storitev iz prejšnjih 
odstavkov določi agencija s posebnim sklepom. Metodologijo 
za izračun cene sistemske storitve izravnave in cen za nefre-
kvenčne sistemske storitve določi agencija. Metodologija za 
izračun cen sistemskih storitev izravnave temelji na cenah 
istovrstnih sistemskih storitev na enem izmed sosednjih trgov, 
če se na tem trgu izvaja zakup za isto ali primerljivo časovno 
obdobje ter če so cene pregledno in sprotno objavljene in javno 
dostopne. Če se zakupi za isto ali primerljivo časovno obdobje 
in istovrstne produkte posameznih sistemskih storitev izravna-
ve izvajajo na vseh sosednjih trgih ter so izpolnjeni vsi ostali 
pogoji iz prejšnjega stavka, se cena določi na podlagi povprečja 
cen na teh trgih za isto ali primerljivo časovno obdobje. Tako 
določena cena se uporabi za dan oziroma obdobje, na kate-
rega se nanaša obveznost zagotavljanja sistemskih storitev iz 
tega člena. Metodologija za izračun cen za nefrekvenčne sis-
temske storitve temelji na povprečju doseženih cen posamezne 
sistemske storitve za zadnja tri obdobja njenega zakupa.

(4) Če je zaradi zanesljive oskrbe z električno energijo 
neizogibno, da se še pred koncem postopka sistemskemu ope-
raterju zagotovijo sistemske storitve, agencija izda začasno od-
ločbo, s katero začasno uredi razmerja v skladu s tem členom.

(5) Če iz razlogov, ki so na strani zavezanca, ne pride 
do sklenitve pogodbe, je zavezanec sistemskemu operaterju 
dolžan povrniti vso škodo, ki mu je bila s tem povzročena.

(6) Če sistemski operater zavezancu naloži obveznost po 
tem členu, ima zavezanec pravico od Republike Slovenije zah-
tevati primerno odškodnino, če mu zaradi izvrševanja ukrepa 
nastane škoda.

4. oddelek: Zaupnost podatkov za sistemskega operaterja 
in lastnike prenosnih sistemov

67. člen
(obveznost varovanja zaupnosti)

(1) Sistemski operater je dolžan varovati tajnost poslov-
no občutljivih podatkov, ki jih dobi med izvajanjem poslovne 
dejavnosti ne glede na to, ali so določeni kot poslovna tajnost.

(2) Sistemski operater je dolžan preprečevati diskrimina-
torno razkrivanje poslovno koristnih podatkov o svojih dejav-
nostih, zlasti pa ne sme razkriti poslovno občutljivih podatkov 
drugim delom podjetja, ki se ne ukvarjajo z dejavnostjo sistem-
skega operaterja, razen če in kolikor je to nujno potrebno za 
izvedbo pravnega posla.

(3) Lastnik prenosnega sistema ter v primeru operaterja 
kombiniranega sistema tudi distribucijski operater in drugi deli 
podjetja, ki se ne ukvarjajo z dejavnostjo sistemskega operater-
ja, ne smejo imeti skupnih služb, kot so skupne pravne službe, 
razen upravnih služb ali služb za informacijsko tehnologijo.

(4) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja 
podatkov agenciji in pristojnim organom.

68. člen
(prepoved zlorabe podatkov in dolžnost objave)

(1) Sistemski operater pri prodaji ali nabavi električne 
energije prek povezanih podjetij ne sme zlorabiti poslovno 
občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb v okviru zago-
tavljanja dostopa do sistema ali pogajanja o njem.

(2) Sistemski operater je dolžan objaviti podatke, potreb-
ne za učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga. Ta 
obveznost ne posega v dolžnost varovanja poslovno občutljivih 
podatkov iz prejšnjega člena.

V. poglavje: DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost 
distribucijskega operaterja

69. člen
(dejavnost gospodarske javne službe)

(1) Dejavnost distribucijskega operaterja je obvezna dr-
žavna gospodarska javna služba.

(2) Gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega 
operaterja obsega:

1. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževa-
nje distribucijskega sistema;

2. načrtovanje in razvoj distribucijskega sistema ob upo-
števanju:

– predvidenih potreb uporabnikov sistema,
– zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema ter
– usmeritev iz razvojnega načrta distribucijskega opera-

terja iz 76. člena tega zakona;
3. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 

sistema, tako da omogoča razumne zahteve za priključitev na 
sistem in distribucijo energije;

4. zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo 
z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja;

5. upravljanje pretokov električne energije v sistemu in 
zagotavljanje sistemskih storitev;

6. zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema 
in dobaviteljem, da lahko učinkovito sklepajo pogodbe o dobavi 
in uveljavljajo pravico do priključitve, ter tudi agregatorjem, da 
lahko učinkovito sklepajo pogodbe o agregiranju;

7. napovedovanje porabe in proizvodnje električne ener-
gije ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode celovi-
tega načrtovanja in z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri 
porabnikih;

8. posredovanje informacij, potrebnih za zagotovitev var-
nega in učinkovitega obratovanja, usklajenega razvoja in skla-
dnega delovanja povezanih sistemov kateremu koli drugemu 
operaterju;

9. zagotavljanje kakovosti oskrbe v skladu z minimalni 
standardi;

10. nakup električne energije za pokritje izgub, zasilne in 
nujne oskrbe po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasno-
vanih postopkih;

11. nakup sistemskih storitev v distribucijskem sistemu 
ter storitev za upravljanje prezasedenosti v distribucijskem 
sistemu po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih 
postopkih.

(3) Distribucijski operater lahko po predhodnem soglasju 
vlade s pogodbo začasno prenese izvajanje nalog iz prejšnje-
ga odstavka na drugo fizično ali pravno osebo, ki razpolaga z 
ustreznimi kadri in tehnično opremo, ki je potrebna za izvajanje 
prenesenih nalog, ter ki v isti osebi ne izvaja dejavnosti dobave 
ali proizvodnje električne energije. Ta oseba mora distribu-
cijskemu operaterju omogočiti preko enotne vstopne točke 
nacionalnega podatkovnega vozlišča stalen dostop do vseh 
podatkov, ki jih distribucijski operater uporablja in pridobiva 
za potrebe izvajanja svojih nalog dejavnosti distribucijskega 
operaterja. Seznam in vrsto podatkov ter obliko dostopa do 
podatkov se določi v pogodbi iz prvega stavka tega odstavka.
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(4) V primeru prenosa nalog na osebo iz prejšnjega od-
stavka lahko v okviru strokovnih nalog za izvrševanje javnih po-
oblastil distribucijskega operaterja vodijo in odločajo v postop-
kih v zvezi s priključitvijo na distribucijski sistem ter izdajanjem 
smernic, mnenj in soglasij pri poseganju v prostor osebe, ki so 
zaposlene pri tej tretji osebi in izpolnjujejo pogoje za vodenje 
in odločanje v upravnem postopku.

(5) Distribucijski operater je dolžan najmanj enkrat letno 
izvajati nadzor nad izvajanjem prenesenih nalog, fizična ali 
pravna oseba iz tretjega odstavka tega člena pa je dolžna dis-
tribucijskemu operaterju omogočiti celoten vpogled za potrebe 
izvajanja nadzora.

(6) Distribucijski operater nabavi električno energijo, ki jo 
potrebuje pri opravljanju dejavnosti, po preglednih, nediskrimi-
natornih in tržno zasnovanih postopkih.

(7) Distribucijski operater obračuna neupravičen odjem 
fizični ali pravni osebi, ki neupravičeno odjema električno ener-
gijo iz distribucijskega omrežja in napačne meritve uporabni-
ku sistema, če merilna naprava ni pod nadzorom operaterja. 
Obračunavanje neupravičenega odjema in napačnih meritev 
distribucijski operater podrobneje določi v sistemskih obrato-
valnih navodilih.

(8) Distribucijski operater naroča proizvode in storitve, 
ki so potrebni za učinkovito, zanesljivo in sigurno obratovanje 
distribucijskega sistema, po objektivnih, preglednih in nediskri-
minatornih pravilih, ki jih oblikuje ob usklajevanju s sistemskim 
operaterjem in drugimi zadevnimi udeleženci na trgu ter sprej-
me v okviru sistemskih obratovalnih navodil.

(9) Distribucijski operater naroča nefrekvenčne sistem-
ske storitve, ki jih potrebuje za svoj sistem, po preglednih, 
nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih, razen če je 
agencija ocenila, da tržno zagotavljanje nefrekvenčnih sistem-
skih storitev ekonomsko ni učinkovito, ter odobrila odstopanje. 
Obveznost glede naročanja nefrekvenčnih sistemskih storitev 
ne velja za popolnoma integrirane omrežne elemente.

(10) Z naročanjem proizvodov in storitev iz osmega od-
stavka tega člena je treba zagotoviti sodelovanje vseh kvali-
ficiranih udeležencev na trgu, vključno z udeleženci na trgu, 
ki ponujajo energijo iz obnovljivih virov, udeleženci na trgu, ki 
se ukvarjajo s prilagajanjem odjema, upravljavci objektov za 
shranjevanje energije in agregatorji. Distribucijski operater v 
sistemskih obratovalnih navodilih v sodelovanju z vsemi ude-
leženci na trgu in sistemskim operaterjem predpiše zahteve za 
udeležbo na teh trgih na podlagi tehničnih značilnosti teh trgov 
in zmožnosti vseh udeležencev na trgu.

(11) Distribucijski operater sodeluje s sistemskim opera-
terjem in operaterjem trga z namenom učinkovitega sodelova-
nja udeležencev na trgu, priključenih na njihovo omrežje, na 
maloprodajnih, veleprodajnih in izravnalnih trgih. Zagotavljanje 
storitev izravnave, ki izhajajo iz virov, ki se nahajajo v distribu-
cijskem sistemu, se dogovori s sistemskim operaterjem v skla-
du s 57. členom Uredbe 2019/943/EU in 182. členom Uredbe 
Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi 
smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije 
(UL L št. 220 z dne 25. 8. 2017, str. 1).

(12) Distribucijski operater lahko opravlja dejavnosti, ki 
niso določene v tem členu in v Uredbi 2019/943/EU, le, kadar 
so take dejavnosti potrebne, da bi lahko izpolnil svoje obve-
znosti iz tega zakona ali Uredbe (EU) 2019/943, če je agencija 
dala soglasje k takemu odstopanju. Ne glede na prejšnji stavek 
ima lahko distribucijski operater v lasti, razvija, vodi ali upravlja 
omrežja, ki niso električna omrežja, s predhodnim soglasjem 
agencije.

(13) Distribucijski operater ne sme diskriminirati posame-
znih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, zlasti 
ne v korist svojih povezanih podjetij.

(14) Če distribucijski operater ali oseba, na katero je di-
stribucijski operater prenesel izvajanje nalog skladno s tretjim 
odstavkom tega člena, od uporabnikov pridobi elektroenerget-
ske vode ali naprave, jih mora odkupiti po pošteni vrednosti. 

Pri določitvi poštene vrednosti se upoštevata metodologija 
agencije iz drugega odstavka 109. člena tega zakona, zlasti 
način določitve vrednosti sredstev, ki jih za določitev priznane 
amortizacije in donosa upošteva agencija. V primeru spora o 
vrednosti odloča agencija. Določbe pogodbe, ki so v nasprotju 
s tem odstavkom, so nične.

70. člen
(financiranje gospodarske javne službe)

Dejavnost distribucijskega operaterja se financira iz omre-
žnine in drugih prihodkov za storitve gospodarske javne službe.

71. člen
(območje gospodarske javne službe)

(1) Izvajanje gospodarske javne službe dejavnost distri-
bucijskega operaterja lahko zagotovi država na delu svojega 
območja ali na celotnem območju države na način, določen z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe izvaja javno služ-
bo na distribucijskem sistemu, ki ima javni značaj. Sistem ali del 
sistema ima javni značaj, če je potreben za napajanje več kot 
enega uporabnika sistema. Skupni deli, namenjeni napajanju 
posameznih uporabnikov sistema v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli, in priključni vod, ki so v sku-
pnem lastništvu ali solastništvu lastnikov take stavbe, nimajo 
javnega značaja.

72. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja)

(1) Koncesijski akt za koncesijo za izvajanje gospodar-
ske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja sprejme 
vlada skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske javne 
službe.

(2) Dejavnost distribucijskega operaterja lahko izvaja ose-
ba, ki v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena 
pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne službe 
in ki ima v lasti ali najemu distribucijski sistem na katerega se 
koncesija nanaša.

(3) Ne glede na zakon, ki ureja nekatere koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami četrtega odstavka 1. člena ozi-
roma 10. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih 
pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1) vlada koncesijo 
za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost distribucijske-
ga operaterja, neposredno, brez razpisa, podeli gospodarski 
družbi, ki vloži zahtevo za pridobitev koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operater-
ja, četudi takšna gospodarska družba ni v stoodstotni državni 
lasti, je pa lastnica pomembnega dela distribucijskega sistema 
iz drugega odstavka 114. člena tega zakona in ima ustre-
zne človeške, tehnične, finančne in fizične vire za upravljanje, 
vzdrževanje in razvoj sistema ter izpolnjuje zahteve iz 80. in 
81. člena tega zakona.

(4) Če na posameznem koncesijskem območju gospodar-
ska družba iz prejšnjega odstavka ne vloži zahteve za podelitev 
koncesije in zaradi tega vlada koncesije za to območje ne more 
podeliti po prejšnjem odstavku, lahko vlada koncesijo podeli 
drugi gospodarski družbi po pravilih, ki veljajo za podelitev 
koncesije notranjemu izvajalcu po prvem do petem odstavku 
13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni 
list RS, št. 9/19).

(5) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka se ne plačuje 
koncesijska dajatev ali drugo plačilo, ki bi bilo z njo po učinku 
izenačeno.

73. člen
(najem distribucijskega sistema in plačilo za izvajanje nalog)

(1) Če distribucijski operater ni lastnik distribucijskega sis-
tema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, mora z lastnikom 
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ali drugo osebo, ki lastnino upravlja ali z njo razpolaga, skleniti 
pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema 
za opravljanje nalog distribucijskega operaterja po tem zakonu. 
V pogodbi se zlasti uredijo obseg in namen uporabe sistema, 
višina najemnine oziroma drugega plačila distribucijskega ope-
raterja, pogoji in način tekočega in investicijskega vzdrževanja 
omrežja ter druga vprašanja, ki distribucijskemu operaterju 
omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu. 
Agencija nadzira vsebino pogodbe in način njenega izvrševanja 
z vidika skladnosti s splošnimi akti agencije.

(2) Pogodbeni stranki s pogodbo ne smeta določiti višje 
obveznosti plačila najemnine oziroma plačila za izvajanje na-
log, ki jih je distribucijski operater na podlagi tretjega in četrtega 
odstavka 69. člena tega zakona prenesel na najemodajalca, 
kot jo določi agencija z odločbo o regulativnem okviru v skladu 
s 110. členom tega zakona. Določbe pogodbe, ki so v nasprotju 
s to odločbo, so nične, namesto njih pa se za obveznosti strank 
glede plačila najemnine oziroma storitev uporablja odločba 
agencije o regulativnem okviru.

(3) Če distribucijski operater z lastnikom ali drugo osebo, 
ki upravlja sistem ali njegov del oziroma razpolaga z njima, ne 
doseže soglasja o sklenitvi najemne pogodbe v treh mesecih 
po tem, ko je operater ugotovil obstoj takega sistema ali dela 
sistema in o tem obvestil agencijo in lastnika, agencija na zah-
tevo distribucijskega operaterja naloži lastniku ali drugi osebi, 
ki upravlja lastnino oziroma razpolaga z njo (v nadaljnjem 
besedilu tega člena: zavezanec), dolžnost oddati sistem ali 
njegov del v uporabo distribucijskemu operaterju. Sestavni del 
odločbe je tudi seznam objektov, naprav in drugih sredstev, na 
katere se ta ukrep nanaša.

(4) Distribucijski operater mora v zahtevi za naložitev 
obveznosti iz prejšnjega odstavka natančno opredeliti objekte, 
naprave in druga sredstva, na katere se obveznost nanaša, z 
navedbo enoličnih identifikacijskih znakov, ki se uporabljajo v 
prometu s temi sredstvi. Če teh sredstev ni mogoče ugotoviti 
z ogledom kraja ali na drug način, ki ne posega v pravice za-
vezanca, lahko agencija v postopku ugotavljanja po pridobitvi 
odločbe sodišča mimo volje zavezanca vstopi v prostore in 
objekte, na zemljišča ter k opremi in napravam zavezanca. 
Stroške vstopa in morebitno škodo, ki pri tem neizogibno na-
stane, nosi zavezanec.

(5) Če so sredstva v prostorih oziroma na zemljiščih, ki ne 
pripadajo zavezancu, mora lastnik ali posestnik teh prostorov 
oziroma zemljišč dovoliti ogled distribucijskemu operaterju, če 
so tam stvari zavezanca, ki so predmet postopka iz tretjega 
odstavka tega člena. Če oseba ogleda ne dovoli, se zoper njo 
in na njene stroške po pridobitvi odločbe sodišča lahko ogled 
opravi tudi mimo njene volje.

(6) Če distribucijski operater ob vložitvi zahteve iz tretje-
ga odstavka tega člena nima na razpolago ustreznega števila 
kadrov, s katerimi lahko prevzame v uporabo sistem ali njegov 
del, ali če je to iz dejanskih razlogov neizvedljivo, agencija na 
njegovo zahtevo naloži obveznost lastniku ali drugi osebi, ki 
upravlja lastnino oziroma z njo razpolaga in ki je do vložitve 
zahteve opravljal storitve v zvezi z vzdrževanjem in obrato-
vanjem distribucijskega sistema, ki so potrebne za izvajanje 
gospodarske javne službe, da te storitve še naprej opravlja 
pod pogoji in na način, kot jih določi agencija v odločbi, če je 
to nujno potrebno za nemoteno in varno obratovanje sistema. 
Agencija v tem primeru z odločbo opredeli vrsto teh storitev in 
pogoje njihovega izvajanja.

(7) Če zavezanec ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, 
s katero so mu bili naloženi ukrepi po tem členu, je prisiljen k 
izpolnitvi obveznosti z denarno kaznijo v skladu z ZUP o izvr-
šitvi upravnih odločb s prisilitvijo. Ne glede na tretji odstavek 
298. člena ZUP prva denarna kazen, ki se izreče za prisilitev, 
ne sme presegati 50.000 eurov.

(8) Zavezanec, ki ravna v nasprotju z odločbo, s katero 
so mu bili naloženi ukrepi po tem členu, je dolžan uporabnikom 
sistema, dobaviteljem in distribucijskemu operaterju povrniti 
vso škodo, ki jim je bila s tem povzročena.

(9) Zavezancu, ki so mu bile naložene obveznosti po tem 
členu, pripada pravica do plačila za uporabo njegovega siste-
ma v višini najemnine, ki jo določi agencija z odločbo o regula-
tivnem okviru oziroma odločbo iz tretjega odstavka tega člena. 
Enako velja tudi za plačilo storitev v zvezi z vzdrževanjem in 
obratovanjem, ki se nanašajo na opravljanje nalog distribucij-
skega operaterja, pri čemer lahko plačilo določi agencija tudi v 
odločbi iz šestega odstavka tega člena.

(10) Ukrep agencije iz tretjega odstavka tega člena traja 
do sklenitve najemne ali druge potrebne pogodbe, pravnomoč-
nega dokončanja razlastitvenega postopka iz tretjega odstavka 
74. člena tega zakona ali dokler distribucijski operater ne zgradi 
svojega sistema, na katerega priključi vse uporabnike sistema 
na zadevnem območju.

74. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja 

distribucijskega sistema)
(1) Če kateri od pogojev za izvajanje dejavnosti distri-

bucijskega operaterja iz 72. člena tega zakona ni izpolnjen, v 
razumnem času pa ni mogoče pričakovati izpolnitve pogoja, ali 
če distribucijski operater preneha izvajati dejavnosti distribucij-
skega operaterja in v razumnem času ni pričakovati nadaljeva-
nja izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:

– določi distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji 
ali drugi državi članici Evropske unije, da začasno prevza-
me izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja na distri-
bucijskem sistemu operaterja, na katerega se nanaša razlog 
neizpolnjevanja pogojev ali prenehanje izvajanja dejavnosti 
distribucijskega operaterja;

– določi pogoje, pod katerimi je lastnik ali so solastniki 
dolžni dati v uporabo distribucijski sistem distribucijskemu ope-
raterju, ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji alineji, in 
rok, v katerem so dolžni to storiti;

– odloči o drugih vprašanjih razmerja med lastnikom ali 
solastniki distribucijskega sistema in operaterjem iz prve alineje 
tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti distri-
bucijskega operaterja.

(2) Operater iz prve alineje prejšnjega odstavka opravlja 
dejavnosti distribucijskega operaterja do takrat, ko izvajanje 
dejavnosti prevzame distribucijski operater, ki izpolnjuje pogoje 
iz 72. člena tega zakona.

(3) Če lastnik ali solastniki distribucijskega sistema v 
enem letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega 
člena ne zagotovijo, da začne dejavnost distribucijskega ope-
raterja na njihovem distribucijskem sistemu izvajati distribucijski 
operater, ki izpolnjuje pogoje iz 72. člena tega zakona, lahko 
država kot razlastitveni upravičenec začne postopek razlastitve 
ali omejitve lastninske pravice.

(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice v primeru iz 
prejšnjega odstavka je v javno korist.

75. člen
(zagotavljanje storitev prožnosti v distribucijskem sistemu)

(1) Distribucijski operater naroča storitve prožnosti, vključ-
no z upravljanjem prezasedenosti na svojem sistemu, da se 
izboljša učinkovitost pri obratovanju in razvoju distribucijskega 
sistema. Distribucijski operater lahko naroča te storitve od 
agregatorjev, na distribucijski sistem priključenih ponudnikov 
porazdeljene proizvodnje, prilagajanja odjema ali shranjevanja 
energije, ter spodbuja ukrepe za energetsko učinkovitost, kadar 
te storitve na stroškovno učinkovit način zmanjšajo potrebo po 
nadgradnji ali nadomeščanju elektroenergetskih zmogljivosti 
ter podpirajo učinkovito in varno obratovanje distribucijskega 
sistema.

(2) Distribucijski operater te storitve naroča v skladu s pre-
glednimi, nediskriminatornimi in tržno utemeljenimi postopki, 
razen če agencija na zahtevo distribucijskega operaterja ali po 
uradni dolžnosti z odločbo ugotovi, da naročanje teh storitev ni 
gospodarno, ali kadar bi naročanje povzročilo huda izkrivljanja 
na trgu ali večjo prezasedenost.



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9837 

(3) Distribucijski operater v preglednem postopku, ki vklju-
čuje vse ustrezne uporabnike sistema in sistemskega opera-
terja, določi specifikacije za naročene storitve prožnosti ter po 
potrebi za standardizirane tržne proizvode za te storitve vsaj 
na nacionalni ravni.

(4) K specifikacijam iz prejšnjega odstavka da soglasje 
agencija.

(5) Specifikacije iz tretjega odstavka tega člena zagota-
vljajo učinkovito in nediskriminatorno sodelovanje vseh ude-
ležencev na trgu, vključno z udeleženci na trgu, ki ponujajo 
energijo iz obnovljivih virov, udeleženci na trgu, ki se ukvarjajo 
s prilagajanjem odjema, upravljavci objektov za shranjevanje 
energije in agregatorji. Distribucijski operater si izmenjuje vse 
potrebne informacije ter se usklajuje s sistemskim operaterjem, 
da zagotovi optimalno rabo virov prožnosti, varno in učinkovito 
obratovanje sistema ter da se olajša razvoj trga.

(6) Stroški zagotavljanja storitev iz prvega odstavka tega 
člena, vključno s stroški za potrebne informacijske in komu-
nikacijske tehnologije ter infrastrukturo, so upravičeni stroški 
distribucijskega operaterja skladno s kriteriji upravičenih stro-
škov, določenih v splošnem aktu, s katerim agencija predpiše 
metodologijo za določitev regulativnega okvira.

76. člen
(razvojni načrt distribucijskega sistema)

(1) Distribucijski operater najmanj vsaki dve leti objavi 
in predloži agenciji pregleden razvojni načrt distribucijskega 
sistema za naslednjih deset let, skladno z metodologijo iz 
petega odstavka tega člena. Razvojni načrt mora biti usklajen 
z NEPN. V primeru spremembe NEPN mora distribucijski ope-
rater v devetih mesecih preizkusiti skladnost razvojnega načrta 
z NEPN in ga po potrebi po postopku iz tega člena spremeniti 
ali dopolniti.

(2) Razvojni načrt distribucijskega sistema zagotavlja pre-
glednost glede potrebnih srednje- in dolgoročnih storitev pro-
žnosti ter vključuje načrtovane naložbe v naslednjih desetih le-
tih s posebnim poudarkom na glavni distribucijski infrastrukturi, 
potrebni za priključitev novih proizvodnih zmogljivosti in novih 
odjemalcev, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila. Ra-
zvojni načrt sistema vključuje tudi uporabo prilagajanja odjema, 
energetsko učinkovitost, objekte za shranjevanje energije ali 
druge vire, ki jih distribucijski operater uporablja kot alternativo 
širitvi sistema, ter oceno prostih zmogljivosti za priključevanje 
dodatne razpršene proizvodnje in hranilnikov energije, ki temelji 
na analizi zmogljivosti v celotnem distribucijskem omrežju. 
Pri načrtovanju razvoja imajo prednost ukrepi za povečanje 
energetske učinkovitosti obstoječe električne infrastrukture z 
uravnavanjem obremenitev, prilagajanjem odjema in nakupom 
sistemskih storitev vedno, ko lahko zmanjšajo potrebo po no-
vih investicijah v razširitve omrežja oziroma ko predstavljajo 
stroškovno bolj ali enako učinkovito alternativo širitvi sistema.

(3) Distribucijski operater se o razvojnem načrtu distribu-
cijskega sistema posvetuje z vsemi zadevnimi uporabniki sis-
tema in sistemskim operaterjem. Distribucijski operater objavi 
rezultate posvetovalnega postopka skupaj z razvojnim načrtom 
distribucijskega sistema ter rezultate posvetovalnega postopka 
in razvojni načrt predloži agenciji.

(4) Agencija mora dati soglasje k razvojnemu načrtu dis-
tribucijskega sistema in lahko pred odločitvijo o izdaji soglasja 
zahteva njegove spremembe. O soglasju k razvojnemu načrtu 
mora agencija odločiti v roku treh mesecev od prejema vloge.

(5) Agencija v splošnem aktu iz petega odstavka 49. člena 
tega zakona predpiše metodologijo za izdelavo razvojnih načr-
tov distribucijskega sistema.

77. člen
(vključevanje elektromobilnosti v elektroenergetsko omrežje)

(1) Elektrooperater mora omogočati čim lažjo priključitev 
javno dostopnih in zasebnih polnilnih mest za električna vozila 
na elektroenergetsko omrežje. Pri tem mora nediskriminatorno 

sodelovati z vsako fizično in pravno osebo, ki ima v lasti, raz-
vija, vodi ali upravlja polnilna mesta za električna vozila, tudi, 
kar zadeva priključitev na omrežje.

(2) Elektrooperater ne sme imeti v lasti, razvijati, voditi, 
upravljati polnilnih mest za električna vozila ali ponujati storitev 
električnega polnjenja, razen kadar ima v lasti zasebna polnilna 
mesta, ki so namenjena izključno njegovi lastni uporabi.

78. člen
(odstopanje od prepovedi glede polnilnih mest)

(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena ima lahko 
elektrooperater v lasti, razvija, vodi, upravlja polnilna mesta 
za električna vozila ali ponuja storitev električnega polnjenja 
tudi, kadar je za celovit razvoj elektromobilnosti v Republiki 
Sloveniji nujno treba zagotoviti primerno polnilno infrastrukturo 
za električna vozila tudi na tržno manj zanimivih področjih in so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

a) elektrooperater je izvedel odprt, pregleden in nedis-
kriminatoren razpisni postopek, ki ga je pregledala in odobrila 
agencija, ter v njem zaradi pomanjkanja ustreznih ponudb ni 
dodelil drugi osebi pravice, da ima v lasti, da razvija, vodi ali 
upravlja polnilna mesta oziroma zagotavlja storitve, ali teh 
storitev ne more zagotoviti po razumnih cenah in pravočasno;

b) agencija je ocenila potrebo po odstopanju in opravila 
predhodni pregled ustreznosti razpisnega postopka, vključno 
s pogoji razpisnega postopka, ter izdala odločbo, s katero je 
odobrila tako odstopanje (v nadaljnjem besedilu tega člena: 
dovoljenje za odstopanje);

c) elektrooperater polnilna mesta upravlja v skladu z na-
čeli reguliranega dostopa do sistema iz 9. člena tega zakona 
in ne razlikuje med uporabniki sistema ali vrstami uporabnikov 
sistema, zlasti ne v korist svojih povezanih podjetij.

(2) Pred izvedbo razpisnega postopka agencija pripravi 
usmeritve ali razpisne pogoje, da elektrooperaterju pomaga 
zagotoviti pravičen razpisni postopek.

(3) Agencija redno ali vsaj vsakih pet let opravi javno po-
svetovanje glede obstoječih polnilnih mest za električna vozila, 
da bi ocenila potencialno razpoložljivost in interes drugih oseb 
za vlaganje v tovrstne objekte.

(4) Če javno posvetovanje iz prejšnjega odstavka po 
oceni agencije pokaže, da so tretje osebe zmožne imeti v lasti, 
razvijati, upravljati ali voditi polnilna mesta za električna vozila 
na stroškovno učinkovit način, agencija po uradni dolžnosti 
začne postopek iz petega odstavka tega člena.

(5) Agencija odvzame dovoljenje za odstopanje v uprav-
nem postopku. Z odločbo o odvzemu dovoljenja, ki se lahko 
nanaša na vse ali le nekatera polnilna mesta, ki jih ima v lasti, 
razvija, vodi ali upravlja elektrooperater, agencija določi rok, ki 
ne sme biti daljši od 18 mesecev, po katerem mora elektroo-
perater prodati to polnilno mesto oziroma polnilna mesta ali jih 
prenehati uporabljati.

(6) Če elektrooperater po prizadevanjih do poteka roka 
iz prejšnjega odstavka ne uspe povrniti preostale vrednosti 
njegove naložbe v polnilna mesta, se lahko razumno nado-
mestilo, zlasti za preostalo vrednost njihove naložbe v objekt, 
v višini amortizacije od neodpisane vrednosti do konca dobe 
uporabnosti povrne v okviru omrežnine za distribucijski sistem.

79. člen
(sklepanje pogodb o uporabi prožnosti z uporabniki sistema)

(1) Če za določen del distribucijskega omrežja na trgu ne 
obstaja ustrezna ponudba prožnosti v skladu s 75. členom tega 
zakona, se distribucijski operater lahko s posebno pogodbo 
za sodelovanje pri zagotavljanju obratovanja distribucijskega 
sistema dogovori z uporabniki sistema na tem delu distribucij-
skega sistema za izvajanje prilagajanja odjema ali proizvodnje 
z direktnim vodenjem določenih uporabniških naprav, kot so 
polnilna mesta za električna vozila, toplotne črpalke, električna 
grela, sončne elektrarne ipd., ter slednjim začasno prekine ali 
omeji dobavo oziroma odjem električne energije.
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(2) K dogovoru iz prejšnjega odstavka lahko distribucijski 
operater pristopi v primeru, ko je ogroženo varno in zanesljivo 
obratovanje distribucijskega sistema ali kadar je tako mogoče 
izboljšati kakovost oskrbe večjega števila končnih odjemalcev.

(3) Sklepanje pogodb iz prvega odstavka tega člena odo-
bri agencija izključno na podlagi izjeme iz drugega odstavka 
75. člena tega zakona, in sicer na zahtevo distribucijskega 
operaterja, ki temelji na analizi stroškov in koristi ter prever-
ljivih informacijah, da za točko prezasedenosti obstaja dovolj 
razpoložljivih virov prožnosti za celovito zagotavljanje zadevne 
sistemske storitve, ki niso vključeni v druge programe prilaga-
janja odjema.

(4) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se distribucij-
ski operater in uporabnik sistema dogovorita najmanj o:

– času trajanja pogodbe, ki je omejena na največ dve leti;
– najdaljšem času trajanja prekinitve ali omejevanja do-

bave oziroma odjema električne energije;
– načinu prekinitve ali omejevanja dobave oziroma odje-

ma električne energije;
– nadomestilu, ki ga prejema uporabnik sistema ob preki-

nitvi ali omejevanju dobave oziroma odjema električne energije, 
in morebitnih drugih ugodnostih, ki jih je deležen uporabnik 
sistema za pripravljenost sodelovanja pri zagotavljanju obrato-
vanja distribucijskega sistema.

(5) Nadomestilo iz četrte alineje prejšnjega odstavka mora 
biti zamejeno z metodologijo distribucijskega operaterja, ki jo 
določi v aktu iz 136. člena tega zakona in mora preprečevati 
tržne špekulacije.

(6) Za morebitno povrnitev stroškov dobaviteljev za nedo-
bavljeno energijo se smiselno uporabijo določbe pravil iz prve 
alineje četrtega odstavka 94. člena tega zakona.

2. oddelek: Ločevanje distribucijskih operaterjev

80. člen
(funkcionalna ločitev)

(1) Če je distribucijski operater sestavni del vertikalno in-
tegriranega podjetja, mora biti neodvisen od drugih dejavnosti, 
ki niso povezane z distribucijo glede pravne oblike, organizaci-
je, sprejemanja odločitev in informacijskega sistema.

(2) Ta zahteva ne predstavlja obveznosti po lastniškem 
ločevanju nad sredstvi distribucijskega sistema od vertikalno 
integriranega podjetja.

(3) Določbe 81. in 82. člena tega zakona se ne uporabljajo 
za distribucijskega operaterja, ki ima manj kot 1000 priključenih 
odjemalcev. V tem primeru mora distribucijski operater zago-
toviti, da vertikalno integrirana podjetja nimajo prednostnega 
dostopa do podatkov za izvajanje svojih dobavnih dejavnosti.

81. člen
(zahteve glede ločitve dejavnosti)

(1) Dejavnost distribucijskega operaterja mora distribucij-
ski operater izvajati v ločeni pravni osebi, ki ne opravlja druge 
dejavnosti.

(2) Če je distribucijski operater sestavni del vertikalno 
integriranega podjetja, mora biti poleg zahteve iz prejšnjega 
odstavka neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane z 
distribucijo, tudi glede organizacije in sprejemanja odločitev. V 
ta namen mora zagotoviti izvajanje najmanj naslednjih ukrepov:

a) osebe, ki so odgovorne za upravljanje distribucijske-
ga operaterja, ne smejo sodelovati v organih integriranega 
elektroenergetskega podjetja, ki so posredno ali neposredno 
odgovorni za tekoče operacije proizvodnje, prenosa in dobave 
električne energije;

b) poklicni interesi oseb, pristojnih za upravljanje distri-
bucijskega operaterja, se upoštevajo na način, ki zagotavlja 
njihovo sposobnost za neodvisno delovanje;

c) distribucijski operater mora imeti, neodvisno od integri-
ranega elektroenergetskega podjetja, dejanske pravice spre-
jemanja odločitev glede sredstev, potrebnih za obratovanje, 
vzdrževanje in razvoj omrežja.

(3) Za izpolnjevanje nalog iz točke c) prejšnjega odstavka 
mora imeti distribucijski operater iz prejšnjega odstavka na 
voljo tudi potrebne človeške, tehnične, finančne in fizične vire. 
Matično podjetje potrjuje letni finančni načrt ali drug enakovre-
den instrument distribucijskega operaterja, določa omejitve 
zadolževanja distribucijskega operaterja kot hčerinskega pod-
jetja ter ohranja pravice do ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v hčerinskem podjetju. 
Matično podjetje ne sme dajati navodil v zvezi z vsakodnev-
nim poslovanjem ali s posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji distribucijskih vodov, ki ne presegajo omejitev v 
potrjenem finančnem načrtu ali v drugem enakovrednem in-
strumentu.

(4) Distribucijski operater iz drugega odstavka tega člena 
mora oblikovati program za doseganje skladnosti, ki določa 
ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in zago-
tavlja ustrezen nadzor nad izvajanjem programa. Program za 
doseganje skladnosti določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. Program za dose-
ganje skladnosti mora vsebovati tudi posebne ukrepe za pre-
prečitev diskriminatornega dostopa do podatkov naprednega 
merjenja iz 28. člena tega zakona. K programu za doseganje 
skladnosti mora distribucijski operater pred začetkom njegove 
veljavnosti pridobiti soglasje agencije.

(5) Distribucijski operater iz drugega odstavka tega člena 
mora imeti nadzornika za skladnost, ki mora biti popolnoma 
neodvisen od distribucijskega operaterja ter mora imeti dostop 
do vseh informacij distribucijskega operaterja in morebitnih po-
vezanih podjetij, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog. 
Ukrepi za zagotovitev neodvisnosti nadzornika za skladnost in 
učinkovitosti njegovega nadzora morajo biti določeni v progra-
mu za doseganje skladnosti.

(6) Oseba ali organ, odgovoren za nadzor nad progra-
mom za doseganje skladnosti, pošlje agenciji letno poročilo o 
sprejetih ukrepih, ki se objavi.

82. člen
(preprečevanje izkrivljanja konkurence)

(1) Če je distribucijski operater del vertikalno integrirane-
ga podjetja, mora agencija spremljati dejavnosti distribucijske-
ga operaterja, da vertikalne integracije ne izrablja za izkrivljanje 
konkurence.

(2) Vertikalno integrirani distribucijski operaterji ne smejo 
z dejavnostmi na področju komuniciranja in trženja znamke 
ustvarjati zmede v zvezi z ločeno identiteto dela vertikalno 
integriranega podjetja, ki se ukvarja z dobavo.

83. člen
(lastništvo naprav za shranjevanje električne energije)

(1) Distribucijski operater ali oseba, na katero je distribu-
cijski operater prenesel pooblastila skladno s tretjim in četrtim 
odstavkom 69. člena tega zakona, ne sme imeti v lasti, razvijati, 
voditi ali upravljati naprav za shranjevanje energije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko distribucijski 
operater ali lastnik elektrodistribucijskega omrežja v lasti, raz-
vija, vodi ali upravlja naprave za shranjevanje energije, kadar 
je ta naprava popolnoma integriran omrežni element in je 
agencija k temu dala predhodno soglasje.

3. oddelek: Zaupnost podatkov za distribucijskega 
operaterja

84. člen
(zahteve glede zaupnosti podatkov)

(1) Distribucijski operater je dolžan varovati zaupnost po-
slovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi med izvajanjem svoje 
poslovne dejavnosti, in preprečiti, da bi se poslovno koristni 
podatki o njegovih dejavnostih razkrili na diskriminatoren način.

(2) Distribucijski operater v zvezi s prodajo ali nabavo 
električne energije prek povezanih podjetij ne sme zlorabljati 
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poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb, pri 
izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja.

(3) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja 
podatkov agenciji in pristojnim organom.

4. oddelek: Operater kombiniranega sistema

85. člen
(operater kombiniranega sistema)

Ne glede na 80. člen tega zakona lahko ista pravna ali 
fizična oseba hkrati opravlja dejavnost sistemskega operaterja 
in dejavnost distribucijskega operaterja, če deluje v skladu s 
50., 51., 52., 54. in 55. členom tega zakona.

5. oddelek: Zaprti distribucijski sistemi

86. člen
(splošna določba)

Distribucija električne energije znotraj malih in zaprtih 
sistemov za distribucijo električne energije, ki so v skladu z 
Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE; 
v nadaljnjem besedilu: EZ-1) pridobili status zaprtega distribu-
cijskega sistema, se ne opravlja kot gospodarska javna služba 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema iz 69. člena tega 
zakona ter se zanje uporabljajo določbe 87. do 93. člena tega 
zakona.

87. člen
(pogoji za ohranitev statusa zaprtega  

distribucijskega sistema)
(1) Sistem za distribucijo električne energije, ki je s sku-

pnim prevzemno-predajnim mestom priključen neposredno na 
prenosni sistem in je namenjen distribuciji električne energi-
je na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem 
območju ali območju za skupne storitve, ter ki praviloma ne 
oskrbuje gospodinjskih odjemalcev, ohrani status zaprtega di-
stribucijskega sistema z dovoljenjem agencije, če:

– so iz posebnih tehničnih ali varnostnih razlogov ope-
racije ali proizvodni procesi končnih odjemalcev tega sistema 
integrirani ali

– sistem distribuira električno energijo predvsem lastni-
ku ali operaterju sistema ali njegovim povezanim podjetjem. 
Ta pogoj je izpolnjen, če vsaj 80 % vsote letno porabljene in 
proizvedene energije odpade na lastnika sistema in njegova 
povezana podjetja.

(2) Če sistem za distribucijo električne energije iz prejšnje-
ga odstavka postransko uporablja majhno število gospodinjskih 
odjemalcev, ki so v zaposlitvenem ali drugačnem razmerju z 
lastnikom tega omrežja, to ne onemogoča statusa zaprtega 
distribucijskega sistema.

88. člen
(dovoljenje o podaljšanju statusa zaprtega  

distribucijskega sistema)
(1) Agencija izda dovoljenje o podaljšanju statusa zapr-

tega distribucijskega sistema na podlagi zahteve lastnika tega 
sistema ali druge osebe, ki bo upravljala zaprt distribucijski 
sistem (v nadaljnjem besedilu: operater zaprtega distribucij-
skega sistema).

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda za obdobje 
10 let.

(3) Dovoljenje o podaljšanju statusa zaprtega distribu-
cijskega sistema mora poleg sestavin, ki so z zakonom, ki 
ureja splošni upravni postopek, predpisane za pisne odločbe, 
v izreku vsebovati tudi opredelitev zaokroženega geografskega 
območja, ki je jasno ločeno od preostalega območja.

(4) V postopku izdaje dovoljenja se lahko distribucijski 
operater, ki opravlja to dejavnost na geografskem območju, kjer 

je zaprt distribucijski sistem, kot stranski udeleženec udeležuje 
postopka.

(5) Agencija na zahtevo operaterja zaprtega distribucij-
skega sistema podaljša dovoljenje vsakokrat za 10 let, če so 
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku veljavnosti dovoljenja pred-
pisani za ohranitev statusa zaprtega distribucijskega sistema.

89. člen
(posledice statusa zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Sistemski operater mora operaterju zaprtega distribu-

cijskega sistema pod pogoji iz tega zakona omogočiti dostop 
do prenosnega sistema skladno s tem zakonom.

(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima ena-
ke pravice in obveznosti ter odgovornosti, kot jih ima po tem 
zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih distri-
bucijski operater, razen izjem, ki jih z odločbo odobri agencija 
skladno z 90. členom tega zakona.

(3) Status zaprtega distribucijskega sistema ni ovira, da 
se končnemu odjemalcu, ki je na geografsko zaokroženem 
območju, na njegovo zahtevo skladno s tem zakonom omogoči 
dostop do distribucijskega sistema ali do prenosnega sistema.

90. člen
(izjeme operaterja zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Agencija lahko na zahtevo operaterja zaprtega distri-

bucijskega sistema odloči, da:
– operaterju zaprtega distribucijskega sistema ni treba 

kupovati električne energije, ki jo potrebuje za pokritje izgub 
energije in rezervne zmogljivosti v svojem sistemu, po pregle-
dnih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih;

– agencija ne določa omrežnine na področju zaprtega 
distribucijskega sistema.

(2) Ne glede na odločbo iz prejšnjega odstavka, agencija 
določi omrežnino na podlagi zahteve uporabnika zaprtega di-
stribucijskega sistema.

(3) Agencija v splošnem aktu določi kriterije za določanje 
omrežnine v zaprtih distribucijskih sistemih, pri tem pa mora 
uporabljati metodologijo iz akta o določitvi regulativnega okvira 
iz 109. člena tega zakona.

91. člen
(prenos dovoljenja na drugo osebo)

(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema lahko pre-
nese dovoljenje o pridobitvi statusa ali o podaljšanju statusa za-
prtega distribucijskega sistema na novega operaterja zaprtega 
distribucijskega sistema z dovoljenjem agencije.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo 
prenosnika ali prevzemnika dovoljenja, v kateri mora biti izka-
zano, da:

– prevzemnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti 
operaterja zaprtega distribucijskega sistema;

– sta prenosnik in prevzemnik uredila vsa razmerja z 
odjemalci v zvezi s prenosom dovoljenja.

92. člen
(razlogi za odvzem statusa zaprtega distribucijskega sistema)

(1) Agencija z odločbo odvzame status zaprtega distribu-
cijskega sistema na zahtevo operaterja zaprtega distribucijske-
ga sistema, sistemskega operaterja, distribucijskega operaterja 
ali po uradni dolžnosti, če niso več izpolnjeni pogoji za status 
zaprtega distribucijskega sistema iz tega zakona.

(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora vsa-
ko spremembo izpolnjevanja pogojev iz 87. člena tega zakona 
nemudoma sporočiti agenciji.

93. člen
(posledice prenehanja statusa zaprtega  

distribucijskega sistema)
Po prenehanju dovoljenja o pridobitvi statusa zaprtega 

distribucijskega sistema, ali če je bila zahteva za podaljšanje 
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dovoljenja pravnomočno zavrnjena ali po pravnomočnosti od-
ločbe o odvzemu statusa zaprtega distribucijskega sistema, se 
za ureditev razmerij med lastnikom zaprtega distribucijskega 
sistema in operaterjem distribucijskega sistema, na območju 
katerega je zaprt distribucijski sistem, uporabi 73. člen tega 
zakona.

VI. poglavje: DEJAVNOST OPERATERJA TRGA  
Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

94. člen
(gospodarska javna služba operater trga)

(1) Dejavnost operaterja trga z električno energijo je ob-
vezna državna gospodarska javna služba.

(2) Gospodarska javna služba dejavnost operaterja trga 
z električno energijo obsega:

– upravljanje bilančne sheme trga z električno energijo;
– evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obra-

tovalnih napovedi in zaprtih pogodb;
– organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno 

energijo;
– izvajanje bilančnega obračuna;
– izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z 

nalogami iz prejšnjih alinej;
– zbiranje, analizo in objavo podatkov z namenom za-

gotavljanja preglednosti delovanja trga z električno energijo.
(3) Operater trga mora svoje dejavnosti opravljati tako, da 

omogoča pošteno, nediskriminatorno in pregledno delovanje 
trga.

(4) Operater trga za izvajanje gospodarske javne službe 
po javnem pooblastilu izdaja naslednje predpise:

– pravila za delovanje trga z električno energijo, ki jih izda 
po predhodnem usklajevanju s sistemskim operaterjem in za 
katera mora pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike 
Slovenije pridobiti soglasje agencije;

– pravila za organiziranje platforme operaterja trga za 
izravnalno energijo, ki jih izda po predhodnem usklajevanju s 
sistemskim operaterjem in za katera mora pred njihovo objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje agencije.

(5) Kadar terjatve oseb v okviru izvajanja dejavnosti iz 
drugega odstavka tega člena preidejo na operaterja trga ter ta 
prevzame denarne obveznosti teh oseb zaradi pobotanja vzaje-
mnih denarnih terjatev in obveznosti, se v stečajnem postopku 
nad temi osebami ne uporabljajo določbe predpisa, ki ureja 
stečajni postopek o nedovoljenosti pobota terjatev ob začetku 
stečajnega postopka in prepovedi pobota terjatev stečajnega 
dolžnika, nastalih po začetku stečajnega postopka.

(6) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za terjatve oseb, 
ki v okviru izvajanja dejavnosti energetske borze in kliringa 
borznih poslov preidejo na izvajalca te dejavnosti in slednji 
prevzame denarne obveznosti teh oseb zaradi pobotanja vza-
jemnih denarnih terjatev in obveznosti.

(7) Izvajalci energetskih dejavnosti so operaterju trga 
dolžni omogočiti sproten in neomejen dostop do podatkov, ki jih 
operater trga potrebuje za izvajanje nalog v okviru gospodarske 
javne službe operaterja trga. Vrste podatkov in način dostopa 
se uredijo s predpisi iz četrtega odstavka tega člena.

(8) Pred sprejetjem pravil za delovanje trga z električno 
energijo iz četrtega odstavka tega člena mora operater trga 
omogočiti javno obravnavo predloga pravil v trajanju najmanj 
en mesec in predlagati rok za njihovo izvedbo. V okviru javne 
obravnave mora omogočiti sprejemanje pripomb in predlogov.

95. člen
(financiranje gospodarske javne službe)

(1) Dejavnost operaterja trga z električno energijo se 
financira iz:

– prispevka za delovanje operaterja trga;
– plačil članov bilančne sheme za evidentiranje zaprtih 

pogodb;

– iz drugih plačil uporabnikov za uporabo storitev gospo-
darske javne službe.

(2) Prispevek za delovanje operaterja trga je namenjen 
pokrivanju stroškov operaterja trga, ki se nanašajo na opra-
vljanje nalog gospodarske javne službe. Prispevek plačuje-
jo končni odjemalci po posameznem prevzemno-predajnem 
mestu glede na prevzeto delovno električno energijo (kWh). 
Končni odjemalec plačuje prispevek kot posebno postavko na 
mesečnem računu za omrežnino. Oseba, ki prejme prispevek 
skupaj s plačilom računa, ga mora nemudoma in brezplačno 
prenesti v korist operaterja trga.

(3) K plačilu za evidentiranje zaprtih pogodb iz druge 
alineje prvega odstavka tega člena so zavezani člani bilančne 
sheme, ki v zaprtih pogodbah nastopajo kot prodajalci, razen 
izvajalcev gospodarske javne službe iz 45., 69. in 94. člena 
tega zakona ter energetske borze. Plačila članov bilančne 
sheme so odvisna od obsega evidentiranih zaprtih pogodb 
brez upoštevanja zaprtih pogodb za uvoz električne energije.

(4) Višino virov financiranja iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega člena določi vlada ob upoštevanju obsega del 
posameznih vrst nalog operaterja trga ter upravičenih stroškov 
poslovanja skladno z načeli racionalnosti in učinkovitosti po-
slovanja. Ob tem vlada upošteva predviden obseg stroškov, 
ki se razdelijo na posamezne prispevke. Če viri financiranja v 
posameznem obdobju presežejo stroške, se to upošteva ob 
naslednji spremembi višine virov.

96. člen
(izključna pravica)

(1) Za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost 
operaterja trga z električno energijo Republika Slovenija kot 
koncedent podeli koncesijo enemu operaterju trga za celotno 
območje Republike Slovenije.

(2) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka se ne plačuje 
koncesijska dajatev ali drugo plačilo, ki bi bilo z njo po učinku 
izenačeno.

97. člen
(način podelitve koncesije)

(1) Koncesijski akt za koncesijo za izvajanje gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja trga električne energije sprej-
me vlada skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 
javne službe.

(2) Koncesijsko pogodbo sklene vlada z gospodarsko 
družbo, ki izpolnjuje pogoje za notranjega izvajalca po prvem 
do petem odstavku 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19).

98. člen
(vloge na trgu električne energije)

(1) Udeleženci na trgu poslujejo z električno energijo na 
naslednji način:

– proizvajalec: prodaja v svojem imenu po odprti pogodbi;
– končni odjemalec: kupuje v svojem imenu po odprti 

pogodbi;
– dobavitelj: prodaja končnim odjemalcem ali kupuje od 

proizvajalcev po odprti pogodbi;
– neodvisni agregator: opravlja dejavnosti agregiranja in 

hkrati ni dobavitelj odjemalca oziroma proizvajalca;
– trgovec: kupuje in prodaja električno energijo po zaprti 

pogodbi.
(2) Posamezna pravna ali fizična oseba lahko ob izpol-

njevanju zakonskih pogojev hkrati posluje z električno energijo 
v več različnih vlogah iz prejšnjega odstavka. To zajema tudi 
agregatorje, aktivne odjemalce z objekti za shranjevanje ali 
brez, energetske skupnosti in skupnosti na področju obnovljivih 
virov energije. Vloge se podrobneje opredelijo v predpisu iz 
prve alineje četrtega odstavka 94. člena tega zakona

(3) Pri operaterju trga se količinsko in terminsko eviden-
tirajo vse sklenjene zaprte pogodbe, potrebne za oskrbo z 
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električno energijo na celotnem območju Republike Slovenije, 
vključno z zaprtimi pogodbami z uporabo čezmejnih prenosnih 
zmogljivosti, najmanj enkrat dnevno za naslednji dan. Eviden-
tirajo oziroma posredujejo se tudi obratovalne napovedi in po-
trebni podatki za izvajanje nalog iz 22. in 99. člena tega zakona.

99. člen
(bilančna shema)

(1) Trg z električno energijo je hierarhično urejen v bi-
lančno shemo, v kateri so razmerja med člani bilančne sheme 
ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme 
enolično določena s pogodbami o članstvu v bilančni shemi. 
Članstvo v bilančni shemi in njena struktura sta določena z bi-
lančnimi pogodbami in pogodbami o izravnavi, ki so podrobneje 
urejene s predpisom iz prve alineje četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona.

(2) V bilančno shemo se posamezna fizična ali pravna 
oseba vključi kot član bilančne sheme le z eno bilančno pogod-
bo ali eno pogodbo o izravnavi, razen izvajalcev gospodarske 
javne službe iz 45., 69. in 94. člena tega zakona, ki lahko za po-
trebe transparentnega in ekonomsko učinkovitejšega izvajanja 
posameznih nalog iz obsega gospodarske javne službe poleg 
obvezne ustanovitve lastne bilančne skupine oblikujejo ločene 
bilančne skupine ali podskupine. S pravili za delovanje trga z 
električno energijo iz prve alineje četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona se določijo posebni statusi članov bilančne sheme, 
ki izvajajo gospodarsko javno službo po tem zakonu.

(3) Operater trga mora bilančni obračun voditi na način in 
v rokih, ki ne pomenijo ovire za pravico končnega odjemalca, 
da se zamenjava dobavitelja izvede v roku iz tretjega odstavka 
18. člena tega zakona.

(4) Udeleženci trga, ki želijo aktivno poslovati na trgu ter 
s tem prevzeti odgovornost za izravnavo odstopanj in finanč-
no poravnavo bilančnega obračuna v primeru neizravnane 
bilance, se morajo uvrstiti v bilančno shemo.

(5) Operater trga s sklenitvijo bilančne pogodbe z udele-
žencem trga oziroma na podlagi pogodbe o izravnavi uvrsti v 
bilančno shemo tistega udeleženca trga, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v pravilih za delovanje trga z električno energijo iz 
četrtega odstavka 94. člena tega zakona.

(6) Članstvo v bilančni shemi preneha s prenehanjem 
veljavnosti bilančne pogodbe ali pogodbe o izravnavi.

(7) Za namene upravljanja bilančne sheme, vpisa podat-
kov o pravnih poslih in drugih razmerjih, ki vplivajo na bilanco 
prilivov in odlivov članov bilančne sheme, operater trga na 
podlagi druge alineje drugega odstavka 94. člena tega zako-
na vzpostavi in vodi evidenco, ki obsega najmanj naslednje 
podatke o:

– pogodbah o članstvu v bilančni shemi,
– obratovalnih napovedih,
– zaprtih pogodbah ter
– obstoju in uporabi pravic uporabe čezmejnih prenosnih 

zmogljivosti.
(8) Zaprta pogodba se lahko sklene le med dvema člano-

ma bilančne sheme, razen zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih 
prenosnih zmogljivosti, pri katerih je ena izmed strank član 
bilančne sheme, druga pa udeleženec tujega trga.

(9) Odprta pogodba se lahko sklene le med članom bi-
lančne sheme in pravno ali fizično osebo, ki je upravičena 
skleniti odprto pogodbo, povezano s prevzemno-predajnim 
mestom v Republiki Sloveniji, ki je predmet pogodbe. V odprtih 
pogodbah in zaprtih pogodbah z uporabo čezmejnih prenosnih 
zmogljivosti lahko na obeh straneh nastopa ista pravna ali 
fizična oseba.

(10) Dejanska realizacija merilne točke se upošteva v 
bilanci člana bilančne sheme, ki mu merilna točka pripada.

(11) Operater trga v pravilih iz četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona opredeli tudi način izračuna bilance za neodvi-
snega agregatorja. Če analiza stroškov in koristi, ki jo izvede 
operater trga, pokaže smiselnost nadgradnje osnovnega mo-
dela, operater trga predpiše tudi mehanizem kontrole kakovosti 

napovedi v okviru storitev prožnosti oziroma prenos količin 
ter finančno nadomestilo v višini ocenjenih neto stroškov za 
dobavitelje, ki so neposredno prizadeti zaradi agregatorje-
vih posegov v obratovanje dobavitelju bilančno pripadajočih 
merilnih točk oziroma prevzemno-predajnih mest. V takem 
primeru mora predpisati tudi način financiranja nadomestila 
dobaviteljem oziroma način vrednotenja odstopanj pri kakovosti 
napovedi, kar je lahko urejeno integralno v procesu bilančnega 
obračuna. V primeru uporabe virov prožnosti za namene sis-
temskih storitev zahteve glede mehanizma kontrole kakovosti 
napovedi določi elektrooperater.

100. člen
(vzajemnost)

Operater trga lahko zavrne ali omeji vključitev v bilančno 
shemo zaradi vzajemnosti. Operater trga lahko odloči, da se 
ta pravica ne podeli pravni osebi, ustanovljeni v državi, ki ni 
članica Evropske unije, v kateri nimajo vsi odjemalci pravice do 
proste izbire dobavitelja. Operater trga lahko takemu dobavite-
lju prepove dobavo tistim odjemalcem v Republiki Sloveniji, ki 
ne bi mogli kupovati električne energije od dobavitelja po lastni 
izbiri v državi, kjer je dobavitelj ustanovljen.

101. člen
(tržni plan in vozni red)

(1) Vsaka zaprta pogodba mora biti evidentirana pri ope-
raterju trga na način, določen s pravili za delovanje trga z 
električno energijo iz prve alineje četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona. Operater trga na podlagi količin prodane in ku-
pljene električne energije v evidentiranih zaprtih pogodbah 
izračunava tržni plan članov bilančne sheme, ki je osnova za 
bilančni obračun.

(2) Obratovalno napoved oddaje ali odjema vsake merilne 
točke mora odgovorni bilančne skupine, čigar bilančni skupini ali 
bilančni podskupini oziroma hierarhično nižji bilančni podskupini 
merilna točka pripada, dnevno napovedati operaterju trga na 
način, določen s pravili za delovanje trga z električno energijo iz 
prve alineje četrtega odstavka 94. člena tega zakona.

(3) Število merilnih točk, ki pripadajo članu bilančne she-
me, ni omejeno.

(4) Operater trga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb 
in obratovalnih napovedi sestavi okvirni vozni red prenosnega 
in distribucijskega omrežja. Sistemski operater izdela končni 
vozni red tako, da v okvirni vozni red doda rešitve morebitnih 
tehničnih ovir in sistemskih storitev ter ga takoj posreduje v 
vednost operaterju trga. Končni vozni red je osnova za obrato-
vanje prenosnega sistema in izvajanje izravnalnega trga.

102. člen
(izravnalni trg)

(1) Proizvajalci in odjemalci lahko sodelujejo na izrav-
nalnem trgu glede na tehnične parametre njihovih naprav ter 
druge relevantne lastnosti in okoliščine. Način sodelovanja 
proizvodnih in porabniških enot na izravnalnem trgu podrobneje 
uredi sistemski operater na podlagi 5. točke drugega odstavka 
45. člena tega zakona.

(2) Del izravnalne energije lahko sistemski operater kupi 
oziroma proda na nacionalni platformi operaterja trga za iz-
ravnalno energijo iz tretje alineje drugega odstavka 94. člena 
tega zakona.

(3) Operater trga lahko preneha z izvajanjem platforme 
iz prejšnjega odstavka na podlagi soglasja agencije zaradi in-
tegracije v skupne evropske platforme, pri čemer mora zaprtje 
napovedati vsaj šest mesecev vnaprej.

103. člen
(poravnava in presežek bilančnega obračuna)

(1) Operater trga izvaja obračun in finančno poravnavo 
bilančnega obračuna odgovornih bilančnih skupin.
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(2) Presežki prihodkov nad odhodki iz bilančnega obraču-
na so namenjeni zavarovanju in kritju tveganj operaterja trga 
ter jih operater trga vodi na posebnem računu. Določitev višine 
potrebnih sredstev za namene zavarovanja in kritja tveganj 
operaterja trga se podrobneje uredi s pravili za delovanje trga 
z električno energijo iz prve alineje četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona.

(3) Sredstva, ki presegajo namene iz prejšnjega odstav-
ka, se prerazporedijo skladno s pravili iz prve alineje četrtega 
odstavka 94. člena tega zakona. Če način prerazporeditve ni 
določen, sredstva prerazporedi agencija.

(4) Sistemski operater posreduje operaterju trga podatke 
o dejanjih izravnave elektroenergetskega sistema Republike 
Slovenije, iz katerih izvirajo stroški izravnave odstopanj, tako 
da sta razvidna namen nakupa oziroma prodaje električne 
energije in izvor oziroma ponor električne energije.

104. člen
(pravila za izmenjavo podatkov)

(1) Za zagotovitev učinkovitega izvajanja nalog iz 65., 
75. in 99. člena tega zakona operater trga v pravilih za delova-
nje trga električno energijo iz četrtega odstavka 94. člena tega 
zakona določi pravila za izmenjavo podatkov.

(2) Pri pripravi pravil iz prejšnjega odstavka se upošte-
vajo:

– izmenjava in hramba podatkov o trgovanju, ki podpira 
učinkovito upravljanje procesov obračuna izvajanja storitev 
prožnosti in z njimi povezanih odstopanj;

– integracija podatkov z vseh trgov električne energije in 
enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega vozlišča;

– izmenjava podatkov v časovnih okvirih, ki podpirajo 
učinkovito načrtovanje obratovanja celotnega sistema, vključno 
s koordiniranim preprečevanjem in odpravljanjem prezasede-
nosti v distribucijskem in prenosnem omrežju, ter

– učinkovito upravljanje sistema.
(3) Izmenjava podatkov mora temeljiti na uporabi odprtih 

standardov in biti skladna s splošnim aktom, ki ga izda agencija 
na podlagi četrtega odstavka 448. člena EZ-1.

VII. poglavje: LOČEVANJE IN PREGLEDNOST 
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

105. člen
(revidiranje in objava letnih računovodskih izkazov)
(1) Elektroenergetska podjetja morajo ne glede na lastni-

štvo ali pravno obliko pripraviti in objaviti letne računovodske 
izkaze v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, če ta 
zakon ne določa drugače.

(2) Elektrooperater, najemodajalci in vzdrževalci iz prvega 
in tretjega odstavka 114. člena tega zakona morajo ne glede 
na velikost pripraviti, revidirati in javno objaviti revidirane letne 
računovodske izkaze in letno poročilo na način, ki ga določa 
zakon, ki ureja gospodarske družbe, za velike družbe.

(3) Elektrooperater, najemodajalci in vzdrževalci iz prvega 
in tretjega odstavka 114. člena tega zakona predložijo agenciji 
nerevidirano letno poročilo v treh mesecih po preteku kole-
darskega leta, revidirano letno poročilo in revizorjevo poročilo 
pa v osmih dneh od prejema revizorjevega poročila oziroma 
najpozneje v šestih mesecih po izteku koledarskega leta.

(4) Pri reviziji letnih računovodskih izkazov se zlasti pre-
veri upoštevanje zahtev iz 82. člena tega zakona glede prepre-
čevanja izkrivljanja konkurence, zlasti izogibanja diskriminaciji 
in navzkrižnemu subvencioniranju, ter zahtev iz četrtega in 
petega odstavka 113. člena tega zakona glede izkazovanja 
ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira.

(5) Elektroenergetska podjetja, ki po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, niso zavezana objavljati letnih računo-
vodskih izkazov, morajo njihovo kopijo hraniti na sedežu, tako 
da je dostopna javnosti.

106. člen
(ločene dejavnosti)

(1) Elektroenergetska podjetja morajo skladno z računo-
vodskimi standardi voditi ločene računovodske evidence ter v 
pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti ločene računovod-
ske izkaze za prenosne in distribucijske dejavnosti, kot bi se to 
od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja.

(2) Če elektroenergetska podjetja opravljajo druge ele-
ktroenergetske dejavnosti, ki niso prenosne ali distribucijske, 
morajo tudi za te dejavnosti voditi ločene računovodske evi-
dence in v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti računo-
vodske izkaze skladno s prejšnjim odstavkom.

(3) Elektroenergetska podjetja morajo v pojasnilih k raču-
novodskim izkazom izkazati prihodke in stroške iz najemnine 
prenosnega ali distribucijskega sistema.

(4) Če opravljajo elektroenergetska podjetja tudi dejav-
nosti, ki niso elektroenergetske dejavnosti, lahko vodijo zbirne 
računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim izka-
zom razkrijejo računovodske izkaze za te dejavnosti skladno s 
prvim odstavkom tega člena.

(5) Za ločene računovodske izkaze iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se štejeta bilanca stanja in izkaz poslov-
nega izida.

(6) Elektroenergetska podjetja, na katera se nanaša za-
kon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno eviden-
tiranje dejavnosti, so dolžna voditi računovodske evidence in 
izkaze tudi po navedenem zakonu, če to ni v nasprotju s tem 
zakonom.

107. člen
(sodila za razporejanje po dejavnostih  

in prikaz poslov s povezanimi družbami)
(1) Elektroenergetska podjetja morajo v notranjih aktih 

opredeliti sodila za razporejanje neposrednih in posrednih sred-
stev in obveznosti, stroškov ter odhodkov in prihodkov, ki jih 
upoštevajo pri vodenju ločenih računovodskih evidenc in pri se-
stavi ločenih računovodskih izkazov za energetske dejavnosti.

(2) Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno 
leto.

(3) Sodila iz prvega odstavka tega člena se lahko spre-
menijo samo izjemoma, pri čemer morajo biti razlogi za tako 
spremembo utemeljeni.

(4) Če elektrooperater ali najemodajalec in vzdrževalec 
iz prvega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona spreme-
nijo sodila, morajo pred spremembo sodil pridobiti pozitivno 
mnenje agencije glede utemeljenosti razloga spremembe sodil 
v povezavi s preprečevanjem navzkrižnega subvencioniranja 
med dejavnostmi prenosa, distribucije, drugimi elektroener-
getskimi dejavnostmi in dejavnostmi, ki niso elektroenergetske 
dejavnosti.

(5) V letnem poročilu morajo elektrooperaterji, najemo-
dajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega odstavka 114. člena 
tega zakona razkriti utemeljen razlog spremembe sodil ter 
finančno ovrednotiti učinke teh sprememb.

(6) Elektroenergetska podjetja morajo v letnem poročilu 
razkriti vse posle, opravljene s povezanimi podjetji, katerih 
posamična vrednost presega 100.000 eurov.

(7) Elektroenergetska podjetja morajo v letnem poročilu 
skupaj z ločenimi računovodskimi izkazi za energetske dejav-
nosti, za katere se zahteva ločeno razkrivanje, v celoti razkriti 
tudi sodila iz prvega odstavka tega člena. Ustreznost sodil in 
pravilnost njihove uporabe mora revizor letno revidirati ter o 
tem pripraviti posebno poročilo.

(8) Agencija nadzira ustreznost sodil in pravilnost njihove 
uporabe skladno z določbami zakona, ki ureja agencijo.

108. člen
(pravica do vpogleda v računovodske izkaze)

(1) Agencija ima pravico do vpogleda v računovodske 
izkaze elektroenergetskih podjetij, vodenih skladno s 105., 
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106. in 107. členom tega zakona, če je to potrebno za opra-
vljanje njenih nalog.

(2) Če elektroenergetsko podjetje ne omogoči vpogleda v 
svoje računovodske izkaze, opravi agencija vpogled po določ-
bah zakona, ki ureja agencijo.

(3) Agencija je dolžna varovati zaupnost poslovno obču-
tljivih podatkov, ki jih pridobi z vpogledom v računovodske iz-
kaze. Ta določba ne preprečuje agenciji, da posreduje podatke 
pristojnemu državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali 
nosilcu javnih pooblastil, če jih ta v skladu z zakonom potrebuje 
za izvrševanje svojih pristojnosti.

VIII. poglavje: OMREŽNINA

1. oddelek: Regulativni okvir

109. člen
(metodologija za določitev regulativnega okvira)

(1) Uporabnik sistema je dolžan za uporabo elektroener-
getskega sistema plačati omrežnino, ki je eden izmed virov, 
namenjenih pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterjev. 
Upravičene stroške elektrooperaterjev, omrežnino in druge vire 
za pokrivanje teh stroškov določi agencija v regulativnem okviru.

(2) Agencija s splošnim aktom predpiše metodologijo za 
določitev regulativnega okvira na način, ki spodbuja učinkovi-
tost elektrooperaterjev in uporabe sistema, raziskave in inova-
cije ter naložbe v nove oziroma inovativne tehnologije. Agencija 
pri določitvi metodologije izhaja iz metode reguliranega letnega 
prihodka in reguliranih omrežnin elektrooperaterja, ki operaterju 
zagotavlja pokritje vseh letnih upravičenih stroškov, vključno z 
reguliranim donosom.

(3) Na podlagi splošnega akta iz prejšnjega odstavka se 
pred začetkom regulativnega obdobja v postopku določanja 
regulativnega okvira določijo načrtovani elementi regulativnega 
okvira, po preteku posameznega leta regulativnega obdobja pa 
se v postopku ugotavljanja odstopanj od regulativnega okvira 
določijo priznani elementi regulativnega okvira.

(4) Agencija s splošnim aktom iz drugega odstavka tega 
člena podrobneje predpiše:

– trajanje regulativnega obdobja;
– vrste elementov regulativnega okvira;
– kriterije za določitev posameznih elementov regulativ-

nega okvira;
– način izračunavanja posameznih elementov regulativ-

nega okvira;
– vrste upravičenih stroškov, vključno z reguliranim do-

nosom, kriterije za njihovo ugotavljanje in način njihovega 
določanja;

– pravila in način ugotavljanja odstopanj od regulativnega 
okvira ter način upoštevanja ugotovljenih odstopanj;

– parametre posameznih dimenzij kakovosti, njihove re-
ferenčne vrednosti ter načine in standarde njihovega izraču-
navanja;

– pravila za izračunavanje vpliva kakovosti na upravičene 
stroške;

– minimalne standarde kakovosti različnih storitev elek-
trooperaterjev in

– višino nadomestila ter način in roke za plačilo nadome-
stila iz tretjega odstavka 122. člena tega zakona.

110. člen
(določitev regulativnega okvira)

(1) Agencija pred začetkom regulativnega obdobja določi 
regulativni okvir z odločbo, v kateri vrednostno opredeli načr-
tovane upravičene stroške elektrooperaterja po posameznih 
letih regulativnega obdobja, načrtovane omrežnine, načrto-
vane druge prihodke iz izvajanja dejavnosti elektrooperaterja 
in presežke ali primanjkljaje omrežnin iz preteklih let. Če je 
regulativno obdobje daljše od enega leta, lahko regulativni 

okvir, z namenom preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih 
postavk omrežnine po posameznih letih regulativnega obdobja, 
določa tudi izravnavo tarifnih postavk ali omrežnin za prenosni 
in distribucijski sistem.

(2) Agencija določi vrednosti regulativnega okvira tako, da 
načrtovana omrežnina skupaj z drugimi načrtovanimi prihodki 
iz opravljanja dejavnosti elektrooperaterja in ob upoštevanju 
ugotovljenega kumulativnega presežka oziroma primanjkljaja 
omrežnin elektrooperaterja iz preteklih let pokrije načrtovane 
upravičene stroške elektrooperaterja, kot jih določi agencija, 
ob upoštevanju vseh predvidenih okoliščin stroškovno učinko-
vitega poslovanja elektrooperaterja.

(3) Pri določitvi regulativnega okvira se prihodki od prezase-
denosti upoštevajo na način, kot to določa Uredba 2019/943/EU.

(4) Za posameznega elektrooperaterja določi agencija 
regulativni okvir z odločbo, ki jo izda elektrooperaterju najpo-
zneje do 15. novembra v letu pred prvim letom regulativnega 
obdobja, na katero se nanaša (v nadaljnjem besedilu: odločba 
o regulativnem okviru). Za distribucijskega operaterja se regu-
lativni okvir razdeli na najemodajalce in vzdrževalce iz prvega 
in tretjega odstavka 114. člena tega zakona.

(5) Odločbo o regulativnem okviru izda agencija po uradni 
dolžnosti. Najpozneje do 15. septembra v letu pred prvim letom 
naslednjega regulativnega obdobja agencija uvede postopek 
določanja regulativnega okvira s sklepom, v katerem določi ele-
ktrooperaterju, katere podatke mora v določenem roku poslati 
agenciji za odločanje v postopku.

(6) Agencija objavi podrobno metodologijo in osnovne 
stroške, uporabljene za izračun regulativnega okvira operater-
ja, pri čemer ohrani zaupnost poslovno občutljivih podatkov.

111. člen
(naložbeni načrt elektrooperaterja)

(1) Zaradi določitve regulativnega okvira pripravi elektro-
operater naložbeni načrt in ga predloži agenciji do 31. januarja 
v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru. V 
naložbenem načrtu elektrooperater finančno ovrednoti naložbe 
iz veljavnega desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel 
v naslednjem regulativnem obdobju. V naložbenem načrtu 
sistemski operater posebej razkrije naložbe, ki jih financira iz 
namenskih prihodkov od prezasedenosti v skladu z Uredbo 
2019/943/EU.

(2) V postopku določitve regulativnega okvira agencija 
preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga 
za določitev načrtovanih upravičenih stroškov elektrooperaterja 
v naslednjem regulativnem obdobju. Pri oceni naložbenih načr-
tov in določitvi upravičenih stroškov elektrooperaterja agencija 
ni vezana na vrednosti naložb in dinamiko njihove izvedbe iz 
dokumentov dolgoročnega načrtovanja energetske politike ali 
načrtov razvoja elektrooperaterjev.

(3) Če agencija pri oceni naložbenih načrtov ugotovi, da 
ima upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upraviče-
nih stroških elektrooperaterja prevelik vpliv na omrežnino, lahko 
upošteva le določene naložbe po prioritetnem vrstnem redu, 
kot so opredeljene v naložbenem načrtu. V primeru zmanjša-
nja naložbenega načrta agencija ustrezno zmanjša kazalnike 
kakovosti in zanesljivosti oskrbe.

(4) Elektrooperater mora v naložbenem načrtu posebej 
razkriti investicije, ki so namenjene za ohranjanje obratovalne 
sposobnosti obstoječe infrastrukture (rekonstrukcije), investici-
je v novo infrastrukturo in načrtovane investicije v sredstva, ki 
niso elektroenergetska infrastruktura.

(5) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo za 
pripravo in ocenitev naložbenih načrtov, v katerem določi vsaj:

– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje 
naložb;

– vrste in obvezno vsebino naložbenih načrtov;
– postopke za pripravo in ocenjevanje naložbene doku-

mentacije ter odločanje o naložbah;
– minimum meril za ugotavljanje učinkovitosti projektov.
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112. člen
(upravičeni stroški elektrooperaterja)

(1) Upravičeni stroški elektrooperaterja za izvajanje de-
javnosti elektrooperaterja se ugotavljajo in določajo za posa-
mezno leto regulativnega obdobja. Če elektrooperater poleg 
storitev dejavnosti elektrooperaterja opravlja tudi druge dejav-
nosti, mora tem dejavnostim ustrezno pripisati sorazmerni del 
stroškov.

(2) Upravičeni stroški obsegajo tudi reguliran donos ele-
ktrooperaterja.

(3) Način ugotavljanja in določanja upravičenih stroškov 
mora spodbujati elektrooperaterja k stroškovno učinkovitemu 
poslovanju ter mu omogočati, da doseže višji realiziran donos 
od priznanega v regulativnem okviru, če so prihranki pri upravi-
čenih stroških rezultat njegovih prizadevanj za večjo stroškovno 
učinkovitost. Če elektrooperater posluje s stroški, ki so višji od 
upravičenih, razliko krije iz priznanega reguliranega donosa 
na sredstva.

(4) Pri določitvi upravičenih stroškov agencija upošte-
va, da mora elektrooperater učinkovitost svojega poslovanja 
izboljšati za določen faktor, ki ga v splošnem aktu opredeli 
agencija, ob upoštevanju načrtovane splošne produktivnosti 
gospodarstva. Pri tem lahko upošteva tudi učinkovitost elek-
trooperaterja, ki izhaja iz primerjalnih analiz učinkovitosti po 
strokovnih metodah.

(5) Reguliran donos elektrooperaterja in upravičeni stro-
šek amortizacije se določita tako, da omogočata ekonomsko 
upravičenost vlaganja v razvoj sistema ter sta odvisna od 
regulirane višine opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi 
in neopredmetenih sredstev v uporabi v odvisnosti od upora-
be sistema, narave dejavnosti elektrooperaterja ter regulira-
ne strukture virov financiranja in učinkovite uporabe sistema. 
Reguliran donos na sredstva se ne prizna na sredstva, ki 
niso ostala sredstva, potrebna za izvajanje gospodarske javne 
službe distribucijskega operaterja, za del vrednosti sredstev 
v višini brezplačno prevzetih sredstev, pridobljenih s plačili 
nesorazmernih stroškov za priključitev na sistem, na sredstva 
v gradnji in izdelavi, sredstva, zgrajena iz sredstev od preza-
sedenosti, sredstva, zgrajena s sofinanciranjem, brezplačno 
prevzeta sredstva in druga nepovratna sredstva ter sredstva, 
ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti elektroope-
raterja. Za brezplačno prevzeta sredstva se elektrooperaterju 
prizna posebna stimulacija za pridobitev takih sredstev v dele-
žu od njihove višine. Ta stimulacija se vključi v regulativni okvir 
v letu, ko se sredstva, zgrajena iz teh virov, predajo v uporabo.

113. člen
(odstopanja od regulativnega okvira)

(1) Elektrooperater je dolžan ugotavljati odstopanja od 
regulativnega okvira za posamezno leto, ki se odražajo v pre-
sežku ali primanjkljaju omrežnine, in ugotovljena odstopanja 
razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom.

(2) Presežek omrežnine je presežek priznanega reguli-
ranega letnega prihodka nad priznanimi letnimi upravičenimi 
stroški elektrooperaterja.

(3) Primanjkljaj omrežnine je primanjkljaj priznanega re-
guliranega letnega prihodka za pokrivanje priznanih upraviče-
nih stroškov elektrooperaterja.

(4) Presežek ali primanjkljaj omrežnine se ugotovi kot raz-
lika med priznanimi upravičenimi stroški in zaračunanimi omre-
žninami (zmanjšanimi za primanjkljaj omrežnine iz preteklih let 
ali povečanimi za presežek omrežnine iz preteklih let) ter pri-
znanimi drugimi letnimi prihodki iz dejavnosti elektrooperaterja.

(5) Presežek omrežnine je dolžan elektrooperater upora-
biti kot plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost 
elektrooperaterja naslednjega ali naslednjih let, zato mora pre-
sežek omrežnine izkazati kot preplačilo tistega leta regulativ-
nega obdobja, za katerega je presežek ugotovljen. Agencija 
znesek presežka omrežnine upošteva pri določitvi omrežnine 
v naslednjem regulativnem obdobju ali naslednjih regulativnih 
obdobjih kot že zaračunano omrežnino v preteklih obdobjih.

(6) Primanjkljaj omrežnine ima elektrooperater pravico 
prejeti v naslednjem letu oziroma zaradi preprečitve skokovi-
tega spreminjanja tarifnih postavk omrežnin v naslednjih letih 
kot plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost 
elektrooperaterja tistega leta, za katero je primanjkljaj ugoto-
vljen. Primanjkljaj omrežnine elektrooperater izkaže kot terjatev 
tistega leta regulativnega obdobja, za katerega je primanjkljaj 
omrežnine ugotovljen, če zanesljivo pričakuje, da bo primanj-
kljaj omrežnine zaračunan in plačan v naslednjih obdobjih. 
Agencija znesek primanjkljaja omrežnine upošteva pri določitvi 
omrežnine v naslednjem regulativnem ali naslednjih regulativ-
nih obdobjih.

(7) Elektrooperater je dolžan agenciji predložiti izračun 
presežka oziroma primanjkljaja omrežnine posameznega leta 
regulativnega obdobja v 15 dneh od prejema revizorjevega po-
ročila oziroma najpozneje v šestih mesecih po izteku koledar-
skega leta. Agencija v postopku ugotavljanja odstopanja izda 
odločbo o ugotovljenem odstopanju od regulativnega okvira, s 
katero v skladu z določbami drugega do četrtega odstavka tega 
člena ugotovi višino presežka oziroma primanjkljaja omrežnine.

(8) Agencija preverja namensko porabo prihodkov iz upra-
vljanja prezasedenosti čezmejnih vodov, pri čemer preveri in 
potrdi, ali je dejanski znesek prihodkov od prezasedenosti 
namenjen enemu od namenov iz drugega in tretjega odstavka 
19. člena Uredbe 2019/943/EU.

(9) Če agencija po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke 
odpravi, razveljavi ali spremeni odločbo o ugotovljenem od-
stopanju od regulativnega okvira in v ponovljenem postopku z 
odločbo ugotovi drugačno odstopanje od regulativnega okvira, 
se razlika poračuna v naslednjem regulativnem obdobju. Pri 
ponovljenem odločanju se uporabljajo predpisi in splošni akti 
agencije, veljavni ob izdaji odpravljene odločbe.

(10) Ne glede na četrti odstavek 110. člena tega zakona 
lahko agencija med regulativnim obdobjem izda odločbo, s ka-
tero določi nov regulativni okvir za preostala leta regulativnega 
obdobja, če je zaradi nepričakovanih sprememb v obsegu 
uporabe sistema ali drugih nepričakovanih okoliščin nastal 
tolikšen presežek ali primanjkljaj omrežnin, da ga ni mogoče 
izravnati pri določitvi regulativnega okvira v naslednjem regu-
lativnem obdobju.

(11) Sistemski operater v letnem poročilu ločeno razkrije 
realizacijo in porabo prihodkov od prezasedenosti za posame-
zni namen iz drugega in tretjega odstavka 19. člena Uredbe 
2019/943/EU.

(12) Določbe o poračunavanju presežka oziroma primanj-
kljaja omrežnin se uporabljajo tudi, če dejavnost operaterja na 
zadevnem sistemu začne izvajati drug izvajalec. Dosedanji iz-
vajalec je dolžan morebitni presežek plačati novemu izvajalcu, 
morebitni primanjkljaj pa lahko zahteva od novega izvajalca, 
oboje najpozneje do konca regulativnega obdobja, v katerem 
se ta primanjkljaj oziroma presežek upoštevata pri določitvi 
omrežnine.

2. oddelek: Posebne določbe o določitvi regulativnega 
okvira, če distribucijski operater ni lastnik pomembnega 

dela distribucijskega sistema ali če bistvene naloge 
distribucijskega operaterja izvaja druga oseba

114. člen
(določitev regulativnega okvira na distribucijskem sistemu,  

ki ga operater nima v lasti)
(1) Če distribucijski operater ni lastnik vsega ali po-

membnega dela distribucijskega sistema, na katerem opravlja 
dejavnost, in najame pomemben del ali celoto distribucijskega 
sistema od lastnika ali druge pravne ali fizične osebe, ki ga 
upravlja ali z njim razpolaga (v nadaljnjem besedilu: najemo-
dajalec), oziroma ga uporablja na drugi pravni podlagi, ki ni 
lastninska pravica, se za določitev regulativnega okvira na 
takem distribucijskem sistemu za ugotavljanje odstopanj od 
regulativnega okvira in za obračunavanje omrežnine poleg 
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109. do 113. in 119. do 122. člena tega zakona uporablja tudi 
114. do 118. člen tega zakona.

(2) Pomemben del distribucijskega sistema iz prejšnjega 
odstavka je del sistema, ki izpolnjuje naslednja pogoja:

– da je bilo nanj v koledarskem letu pred letom, v katerem 
se določi omrežnina za naslednje regulativno obdobje, v katerem 
koli dnevu priključenih najmanj 1000 končnih odjemalcev in

– da je letno prenesena električna energija po tem omrež-
ju obsegala v koledarskem letu pred letom, v katerem se določi 
omrežnina za naslednje regulativno obdobje, najmanj 5 % vse 
prenesene električne energije po distribucijskem sistemu v 
Republiki Sloveniji.

(3) Prvi odstavek tega člena velja tudi za primer, ko nalo-
ge distribucijskega operaterja, vključno s strokovnimi nalogami 
za izvrševanje javnih pooblastil, izvaja druga pravna ali fizična 
oseba, na katero je distribucijski operater prenesel opravljanje 
nalog ali te naloge opravlja na drugi pravni podlagi (v nadalj-
njem besedilu: vzdrževalec).

(4) Distribucijski operater mora razmerje z najemodajal-
cem in vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstavka tega člena 
urediti za celotno naslednje regulativno obdobje najpozneje do 
začetka postopka za določitev regulativnega okvira. Agencija 
vroči sklep iz petega odstavka 110. člena tega zakona tudi 
najemodajalcem in vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstav-
ka tega člena ter jim z njim določi obveznost posredovanja 
podatkov.

(5) Distribucijski operater razmerij z najemodajalcem in 
vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstavka tega člena med 
regulativnim obdobjem ne sme spreminjati. Če je zaradi razlo-
gov, ki so nastali po začetku regulativnega obdobja, na katere 
distribucijski operater ni mogel vplivati, treba med regulativnim 
obdobjem spremeniti razmerja z najemodajalcem in vzdrževal-
cem iz prvega in tretjega odstavka tega člena, pa to bistveno 
vpliva na veljavni regulativni okvir, izda agencija novo odločbo 
o regulativnem okviru s smiselno uporabo sedmega odstavka 
113. člena tega zakona.

115. člen
(ločeno vodenje računovodskih izkazov)

(1) Najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega od-
stavka 114. člena tega zakona morajo v poslovnih knjigah 
zagotavljati ločene računovodske evidence ter sestavljati loče-
ne računovodske izkaze skladno s 105. do 107. členom tega 
zakona, tudi če ne opravljajo energetske dejavnosti s področja 
električne energije.

(2) Najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega od-
stavka 114. člena tega zakona v poslovnih knjigah zagotavljajo 
ločene računovodske evidence ter sestavljajo ločene računo-
vodske izkaze od drugih dejavnosti za distribucijski sistem in 
njegov razvoj ter ločeno za opravljanje nalog.

116. člen
(pravila za določitev najemnine oziroma plačila  

za izvajanje nalog)
(1) Za določitev najemnine distribucijskega operaterja 

za uporabo distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: 
plačilo za najem sistema) ter za plačila za izvajanje nalog, ki 
jih opravljajo najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretje-
ga odstavka 114. člena tega zakona, se uporabljajo določbe 
109. do 113. člena tega zakona o določitvi regulativnega okvira.

(2) Plačilo za najem sistema in plačilo za izvajanje nalog 
iz prejšnjega odstavka se določita v odločbi o regulativnem 
okviru po posameznem najemodajalcu in vzdrževalcu iz prvega 
in tretjega odstavka 114. člena tega zakona tako, da v regulativ-
nem obdobju pokrijeta upravičene stroške za distribucijski sis-
tem. To plačilo je upravičeni strošek distribucijskega operaterja.

(3) Določbe pogodbe med najemodajalci in vzdrževalci 
iz prvega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona ter di-
stribucijskim operaterjem, ki določajo višje plačilo za najem 
sistema ali plačilo za izvajanje nalog, kot jih določa odločba o 
regulativnem okviru iz prejšnjega odstavka, so nične.

117. člen
(pošiljanje podatkov in nadzor)

Določbe zakona, ki ureja agencijo, o obveznosti posredo-
vanja podatkov agenciji in o nadzoru agencije se uporabljajo 
tudi za najemodajalce in vzdrževalce iz prvega in tretjega 
odstavka 114. člena tega zakona.

118. člen
(najem drugih delov distribucijskega omrežja)

(1) Če ima distribucijski operater v najemu ali uporabi del 
distribucijskega sistema, ki ni pomemben del distribucijske-
ga sistema v smislu prvega odstavka 114. člena tega zako-
na, mora v postopku določitve regulativnega okvira predložiti 
agenciji vse potrebne podatke za določitev višine upravičenih 
stroškov za najem takega dela sistema.

(2) Če distribucijski operater ne predloži podatkov iz prej-
šnjega odstavka, se za določitev regulativnega okvira upo-
rabljajo najmanjši upravičeni stroški za najem takega dela 
sistema, ki so bili ugotovljeni za primerljiv del distribucijskega 
sistema.

3. oddelek: Določbe o reguliranju s kakovostjo

119. člen
(reguliranje s kakovostjo)

(1) Pri določitvi upravičenih stroškov za namen določi-
tve regulativnega okvira na distribucijskem sistemu električne 
energije agencija upošteva tudi reguliranje s kakovostjo oskrbe 
z električno energijo v okviru dejavnosti distribucijskega ope-
raterja.

(2) Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti distribu-
cijskega operaterja se ugotavlja glede na naslednje dimenzije 
kakovosti:

– kakovost napetosti,
– komercialno kakovost in
– neprekinjenost napajanja.
(3) Za posamezne dimenzije kakovosti agencija za distri-

bucijskega operaterja oziroma za posameznega najemodajalca 
in vzdrževalca iz prvega in tretjega odstavka 114. člena tega 
zakona določi referenčne vrednosti parametrov dimenzij kako-
vosti, ki glede na stanje sistema, dosedanje izvajanje dejavno-
sti in poslovanje sistema predstavljajo stvaren cilj zagotavljanja 
kakovosti oskrbe.

(4) Distribucijski operater je odgovoren za kakovost oskr-
be tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede kate-
rih se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih 
dimenzij kakovosti, razen če gre za najemodajalce in vzdrže-
valce iz prvega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona, ki 
odgovarjajo za kakovost skupaj z operaterjem sistema.

120. člen
(monitoring kakovosti oskrbe in nadzor monitoringa)
(1) Distribucijski operater oziroma najemodajalci in vzdr-

ževalci iz prvega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona 
so za distribucijski sistem dolžni izvajati monitoring kakovosti 
oskrbe, ki obsega:

– meritve kakovost napetosti,
– izračunavanje parametrov dimenzij kakovosti iz drugega 

odstavka 119. člena tega zakona ter
– sporočanje rezultatov meritev in parametrov dimenzij 

kakovosti agenciji in izdelavo poročila o tem, ki ga posredujejo 
agenciji in objavijo na svoji spletni strani.

(2) Agencija nadzoruje monitoring kakovosti pri distribu-
cijskem operaterju oziroma najemodajalcu in vzdrževalcu iz 
prvega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona.

(3) Postopek nadzora mora biti voden tako, da ne ovira 
poslovanja in izvajanja dejavnosti distribucijskega operaterja 
ter ne nalaga operaterju nesorazmernih bremen v zvezi s 
presojo monitoringa.
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(4) Pooblaščena oseba agencije po opravljenem nadzoru 
sestavi poročilo, v katerem oceni ustreznost monitoringa.

(5) Če agencija pri nadzoru monitoringa ugotovi nepra-
vilnosti pri njegovem izvajanju, se glede vpliva na upravičene 
stroške upošteva največji negativni vpliv, ki ga določa splošni 
akt agencije.

(6) Agencija s splošnim aktom predpiše pravila monitorin-
ga kakovosti oskrbe, s katerim določi:

– postopke in načine monitoringa kakovosti oskrbe ter 
izračunavanja različnih parametrov kakovosti,

– način in roke posredovanja teh podatkov agenciji in
– postopek in način presoje monitoringa kakovosti ter 

ukrepe za njegovo izboljšanje.

121. člen
(vpliv kakovosti oskrbe na regulativni okvir)

(1) Agencija pri določitvi omrežnine za prihodnje regula-
tivno obdobje upošteva vpliv dosežene vrednosti parametrov 
posameznih dimenzij kakovosti v razmerju z referenčnimi vre-
dnostmi teh parametrov, ki jih določajo minimalni standardi 
kakovosti, na upravičene stroške, razen v primeru iz petega 
odstavka prejšnjega člena.

(2) Spodbuda za boljšo kakovost oziroma sankcija za 
slabšo kakovost se določa glede na odstopanje dosežene ravni 
kakovosti od referenčne ravni in se odraža v deležu upravičenih 
stroškov elektrooperaterja.

122. člen
(zajamčeni standardi kakovosti oskrbe)

(1) Minimalni standardi kakovosti oskrbe distribucijskega 
operaterja v obliki zajamčenih standardov, ki jih mora zago-
tavljati operater, so določeni z minimalnimi vrednostmi para-
metrov kakovosti storitev, ki jih mora distribucijski operater 
zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto.

(2) Če distribucijski operater posameznemu uporabniku 
sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala 
iz razlogov na njegovi strani, je dolžan uporabniku sistema na 
njegovo zahtevo plačati nadomestilo.

(3) Višino nadomestila ter način in roke plačila nadomesti-
la za posamezno vrsto kršitve določi agencija s splošnim aktom 
iz 109. člena tega zakona tako, da odvrača operaterje sistema 
od ponavljanja teh kršitev.

(4) Če operater uporabniku sistema ne plača nadomestila 
v predpisanem roku, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo 
uporabnika sistema agencija. Postopka določitve nadomestila 
agencija ne more uvesti po uradni dolžnosti.

(5) Ne glede na plačilo nadomestila lahko uporabnik 
sistema od elektrooperaterja po splošnih predpisih o odško-
dninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve 
zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano 
nadomestilo.

123. člen
(določbe, ki veljajo za sistemskega operaterja)

Prva in tretja alineja drugega odstavka 119. člena, četrti 
odstavek 119. člena ter 120. člen tega zakona se uporabljajo 
tudi za sistemskega operaterja.

4. oddelek: Obračunavanje omrežnine in drugih storitev 
elektrooperaterja

124. člen
(načelo določitve metodologije)

(1) Uporabniki sistema plačujejo omrežnine, ki predsta-
vljajo plačilo za storitve elektrooperaterja, ki jih je ta dolžan 
izvajati skladno s tem zakonom.

(2) Kategorije uporabnikov sistema in medsebojna raz-
merja njihovih tarifnih postavk predpiše agencija tako, da od-
ražajo stroške, ki jih povzročajo pri uporabi sistema električne 
energije.

(3) Omrežnina se obračunava ločeno za vsako prevze-
mno-predajno mesto posebej ter ločeno za energijo, oddano 
v omrežje, in energijo, prejeto iz omrežja. To velja za vse upo-
rabnike sistema ne glede na to, ali so del energetske skupnosti 
državljanov ali skupnosti na področju obnovljivih virov energije 
iz zakona, ki ureja obnovljive vire. Agencija pri določanju tarif-
nih postavk za omrežnino ne sme neupravičeno diskriminirati 
uporabnikov sistema.

(4) V tarifnih postavkah za proizvajalce iz obnovljivih virov 
energije morajo biti upoštevane uresničljive stroškovne koristi, 
ki izhajajo iz vključitve proizvodne naprave v omrežje.

(5) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše me-
todologijo obračunavanja omrežnine, in sicer za prenosni in 
distribucijski sistem, čezmerno prevzeto jalovo energijo in za 
druge storitve ter za priključno moč na način, ki spodbuja učin-
kovitost elektrooperaterjev in uporabe sistema. Če agencija 
določi enotne tarifne postavke omrežnine za celotno območje 
države in če dejavnost gospodarske javne službe distribucije 
električne energije opravlja več kot en izvajalec, agencija s 
splošnim aktom iz tega člena določi mehanizem razdelitve 
celotne zaračunane omrežnine za distribucijski sistem med 
izvajalce gospodarske javne službe distribucije električne ener-
gije tako, da se zagotovi pokritje njihovih upravičenih stroškov.

125. člen
(omrežnina za prenosni sistem)

(1) Omrežnina za prenosni sistem je namenjena pokriva-
nju stroškov sistemskega operaterja, ki se nanašajo na vzdr-
ževanje, delovanje in razvoj sistema, ter pokrivanju stroškov 
sistemskega operaterja za sistemske storitve, katerih namen 
je izravnavanje nihanj moči v sistemu, regulacija napetosti in 
jalove moči ter angažiranje zagona agregatov brez zunanjega 
napajanja.

(2) Omrežnino za prenosni sistem, ki se zaračunava peri-
odično, plačujejo uporabniki sistema po posameznem prevze-
mno-predajnem mestu.

(3) Tarifne postavke za omrežnino za prenosni sistem so 
določene glede na obračunsko moč (kW), prevzeto ali oddano 
delovno električno energijo (kWh) in pavšal po prevzemno-pre-
dajnem mestu. Agencija lahko glede na načela določanja omre-
žnine iz 109. in 124. člena tega zakona posameznih tarifnih 
postavk iz tega odstavka ne določi.

126. člen
(omrežnina za distribucijski sistem)

(1) Omrežnina za distribucijski sistem je namenjena po-
krivanju stroškov distribucijskega operaterja, ki se nanašajo na 
vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema, ter pokrivanju stro-
škov distribucijskega operaterja za odpravljanje prezasedenosti 
v distribucijskem sistemu in sistemske storitve za distribucijski 
sistem.

(2) Omrežnino za distribucijski sistem, ki se zaračunava 
periodično, plačujejo uporabniki sistema po posameznem pre-
vzemno-predajnem mestu.

(3) Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sis-
tem so določene glede na obračunsko moč (kW), prevzeto 
ali oddano delovno električno energijo (kWh) in pavšal po 
prevzemno-predajnem mestu. Agencija lahko glede na načela 
določanja omrežnine iz 109. in 124. člena tega zakona posa-
meznih tarifnih postavk iz tega odstavka ne določi.

(4) Dinamične tarifne postavke za omrežnino za distri-
bucijski sistem, ki so namenjene spodbujanju prožne uporabe 
omrežja na različnih zaključenih geografskih področjih distri-
bucijskega sistema za potrebe sistemskih storitev, se določajo 
glede na potrebe sistema sproti, znotraj obdobja regulativnega 
okvira. Na podlagi metodologije iz petega odstavka 124. člena 
tega zakona dinamične tarifne postavke za omrežnino iz tega 
odstavka za posamezno zaključeno geografsko področje določi 
distribucijski operater po predhodnem soglasju agencije.
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127. člen
(omrežnina za priključno moč)

(1) Omrežnina za priključno moč je namenjena pokrivanju 
stroškov elektrooperaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje in 
delovanje ter razvoj sistema.

(2) Omrežnino za priključno moč mora plačati vsak upo-
rabnik sistema kot enkratni pavšalni znesek glede na za odjem 
potrebno priključno moč (kW) ob prvi priključitvi na omrežje 
in ob vsakem povečanju priključne moči že obstoječega pri-
ključka, razen za začasne priključitve, določene s sistemskimi 
obratovalnimi navodili iz 136. člena tega zakona.

(3) Višino omrežnine za priključno moč določi agencija 
glede na vpliv moči priključka uporabnika sistema na potrebne 
razširitve, ojačitve in razvoj sistema.

128. člen
(omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo)
(1) Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo je 

namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja za zagotavlja-
nje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabni-
ke k ukrepom za zmanjšanje porabe jalove energije.

(2) Omrežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo, ki 
se periodično zaračunava, plačujejo uporabniki sistema glede 
na čezmerno prevzeto jalovo energijo (kvarh) po posameznem 
prevzemno-predajnem mestu.

(3) Posameznemu elektrooperaterju pripada del omre-
žnine za čezmerno prevzeto jalovo energijo, ki je zaračunana 
uporabnikom drugega elektrooperaterja, na podlagi izmerjenih 
količin med sistemoma obeh elektrooperaterjev.

129. člen
(cene za druge storitve)

Cene za druge storitve, ki niso vsebovane v omrežnini in 
jih elektrooperater zaračunava uporabnikom sistema, določi 
agencija tako, da upošteva dejanske stroške teh storitev.

130. člen
(določitev tarifnih postavk)

(1) Za omrežnine iz 125. do 128. člena tega zakona agen-
cija določi tarifne postavke z odločbo o regulativnem okviru iz 
110. člena tega zakona. Ceno za druge storitve iz 129. člena 
tega zakona določi agencija po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
elektrooperaterja s posebno odločbo.

(2) Agencija določi tarifne postavke za omrežnine iz prej-
šnjega odstavka po uradni dolžnosti ali na zahtevo elektroope-
raterja tudi v primeru, če ne izda nove odločbe o regulativnem 
okviru, pa je to potrebno zaradi nepredvidenih odstopanj de-
janske uporabe sistema od načrtovane.

(3) Tarifne postavke za omrežnine iz prvega odstavka 
tega člena objavi agencija v Uradnem listu Republike Slovenije 
najmanj pet dni pred začetkom veljavnosti. Po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije elektrooperater objavi tarifne 
postavke na svojih spletnih straneh.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dinamične 
tarifne postavke za omrežnino iz četrtega odstavka 126. člena 
tega zakona, obdobje veljavnosti in pogoje uporabe objavi dis-
tribucijski operater v Uradnem listu Republike Slovenije najpo-
zneje mesec dni pred uveljavitvijo posamezne tarifne postavke 
za omrežnino.

IX. poglavje: DRUGE DOLOČBE

1. oddelek: Izvzetje za novo infrastrukturo  
– novi interkonektorji

131. člen
(obseg in pogoji izvzetja)

(1) Za nove interkonektorje za enosmerni in izjemoma 
za izmenični tok lahko agencija v skladu s 63. členom Uredbe 

2019/943/EU za določeno obdobje na zahtevo stranke dovoli 
izvzetje iz obsega uporabe določb drugega in tretjega odstavka 
19. člena Uredbe 2019/943/EU ter 9., 50. do 55. in 109. do 
130. člena tega zakona.

(2) Odločbo o izvzetju agencija objavi na svoji spletni stra-
ni in v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje v enem 
mesecu po njeni dokončnosti.

132. člen
(postopek agencije po odločitvi Evropske komisije)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek, 

agencija po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka izdaje 
odločbe o dovolitvi izvzetja v enem mesecu po prejemu odloči-
tve Evropske komisije, v kateri Evropska komisija od agencije 
zahteva, naj spremeni ali odpravi odločbo o odobritvi izvzetja.

(2) V obnovljenem postopku agencija odloča brez po-
sebnega ugotovitvenega postopka, mora pa stranki omogočiti, 
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev.

2. oddelek: Distribucijski čezmejni vod

133. člen
(distribucijski čezmejni vod)

(1) Če se prek distribucijskega voda, ki prečka državno 
mejo, oskrbujejo z električno energijo odjemalci zunaj Repu-
blike Slovenije, je zavezanec za plačilo omrežnine in poveza-
nih javnih dajatev dobavitelj, ki po čezmejnem distribucijskem 
vodu tem odjemalcem dobavlja električno energijo. Če se prek 
distribucijskega voda, ki prečka državno mejo, oskrbujejo z 
električno energijo odjemalci v Republiki Sloveniji, plačujejo 
omrežnino za distribucijsko, ne pa tudi za prenosno omrežje.

(2) Glede plačevanja omrežnine se dobavitelj iz prejšnje-
ga odstavka šteje za končnega odjemalca ali proizvajalca s 
prevzemno-predajnim mestom na meji z odjemom oziroma pro-
izvodnjo v višini pretoka električne energije na distribucijskem 
čezmejnem vodu, pri tem pa se upoštevajo obratovalne ure.

(3) Za priključitev in način obratovanja čezmejnega dis-
tribucijskega voda je treba pridobiti tudi soglasje sistemskega 
operaterja.

3. oddelek: Neposredni vodi

134. člen
(dopustnost neposrednega voda)

(1) Oskrba z električno energijo po neposrednem vodu 
je dopustna za:

– pravne ali fizične osebe, ki izvajajo dejavnost proizvo-
dnje in dobave končnim odjemalcem s sedežem v Republiki 
Sloveniji, da oskrbijo svoje obrate, podružnice in odjemalce;

– končne odjemalce na ozemlju Republike Slovenije, ki 
se želijo po neposrednem vodu oskrbovati z električno energijo 
neposredno od pravne ali fizične osebe, ki izvaja dejavnost 
proizvodnje in dobave končnim odjemalcem.

(2) Možnost dobave električne energije po neposrednem 
vodu iz prejšnjega odstavka ne vpliva na možnost sklenitve 
pogodb o dobavi električne energije v skladu z 12. členom 
tega zakona.

135. člen
(dovoljenje za neposredni vod)

(1) Neposredni vod lahko zgradi elektroenergetsko podje-
tje ali odjemalec, če pridobi dovoljenje agencije.

(2) Agencija izda dovoljenje za neposredni vod le, če je 
bila pravnim ali fizičnim osebam ali končnim odjemalcem iz pr-
vega odstavka 134. člena tega zakona pravnomočno zavrnjena 
priključitev na sistem po 10. členu tega zakona ali če potrebni 
sistem ne obstaja in če agencija ne odloči, da se poveča zmo-
gljivost sistema po petem odstavku 10. člena tega zakona.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija zavrne 
dovoljenje za neposredni vod, če bi se močno poslabšali pogoji 
za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja.

(4) Agencija podrobneje določi merila za izdajo dovoljenja 
za gradnjo neposrednega voda, ki morajo biti objektivna in 
nediskriminatorna.

4. oddelek: Sistemska obratovalna navodila in tehnična 
varnost obratovanja

136. člen
(sistemska obratovalna navodila)

(1) Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in 
način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov. Sistemska 
obratovalna navodila morajo zagotavljati zmožnost skupnega 
delovanja sistemov ter morajo biti pregledna, objektivna in 
nediskriminatorna.

(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo:
– tehnični in drugi pogoji za sigurno obratovanje siste-

mov z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z električno 
energijo;

– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih;
– pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na 

sistem;
– način izpolnjevanja zahtev iz Priloge XII k Direktivi 

2012/27/EU;
– tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje 

sistemov različnih elektrooperaterjev;
– monitoring kakovosti storitev oskrbe z električno ener-

gijo;
– vrsta, struktura, frekvenca in način izmenjave podatkov 

med elektrooperaterji, potrebnih za sigurno obratovanje in učin-
kovito vodenje sistemov.

(3) Sistemska obratovalna navodila morajo urejati stroške 
tehničnih ukrepov, potrebnih za priključitev novih uporabnikov 
sistema.

(4) V sistemskih obratovalnih navodilih morajo biti vloge 
in odgovornosti sistemskih operaterjev, distribucijskih operater-
jev, dobaviteljev, končnih odjemalcev, proizvajalcev, izvajalcev 
shranjevanja energije, agregatorjev in operaterja trga oprede-
ljene glede na pogodbene dogovore, obveznosti do odjemal-
cev, izmenjavo podatkov, lastništvo podatkov in odgovornost za 
merjenje porabe, vključno s postopki, ko dobavitelj ali končni 
odjemalec odstopi od pogodbe o dobavi.

(5) Za zagotovitev učinkovitega izvajanja nalog iz 65., 
75. in 99. člena tega zakona elektrooperater v sistemskih 
obratovalnih navodilih določi pravila za izmenjavo podatkov, 
pri čemer se upoštevajo:

– izmenjava in hramba podatkov o trgovanju, ki podpira 
učinkovito upravljanje procesov obračuna izvajanja storitev 
prožnosti in z njimi povezanih odstopanj;

– integracija podatkov iz vseh trgov električne energije in 
enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega vozlišča;

– izmenjava podatkov v časovnih okvirih, ki podpirajo 
učinkovito načrtovanje obratovanja celotnega sistema, vključno 
s koordiniranim preprečevanjem in odpravljanjem prezasede-
nosti v distribucijskem in prenosnem omrežju, ter

– učinkovito upravljanje sistema.
(6) Izmenjava podatkov mora temeljiti na uporabi odprtih 

standardov in biti skladna s splošnim aktom, ki ga izda agencija 
na podlagi četrtega odstavka 448. člena EZ-1.

(7) Sistemska obratovalna navodila za posamezen preno-
sni ali distribucijski sistem izda po javnem pooblastilu elektro-
operater, ki na tem sistemu izvaja dejavnost operaterja, in jih 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(8) Pred sprejetjem sistemskih obratovalnih navodil mora 
elektrooperater omogočiti javno obravnavo predloga pravil v 
trajanju najmanj en mesec in predlagati rok za njihovo imple-
mentacijo. V okviru javne obravnave mora omogočiti sprejema-
nje pripomb in predlogov.

(9) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora 
elektrooperater pridobiti soglasje agencije in ministrstva.

137. člen
(tehnična varnost obratovanja)

(1) Elektrooperater ali druga oseba, ki vodi obratovanje 
energetskih postrojev, naprav in omrežij, mora zagotoviti var-
nost njihovega delovanja.

(2) Tehnični predpisi iz tretjega odstavka 32. člena EZ-1 
morajo zagotavljati interoperabilnost sistemov ter morajo biti 
objektivni in nediskriminatorni.

5. oddelek: Zaščitni ukrepi zaradi kriznih stanj  
v elektroenergetskem sistemu

138. člen
(izjemna stanja v sistemu)

(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2019/941/EU, je 
ministrstvo, ki:

– izvaja naloge v zvezi s preprečevanjem in obvladova-
njem kriz pri oskrbi z električno energijo;

– operativne naloge v zvezi z načrtovanjem pripravljenosti 
na tveganja in obvladovanjem tveganj prenese na sistemskega 
operaterja, distribucijskega operaterja ter operaterja trga z 
električno energijo.

(2) Če pri delovanju elektroenergetskega sistema nastopi 
kriza ter so ogroženi zdravje ljudi, varnost opreme in naprav ali 
celovitost elektroenergetskega sistema, lahko sistemski operater 
uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kate-
gorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način upo-
rabe energije in obvezno proizvodnjo energije. Sistemski ope-
rater izvaja ukrepe v sodelovanju z distribucijskim operaterjem.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek ukrepe uvede distribu-
cijski operater, če so pogoji za uvedbo ukrepov iz prejšnjega 
odstavka omejeni na distribucijski sistem.

(4) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena morajo biti 
izvedeni na način, da se v najmanjši meri povzročajo motnje v 
delovanju notranjega trga z električno energijo, ter po obsegu in 
trajanju ne smejo preseči okvira, nujno potrebnega za odpravo 
posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega delovanja 
sistema.

(5) Način izvajanja in razloge za uvedbo ukrepov iz dru-
gega in tretjega odstavka tega člena določi vlada z uredbo, 
natančneje pa jih v okviru sistemskih obratovalnih navodil 
določijo elektrooperaterji. Pri določanju obsega in vrstnega 
reda omejevanja mora elektrooperater upoštevati varnostne, 
zdravstvene, tehnične in ekonomske kriterije ter pri tem ena-
kopravno upoštevati odjem v državi in čezmejne izmenjave.

(6) V primeru omejevanja obtežb v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom tega člena je operater, ki izvaja omejevanje 
obtežb, oproščen morebitne odškodninske odgovornosti oziroma 
odškodninskih zahtev s strani odjemalcev, proizvajalcev, trgov-
cev, posrednikov, dobaviteljev in operaterjev povezanih omrežij.

(7) Elektrooperater mora o uvedbi ukrepov iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena in o pogojih njihovega izvajanja 
nemudoma obvestiti ministrstvo, to pa mora o sprejetih ukrepih 
nemudoma obvestiti druge države članice Evropske unije in 
Evropsko komisijo.

(8) Elektrooperater mora nemudoma spremeniti ali ukiniti 
ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena, če Evropska 
komisija ugotovi, da so v nasprotju s pravili o varstvu konku-
rence na notranjem trgu.

6. oddelek: Priključevanje na sistem in možnost odklopa 
uporabnika sistema

1. pododdelek: Skupne določbe za vse uporabnike sistema

139. člen
(priključitev na sistem)

(1) Za priključitev na prenosni ali distribucijski sistem 
ali njeno spremembo mora pravna ali fizična oseba pridobiti 
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soglasje za priključitev, skladno s tem zakonom. Soglasje za 
priključitev po tem zakonu se šteje za mnenje po zakonu, ki 
ureja graditev objektov. Za pridobitev soglasja pri novogradnji 
je treba elektrooperaterju predložiti projektno dokumentacijo za 
namen pridobitve pogojev in mnenj, skladno z zakonom, ki ure-
ja graditev objektov. Elektrooperater v soglasju za priključitev 
določi priključno mesto in pogoje za priključitev. Podrobnejše 
pogoje za soglasje za priključitev določajo sistemska obrato-
valna navodila, zlasti:

– način določitve napetostnega nivoja priključitve,
– način določanja časa izvedbe priključitve in najdaljši čas 

do izvedbe priključitve,
– način določanja priključne točke in
– zahteve za tehnično opremljenost naprav, na podlagi 

operaterjevih obvez za zagotavljanje zanesljivega delovanja 
omrežja.

(2) Pogoji za priključevanje morajo biti nediskriminator-
ni ter morajo zagotoviti enostavno priključevanje proizvodnih 
naprav na obnovljive vire energije in naprav za shranjevanje 
energije. Pogoji se lahko razlikujejo za različne skupine naprav 
glede na vrsto ali velikost, če je to utemeljeno.

(3) Dokončno soglasje za priključitev na distribucijski sis-
tem velja dve leti, na prenosni sistem pa pet let. V tem roku 
mora imetnik soglasja za priključitev obstoječega objekta izpol-
niti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in izvesti 
priključitev.

(4) Če imetnik soglasja za priključitev gradi nov objekt, 
mora v roku iz prejšnjega odstavka predložiti dokončno grad-
beno dovoljenje, s čimer se izdanemu soglasju za priključitev 
veljavnost podaljša za obdobje veljavnosti predloženega grad-
benega dovoljenja.

(5) Veljavnost soglasja za priključitev lahko elektroopera-
ter na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša največ 
dvakrat, vsakič največ za eno leto. Zahtevo za podaljšanje 
mora imetnik soglasja za priključitev dati 30 dni pred iztekom 
veljavnosti soglasja za priključitev.

(6) Če imetnik soglasja za priključitev pred potekom ve-
ljavnosti soglasja za priključitev plača omrežnino za priključno 
moč, priključne moči za isto prevzemno-predajno mesto ne 
plača več.

(7) Po izvedbi priključitve veljajo pogoji iz soglasja za 
priključitev do ukinitve oziroma spremembe na prevzemno-pre-
dajnem mestu.

(8) Distribucijski operater mora pred priključitvijo na sis-
tem obvestiti novega uporabnika sistema o njegovih pravicah 
in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in v zvezi z zasilno 
oziroma nujno oskrbo, skladno s tem zakonom.

(9) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča 
po javnem pooblastilu elektrooperater z odločbo v upravnem 
postopku.

(10) Pravna ali fizična oseba nima pravice do priklju-
čitve, če:

– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi ali
– bi priključitev elektrooperaterju povzročila nastanek ne-

sorazmernih stroškov.
(11) Nesorazmerni stroški iz prejšnjega odstavka pome-

nijo stroške gradnje priključitvenega voda do točke v sistemu, 
kjer je priključitev mogoča, ali stroške, ki so potrebni zaradi 
ojačitve obstoječega omrežja, ali kombinacijo obojega, pri če-
mer ni mogoče pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do 
povečanja uporabe sistema na novem priključitvenem vodu 
oziroma obstoječem omrežju v tolikšnem obsegu, ki omogoča 
normalno amortizacijo naložbe.

(12) V primeru iz tretje alineje desetega odstavka tega 
člena ima pravna ali fizična oseba pravico do priključitve v 
skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili, če sama ali skupaj 
z drugimi osebami krije nesorazmerne stroške. O pokritju neso-
razmernih stroškov skleneta elektrooperater in imetnik soglasja 
za priključitev oziroma morebitne druge osebe, ki sodelujejo pri 
kritju stroškov, pogodbo.

(13) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja 
za priključitev odloča agencija. V primeru zavrnitve soglasja za 
priključitev ima pravna ali fizična oseba pravico do vpogleda v 
vso tehnično dokumentacijo elektrooperaterja v zvezi z zavrni-
tvijo soglasja za priključitev.

(14) Uporabnik sistema mora dati vlogo za novo soglasje 
za priključitev, če želi spremeniti obratovalne omejitve, določe-
ne v soglasju za priključitev in v primeru spremembe uvrstitve 
v skupino končnih odjemalcev.

(15) Če elektrooperater zavrne priključitev ali zmanjšanje 
obratovalne omejitve zaradi nezadostne zmogljivosti sistema 
ali če elektrooperaterju priključitev onemogoča izvajanje ob-
veznosti javne službe iz 7. člena tega zakona, se za zavrnitev 
uporablja 10. člen tega zakona. Glede višine sredstev, potreb-
nih za ojačitev sistema, se uporablja enajsti odstavek tega 
člena o nesorazmernih stroških.

(16) Stroške analiz za izdajo soglasja za priključitev nove-
ga objekta in naprave za proizvodnjo, porabo in shranjevanje 
na omrežje nosi elektrooperater. Stroške izdelave priključne-
ga voda od nove naprave do točke priključitve na omrežje 
elektrooperaterja nosi imetnik soglasja za priključitev. Imetnik 
soglasja za priključitev ne nosi stroškov morebitnih okrepitev 
obstoječega prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki so po-
trebne zaradi priključitve nove naprave, razen v primeru plačila 
nesorazmernih stroškov.

(17) Elektrooperater mora ob predložitvi novega razvojne-
ga načrta priložiti še poročilo, ki vsebuje navedbo o izvedenih 
dodatnih aktivnosti in analizo stroškov krepitev omrežja zaradi 
novih priključitev, ki jih ni predvideval predhodni razvojni načrt.

(18) Ne glede na šestnajsti odstavek tega člena je imetnik 
soglasja za priključitev naprave ali objekta s priključno močjo 
nad 500 kW dolžan povrniti elektrooperaterju stroške okrepitve 
in razširitve omrežja, če v primernem roku, dogovorjenem z elek-
trooperaterjem, ne zagotovi priključitve nove naprave ali objekta.

(19) Pred izdajo soglasja za priključitev naprave ali objek-
ta, zaradi katerega je treba okrepiti prenosno ali distribucijsko 
omrežje, mora vlagatelj zahteve za priključitev naprave ali 
objekta iz prejšnjega odstavka na zahtevo elektrooperaterja 
zagotoviti ustrezno zavarovanje, ki ga elektrooperater lahko 
unovči, če imetnik soglasja za priključitev v primernem roku, 
dogovorjenem z elektrooperaterjem, ne zagotovi priključitve.

(20) Če so stroški, ki jih je imel elektrooperater zara-
di ojačitve omrežja, večji od unovčenega zneska ustreznega 
zavarovanja, ima elektrooperater pravico zahtevati razliko do 
popolne povrnitve stroškov.

(21) Na podlagi soglasja za priključitev skleneta elek-
trooperater in uporabnik sistema pogodbo o uporabi sistema, 
v kateri so urejena medsebojna razmerja v zvezi s plačilom 
omrežnine. Uporabnik sistema je dolžan pred izvedbo priklopa 
plačati omrežnino za priključno moč v skladu s soglasjem za 
priključitev in veljavnim cenikom za priključno moč.

(22) Soglasje za povečanje priključne moči ali priključitev 
na prenosni sistem morata pridobiti tudi operater distribucijske-
ga sistema in upravljalec zaprtega distribucijskega sistema.

(23) Vlogo za soglasje za priključitev na 110 kV omrežje 
odda pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena pri 
sistemskem operaterju, ki določi priključno točko. Priključno toč-
ko lahko določi sistemski operater s soglasjem distribucijskega 
operaterja tudi na distribucijskem delu 110 kV omrežja ob upo-
števanju pogojev, določenih v sistemskih obratovalnih navodilih. 
V primeru spora med elektrooperaterjema o priključni točki odloči 
agencija. O vlogi za soglasje za priključitev odloči elektroopera-
ter, na katerega omrežju je določena priključna točka.

140. člen
(prenos soglasja za priključitev)

(1) Soglasje za priključitev se lahko prenese na pravno 
ali fizično osebo, ki pridobi objekte, naprave ali napeljave, če:

– imetnik soglasja, ki je fizična oseba, umre;
– imetnik soglasja, ki je pravna oseba, preneha obstajati;
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– se spremeni gradbeno dovoljenje zaradi spremembe 
investitorja;

– se izvrši pravni promet z objektom, napravo ali nape-
ljavo.

(2) Pravna ali fizična oseba, ki pridobi objekte, naprave ali 
napeljave v last, mora najpozneje v 30 dneh po prejemu sodne 
oziroma upravne odločbe ali uveljavitvi sklenjene pogodbe, ki jo 
dokazuje primopredajni zapisnik, o nastali spremembi obvestiti 
elektrooperaterja ter o tem predložiti ustrezne listine, ki doka-
zujejo zatrjevane spremembe, sicer mora zaprositi za novo 
soglasje za priključitev. Prenos soglasja za priključitev priključ-
ka je v tem primeru brezplačen. Če pravna ali fizična oseba, ki 
pridobi objekte, naprave ali napeljave v last, elektrooperaterja 
ne obvesti v zgoraj predpisanem roku 30 dni, ji elektrooperater 
izvedbo spremembe zaračuna v skladu s cenikom storitev, ki 
niso zajete v omrežnini.

(3) Prenos soglasja za priključitev, ki ni posledica univer-
zalnega pravnega nasledstva, je dopusten le pod pogojem, 
da so v roku, ki ga v postopku za prenos soglasja določi 
elektrooperater in ki ne sme biti krajši od desetih dni, porav-
nane vse obveznosti iz pogodbe o uporabi sistema v zvezi s 
prevzemno-predajnim mestom, na katerega se nanaša prenos 
soglasja za priključitev, razen če se v tem roku prevzemnik 
soglasja za priključitev in elektrooperater ne dogovorita o pre-
vzemu dolga ali pristopu k dolgu.

141. člen
(tehnične zahteve za naprave, ki se priključijo na sistem)

(1) Postroji, naprave in napeljave, ki se priključijo na 
sistem, morajo izpolnjevati predpisane tehnične zahteve, s 
katerimi se zagotavljata njihovo nemoteno delovanje, nemo-
teno delovanje sistema ter varnost ljudi in premoženja. Za 
izpolnjevanje tehničnih zahtev za objekt, napravo ali napeljavo 
je odgovoren imetnik soglasja za priključitev.

(2) Imetnik soglasja za priključitev in uporabnik sistema 
sta dolžna omogočiti distribucijskemu operaterju brezplačen in 
neoviran dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja stanja 
električnega števca, vzdrževanja in kontrole merilnih naprav.

(3) Elektrooperater sme začasno odkloniti priklop no-
vih objektov, naprav in napeljav na svoj sistem oziroma sme 
prevzemno-predajno mesto odklopiti, če ugotovi, da objekti, 
naprave ali napeljave, ki se priključujejo na sistem ali so nanj 
priključene, ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih zahtev, ali če 
ugotovi, da gre za nedovoljeno gradnjo po predpisih o graditvi 
objektov.

(4) Priklop na sistem ali ponovni priklop izvede elektroo-
perater po odpravi pomanjkljivosti.

(5) Inšpektorat, pristojen za energijo, nadzira skladnost 
energetskih postrojev, naprav in napeljav, ki se priključujejo na 
sistem ali so nanj priključene.

142. člen
(začasni odklop)

(1) Elektrooperater sme začasno odklopiti prevzemno-pre-
dajno mesto zaradi:

– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideni odklop mora elektrooperater izbrati čas, 

ki čim manj prizadene uporabnika sistema.
(3) Elektrooperater mora o predvidenem odklopu pravo-

časno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug 
oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in če oseb-
no obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega 
obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

143. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)

(1) Elektrooperater odklopi uporabnika sistema na posa-
meznem prevzemno-predajnem mestu po predhodno posla-

nem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni 
svoje obveznosti, in sicer če uporabnik sistema:

a) moti oskrbo z električno energijo drugih uporabnikov 
sistema;

b) odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo ope-
raterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in 
merilnih naprav ter do energetskih objektov, naprav ali napeljav, 
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;

c) prek svojih energetskih naprav omogoči priključitev 
energetskih naprav drugih oseb;

č) na opomin elektrooperaterja ne zmanjša odjema ali 
oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zah-
tevanem roku;

d) ne plača omrežnine v predpisanem roku, oskrb elektro-
operaterja (zasilna oskrba, nujna oskrba in neupravičen odjem) 
in storitev, ki so sestavni del gospodarske javne službe in niso 
zajete v omrežnini;

e) v roku, ki ga določi elektrooperater oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali na-
peljave ali odjemalci;

f) nima veljavnih pogodb o dobavi električne energije, ki 
pokrivajo njegov celoten odjem na določenem prevzemno-pre-
dajnem mestu, ali če dobavitelj pisno obvesti operaterja, da je 
dobavitelj ali končni odjemalec odstopil od pogodbe o dobavi 
električne energije na določenem prevzemno-predajnem mestu 
uporabnika sistema, razen v primerih iz 32. člena tega zakona.

(2) Distribucijski operater ne sme odklopiti ranljivega od-
jemalca iz razloga iz d) in f) točke prejšnjega odstavka, če so 
izpolnjeni pogoji iz 33. člena tega zakona.

(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali 
dobavitelj, ki mu je uporabnik sistema sporočil, da odstopa od 
pogodbe o dobavi, je dolžan distribucijskega operaterja nemu-
doma obvestiti o odstopu. Po prejemu obvestila o odstopu od 
pogodbe mora elektrooperater pravočasno obvestiti morebitne 
druge dobavitelje, ki dobavljajo energijo prek prevzemno-pre-
dajnega mesta uporabnika, ki nima pogodbeno pokrite celotne 
dobave, o začetku postopka odklopa po predhodnem obvestilu.

(4) Ko dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi iz razlogov, 
ki so na strani uporabnika sistema, je zavezanec za plačilo 
vseh stroškov, ki jih ima zaradi tega distribucijski operater, 
uporabnik sistema.

(5) V primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani do-
bavitelja ali uporabnika sistema distribucijski operater pošlje 
uporabniku obvestilo o odklopu. Merilno točko, ki je predmet 
te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega 
dobavitelja najpozneje 16. dan po preteku rokov iz devetega 
odstavka tega člena, ki jih določi v obvestilu o odklopu, ob upo-
števanju začetka teka rokov, določenega v desetem odstavku 
tega člena. Do izvedbe odklopa oziroma do izključitve iz bi-
lančne skupine dobavo izvaja dobavitelj. Distribucijski operater 
je dolžan zaključni odčitek merilne naprave ugotoviti za dan 
izključitve iz bilančne skupine, če to ni mogoče, pa od pet dni 
pred do pet dni po izključitvi iz bilančne skupine, ter vrednost 
na dan izključitve iz bilančne skupine izračunati na podlagi 
izvedenega odčitka in pretekle porabe. Na ta dan se začne 
tudi pripadnost novemu dobavitelju, če je bila o tem sklenjena 
ustrezna pogodba.

(6) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi zaradi 
neplačila stroškov dobavljene električne energije, lahko do iz-
vedbe odčitka zaključnega stanja merilne naprave, ki ga opravi 
distribucijski operater, z enostransko izjavo prekliče odstop.

(7) Distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navo-
dilih iz 136. člena tega zakona podrobneje določi obveznosti 
ter postopek ravnanja distribucijskega operaterja in dobavitelja 
v primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali 
končnega odjemalca ter vrste stroškov iz četrtega odstavka 
tega člena.

(8) Če traja odklop iz prvega odstavka tega člena dlje 
kot tri leta, mora imetnik soglasja za priključitev pred po-
novnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev na 
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sistem iz 139. člena tega zakona, brez plačila omrežnine za 
priključno moč.

(9) Elektrooperater mora gospodinjskega odjemalca o 
odklopu obvestiti vsaj deset dni pred odklopom, poslovnega 
odjemalca pa vsaj osem dni pred odklopom.

(10) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje z 
navadno pošiljko ali na dogovorjen elektronski način. Roka iz 
prejšnjega odstavka začneta teči četrti dan od datuma izdaje 
obvestila, navedenega na obvestilu.

(11) Distribucijski operater ravnanja uporabnika sistema 
iz točke f) prvega odstavka tega člena in četrte alineje prvega 
odstavka 144. člena tega zakona šteje kot neupravičen odjem 
ter ravna po postopkih za določitev neupravičenega odjema 
iz sistemskih obratovalnih navodil iz 136. člena tega zakona.

144. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)

(1) Elektrooperater odklopi prevzemno-predajno mesto 
brez predhodnega obvestila, če uporabnik sistema na tem 
primopredajnem mestu:

– z obratovanjem energetskih objektov, naprav ali na-
peljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;

– ob pomanjkanju električne energije ne upošteva za-
ščitnih ukrepov o omejevanju odjema električne energije iz 
sistema iz 138. člena tega zakona;

– brez soglasja elektrooperaterja priključi na omrežje 
svoje energetske naprave ali napeljave;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin 
električne energije ali če uporablja električno energijo brez 
zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih.

(2) Elektrooperater je dolžan po odpravi razlogov za od-
klop iz prejšnjega odstavka prevzemno-predajno mesto na 
stroške uporabnika sistema ponovno priklopiti na sistem. Če 
traja odklop iz prejšnjega odstavka dlje kot tri leta, mora imetnik 
soglasja za priključitev pred ponovnim priklopom pridobiti novo 
soglasje za priključitev na sistem iz 139. člena tega zakona, 
brez plačila omrežnine za priključno moč.

(3) Če uporabnik sistema ali imetnik soglasja za priklju-
čitev elektrooperaterju oziroma pooblaščeni osebi elektroo-
peraterja ne dovoli izvesti odklopa skladno s tem členom in 
s 142. in 143. členom tega zakona ali mu grozi, lahko poobla-
ščena oseba operaterja izvede odklop s pomočjo policije.

145. člen
(odklop na zahtevo uporabnika sistema)

(1) Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključi-
tev, lahko zahteva od elektrooperaterja, naj njegovo prevze-
mno-predajno mesto odklopi od omrežja.

(2) Elektrooperater je dolžan prevzemno-predajno mesto 
na stroške uporabnika sistema iz prejšnjega odstavka ponovno 
priklopiti na sistem. Če traja odklop iz prejšnjega odstavka dlje 
kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom 
pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem iz 139. člena 
tega zakona, brez plačila omrežnine za priključno moč.

(3) Elektrooperater lahko uporabniku sistema iz prvega 
odstavka tega člena, ki je zahteval odklop, zavrne ponovni pri-
klop na sistem ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler 
uporabnik sistema ne poravna vseh zapadlih obveznosti do 
elektrooperaterja.

(4) Elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih 
podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v 
primeru ponovnega priklopa, če je bil odklop izveden na zah-
tevo uporabnika sistema.

146. člen
(ponovni priklop ter odklop in priklop po odločbi  

pristojnega organa)
(1) Elektrooperater je dolžan prevzemno-predajno mesto, 

ki je bilo odklopljeno, na stroške uporabnika sistema ponovno 
priklopiti na sistem, ko ugotovi, da je uporabnik sistema odpravil 

razloge za odklop, in sicer najpozneje v treh dneh po plačilu 
zapadlih obveznosti ter stroškov odklopa in ponovnega priklopa.

(2) Elektrooperater, ki je prevzemno-predajno mesto upo-
rabnika sistema neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od 
ugotovitve neutemeljenega odklopa na svoje stroške prevze-
mno-predajno mesto znova priklopiti na svoj sistem.

(3) Elektrooperater je dolžan prevzemno-predajno mesto 
uporabnika sistema odklopiti ali priklopiti tudi na podlagi odloč-
be pristojnega organa.

147. člen
(povračilo škode zaradi odklopa)

(1) Elektrooperater ima pravico do povračila škode, ki 
mu je nastala zaradi ravnanja uporabnika sistema, zaradi ka-
terega je elektrooperater odklopil prevzemno-predajno mesto 
uporabnika sistema po predhodnem obvestilu oziroma brez 
predhodnega obvestila.

(2) Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, 
ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa ele-
ktrooperaterja.

2. pododdelek: Posebne določbe za priključevanje 
proizvodnih naprav

148. člen
(soglasje za priključitev proizvodnih naprav  

in naprav za shranjevanje energije)
(1) Elektrooperater ne sme zavrniti soglasja za priključi-

tev na omrežje investitorju naprave za proizvodnjo električne 
energije ali investitorju naprave za shranjevanje energije iz 
razloga po tretji alineji desetega odstavka 139. člena tega za-
kona. Stroške vseh analiz za izdajo soglasja za priključitev na 
omrežje nosi elektrooperater.

(2) Sistemski operater ne sme zavrniti povezave nove na-
prave za proizvodnjo električne energije ali naprave za shranje-
vanje energije na podlagi morebitnih prihodnjih omejitev glede 
razpoložljive zmogljivosti omrežja (na primer prezasedenost v 
oddaljenih delih prenosnega sistema).

(3) Prejšnji odstavek ne posega v možnost sistemskega 
operaterja, da omeji zajamčeno zmogljivost priključkov ali po-
nudi priključke, za katere veljajo obratovalne omejitve, da se 
zagotovi ekonomska učinkovitost novih naprav za proizvodnjo 
električne energije ali naprav za shranjevanje energije, če te 
omejitve odobri agencija. Agencija zagotovi, da se vse omejitve 
zajamčene zmogljivosti priključkov ali obratovalne omejitve 
uvedejo na podlagi preglednih in nediskriminatornih postopkov 
ter ne ustvarjajo neupravičenih ovir za vstop na trg. Kadar inve-
stitor naprave za proizvodnjo električne energije ali naprave za 
shranjevanje energije krije stroške, povezane z zagotavljanjem 
neomejenega priključka, se omejitve ne uporabljajo.

(4) Za proizvodne naprave z nazivno električno močjo, ve-
čjo od 10 MW, se zahteve po tehnični opremljenosti proizvodnih 
naprav za zagotovitev zanesljivega delovanja omrežja določijo 
v postopku umeščanja v prostor, najpozneje pa v uredbi, ki 
ureja državni prostorski načrt, oziroma v uredbi, ki določa 
najustreznejšo varianto za posamezno proizvodno napravo, 
skladno z določbami v sistemskih obratovalnih navodilih.

(5) Na zahtevo investitorja proizvodne naprave, katere 
nazivna električna moč presega 10 MW in za katero je bil spre-
jet državni prostorski načrt ali uredba o najustreznejši varianti, 
je elektrooperater, na katerega omrežje se izvede priključitev, 
dolžan v 60 dneh od prejema vloge pripraviti celovit terminski 
plan za izvedbo priključitve na omrežje. Če se investitor s 
terminskim planom ne strinja, lahko pripravi svoj predlog za pri-
ključitev. Če elektrooperater predloga investitorja ne sprejme, o 
terminskem planu odloči agencija.

7. oddelek: Hramba evidenc

149. člen
(hramba in posredovanje podatkov)

(1) Dobavitelji so dolžni šest let po poteku leta, v katerem 
so nastali, hraniti podatke v zvezi s pravnimi posli o dobavi 
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električne energije in z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje z električno energijo, ki so jih imeli z drugimi doba-
vitelji in sistemskimi operaterji, ter omogočiti dostop do teh 
podatkov agenciji, državnim organom, organom, pristojnim za 
varstvo konkurence, in Evropski komisiji v zvezi z opravljanjem 
njihovih pristojnosti.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka vključujejo podrobnosti 
o transakcijah, kot so trajanje, pravila za dobavo in poravnavo, 
količina, datum in ura izvedbe, cene transakcij in način identifi-
kacije trgovca, ter tudi podrobnosti o neporavnanih pogodbah 
o dobavi električne energije in izvedenih finančnih instrumentih 
za trgovanje z električno energijo.

(3) Agencija s splošnim aktom za izvrševanje javnih po-
oblastil določi vrste informacij, ki se lahko posredujejo udele-
žencem na trgu, če se ne razkrijejo poslovno občutljivi podatki 
o posameznih akterjih na trgu ali posameznih transakcijah. Ta 
odstavek se ne uporablja za podatke o finančnih instrumentih, 
ki spadajo na področje uporabe zakona, ki ureja trg finančnih 
instrumentov.

150. člen
(dostop do podatkov iz katastra nepremičnin)

(1) Geodetska uprava Republike Slovenije distribucijske-
mu operaterju ali fizični oziroma pravni osebi na katere je dis-
tribucijski operater skladno s tem zakonom prenesel izvajanje 
nalog, brezplačno zagotovi spletne storitve za dostop, vpogled 
in pridobitev podatkov o nepremičninah, vključno s sledečimi 
osebnimi podatke o fizičnih osebah, ki so vpisani v kataster 
nepremičnin:

– ime in priimek, naslov prijavljenega prebivališča, naslov 
za vročanje, enotna matična številka občana (EMŠO);

– delež lastništva.
(2) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka distribucijski 

operater ali fizična oziroma pravna oseba na katere je distri-
bucijski operater skladno s tem zakonom prenesel izvajanje 
nalog, obdeluje za namen projektiranja, gradnje, vzdrževanja 
oziroma obratovanja gospodarske javne infrastrukture oziroma 
za namen izvajanja nalog gospodarske javne službe.

(3) Distribucijski operater ali fizična oziroma pravna ose-
ba, na katero je distribucijski operater skladno s tretjim odstav-
kom 69. člena tega zakona prenesel izvajanje nalog, obdelujeta 
osebne podatke iz prvega odstavka tega člena skladno z Ured-
bo 2016/679/EU in zakonom.

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka hranijo osebne podat-
ke iz tega člena tako dolgo, kot je nujno za izvajanje nalog iz 
drugega odstavka tega člena, vendar največ pet let od njihove 
pridobitve.

151. člen
(izvedeni finančni instrumenti)

(1) Določbi 149. člena tega zakona in tega člena su-
bjektom, za katere se uporablja zakon, ki ureja trg finančnih 
instrumentov, ne nalagata dodatnih obveznosti do organov iz 
prvega odstavka 149. člena tega zakona.

(2) Če organi iz prvega odstavka 149. člena tega zakona 
potrebujejo dostop do podatkov, ki jih hranijo subjekti, za katere 
se uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, organ, 
pristojen za regulacijo trga finančnih instrumentov, organom iz 
prvega odstavka 149. člena tega zakona posreduje zahtevane 
podatke.

X. poglavje: ODLOČANJE AGENCIJE  
V POSAMIČNIH ZADEVAH, SPLOŠNI AKTI AGENCIJE  

IN NADZOR AGENCIJE

152. člen
(odločanje v posamičnih zadevah, splošni akti  

in nazor agencije)
(1) Agencija nadzira izvajanje določb uredb Evropske uni-

je s področja notranjega trga z električno energijo, določb tega 

zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih 
aktov ter izvaja monitoring delovanja trgov na področju reguli-
ranih in tržnih energetskih dejavnosti po postopku, določenem 
v zakonu, ki ureja agencijo.

(2) Agencija odloča v posamičnih zadevah iz tega zakona 
in izdaja splošne akte, za katere je pooblaščena na podlagi 
tega zakona ali uredbe Evropske unije, po postopku, določe-
nem v zakonu, ki ureja agencijo.

XI. poglavje: INŠPEKCIJSKI NADZOR

153. člen
(inšpekcija)

(1) Inšpektorat, pristojen za energijo (v nadaljnjem bese-
dilu: energetska inšpekcija), izvaja nadzor nad določbami tega 
zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih 
aktov za izvrševanje javnih pooblastil pri gradnji, vzdrževanju, 
obratovanju in uporabi elektroenergetskih objektov, naprav in 
omrežij, ki obsega zlasti:

– nadzor nad upoštevanjem tehničnih zahtev tega zako-
na, tehničnih in drugih predpisov ter obveznih standardov, ki 
veljajo za področje elektroenergetike;

– nadzor tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in 
uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so 
namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, 
vodenju, lastni porabi in porabi električne energije, in sicer:

1. pri napravah za proizvodnjo električne energije v elek-
trarnah, pri napravah za prenos in distribucijo električne ener-
gije v okviru razdelilnih postaj, transformatorskih postaj, centrov 
vodenja ter elektroenergetskih omrežij in napeljav v objektih;

2. pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo elek-
trične energije, posebno glede prekinitev, omejitev v dobavi in 
kakovosti napetosti;

3. nad upoštevanjem določb obratovalnih navodil omre-
žij, objektov, postrojev ter posameznih sklopov in sistemskih 
obratovalnih navodil;

4. nad izvajanjem predpisov, ki urejajo omejevanje obtežb 
in porabo električne energije;

5. nad tehničnimi pogoji iz izdanih soglasij za priključitev 
elektroenergetskih objektov.

(2) Energetska inšpekcija opravlja tudi nadzor nad stro-
kovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo elektroe-
nergetske naprave, v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti 
obratovanja.

(3) Organ, pristojen za javnopravne evidence in storitve, 
je pristojen za nadzor nad izvajanjem prvega in drugega od-
stavka 105. člena tega zakona.

154. člen
(izvajanje inšpekcijskega nadzora)

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za izvrševa-
nje inšpekcijskega nadzora in za inšpektorje uporabljajo določ-
be zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in določbe zakona, ki 
ureja energetsko inšpekcijo.

XII. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE

155. člen
(prekrška v zvezi s prepovedjo nadzora)

(1) Z globo do 10 % letnega prometa v predhodnem 
poslovnem letu se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je 
sistemski operater ali pravna oseba, ki je del vertikalno integri-
ranega podjetja, ki:

– zavestno izvaja neposreden ali posreden nadzor iz 
37. točke 4. člena tega zakona nad podjetjem, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave, in hkrati zavestno izvaja 
neposreden ali posreden nadzor iz 37. točke 4. člena tega 
zakona nad sistemskim operaterjem ali prenosnim sistemom 



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9853 

ali uveljavlja kakršne koli pravice nad njima ali zavestno izvaja 
neposreden ali posreden nadzor iz 37. točke 4. člena tega 
zakona nad sistemskim operaterjem ali prenosnim sistemom 
in hkrati zavestno izvaja neposreden ali posreden nadzor iz 
37. točke 4. člena tega zakona nad podjetjem, ki opravlja dejav-
nost proizvodnje ali dobave, ali uveljavlja kakršne koli pravice 
nad njim (prvi odstavek 52. člena tega zakona);

– zavestno omogoči, da je ista pravna ali fizična oseba 
hkrati član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki 
je zakoniti zastopnik podjetja, pri sistemskem operaterju ali 
osebi, ki ima v lasti prenosni sistem, ali predstavnik v zvezi z 
lastniškim upravljanjem prenosnega sistema električne energije 
ali prenosnega sistema električne energije ali zemeljskega 
plina ter član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki 
je zakoniti zastopnik podjetja, ki izvaja dejavnost proizvodnje 
ali dobave zemeljskega plina ali električne energije (54. člen 
tega zakona).

(2) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

156. člen
(hujši prekrški)

(1) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če:

– sama ali prek posrednikov oziroma zastopnikov pri 
prodaji električne energije ali storitev agregiranja uporablja 
zavajajoče ali nepoštene poslovne prakse (deseti odstavek 
15. člena tega zakona);

– uporabnikom sistema ne zagotovi dostopa do preno-
snega sistema pod nediskriminatornimi pogoji (četrti odstavek 
45. člena tega zakona);

– ne obvesti agencije v skladu s prvim, drugim in tretjim 
odstavkom 56. člena tega zakona;

– distribucijskemu operaterju ne omogoči dostopa preko 
enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega vozlišča in 
stalnega dostopa do vseh podatkov, ki jih uporablja in jih pri-
dobiva za potrebe izvajanja prenesenih nalog, kot določa tretji 
odstavek 69. člena tega zakona;

– nima sprejetih in objavljenih sistemski obratovalnih na-
vodil v skladu s 136. členom tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

157. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 5.000 do 30.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, če:

– na svoji spletni strani ne objavi splošnih pogodbenih 
pogojev in informacij o veljavnih cenah in tarifah za končne 
odjemalce v skladu s četrtim odstavkom 15. člena tega zakona;

– kot dobavitelj spremembe splošnih pogojev ne sporoči 
v skladu s petim odstavkom 15. člena tega zakona ali če obve-
stilo o spremenjenih pogojih poslovanja ni brezplačno;

– končnih odjemalcev pred sklenitvijo pogodbe ne sezna-
ni z informacijami iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona;

– ne posreduje podatkov o spremenjeni ceni v skladu z 
četrtim odstavkom 20. člena tega zakona ali posreduje nepra-
vilne podatke o cenah s kršitvijo te določbe;

– kot agregator malih poslovnih odjemalcev in gospodinj-
skih odjemalcev pred sklenitvijo pogodbe ne seznani v celoti 
s priložnostmi, stroški in tveganji, povezanimi z izvajanjem teh 
pogodb v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena tega zakona;

– kot agregator končnemu odjemalcu na njegovo zahtevo 
vsaj enkrat na obračunsko obdobje ne izroči brezplačno vseh 
pomembnih podatkov o prilagajanju odjema ter proizvodnje ali 
podatkov o dobavljeni in prodani električni energiji v nasprotju 
z četrtim odstavkom 21. člena tega zakona;

– kot dobavitelj v nasprotju s petim odstavkom 21. čle-
na tega zakona določi končnemu odjemalcu, s katerim ima 
sklenjeno pogodbo o dobavi, diskriminatoren pogoj ali neu-
pravičeno pogodbeno omejitev, zahtevo, postopek, kazen ali 
obveznost dodatnega plačila;

– ne zagotovi sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v okviru 
združenja postopka izvensodnega reševanja sporov s potro-
šniki v zvezi z dobavo električne energije gospodinjskim odje-
malcem po tem zakonu pred neodvisnim izvajalcem izvenso-
dnega reševanja sporov skladno z drugim in tretjim odstavkom 
27. člena tega zakona;

– ne zagotovi dobave električne energije na zahtevo od-
jemalca v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega zakona;

– ne sodeluje na izravnalnem trgu na način, kot je to dolo-
čeno s predpisom iz druge alineje četrtega odstavka 94. člena 
tega zakona;

– ne predloži agenciji letnega poročila v rokih iz tretjega 
odstavka 105. člena tega zakona;

– brez soglasja operaterja na njegovo omrežje priključi 
svoje objekte, naprave in napeljave oziroma omogoči priklju-
čitev drugih objektov, naprav in napeljav (prvi stavek prvega 
odstavka 139. člen tega zakona);

– o začasnem odklopu ne obvesti odjemalca v skladu s 
tretjim odstavkom 142. člena tega zakona;

– merilne točke ne izključi iz bilančne skupine dosedanje-
ga dobavitelja (peti odstavek 143. člena tega zakona);

– ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca 
energije na omrežje, kadar se ugotovi, da je bil neutemeljeno 
odklopljen (drugi odstavek 146. člena tega zakona);

– ne hrani najmanj šest let podatkov v zvezi s pravnimi 
posli o dobavi električne energije in z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za trgovanje z električno energijo (prvi odstavek 
149. člena tega zakona).

(2) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
šestega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

158. člen
(prekrški posameznika)

Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz dvanajste alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena.

159. člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, če:

– kot elektrooperater pred sklenitvijo pogodbe o uporabi 
sistema ne obvesti uporabnika sistema o pravicah in obvezno-
stih izbire dobavitelja ali končnega odjemalca ne seznani s 
seznamom dobaviteljev končnim odjemalcem (četrti odstavek 
9. člena tega zakona);

– kot dobavitelj ne zagotovi brezplačno gospodinjskemu 
odjemalcu ustreznih informacij o alternativnih ukrepih, da ne bi 
prišlo do odklopa, najpozneje ob pošiljanju zadnjega opomina 
(peti odstavek 16. člena tega zakona);

– ne omogoči končnemu odjemalcu električne energije, 
da zamenja dobavitelja v roku iz tretjega odstavka 18. člena 
tega zakona;

– končnemu odjemalcu zaračuna menjavo dobavitelja ali 
registracijo pogodbe z agregatorjem (četrti odstavek 18. člena 
tega zakona);

– kot dobavitelj ali agregator zaračuna odstopnino konč-
nim odjemalcem v nasprotju s petim odstavkom 18. člena tega 
zakona;

– v roku ne pošlje zaključnega računa končnemu odje-
malcu električne energije, ki je zamenjal dobavitelja (sedmi 
odstavek 18. člena tega zakona);
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– ne obvešča končnih odjemalcev električne energije pe-
riodično o njihovi porabi (prvi odstavek 19. člena tega zakona);

– končnim odjemalcem električne energije ali drugim ose-
bam, ki zahtevi za dostop do podatkov o porabi energije pre-
dložijo pooblastilo končnega odjemalca, ne omogoči dostopa 
do podatkov o porabi v skladu z drugim odstavkom 19. člena 
tega zakona;

– dostop do podatkov o porabi električne energije zara-
čuna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena tega zakona;

– kot dobavitelj in drugo elektroenergetsko podjetje ne 
zagotovi, da so računi in informacije na računu pravilne, razu-
mljive, jasne, jedrnate, uporabniku prijazne in predstavljene na 
način, da omogočajo primerjavo s strani končnih odjemalcev 
(prvi odstavek 25. člena tega zakona);

– kot dobavitelj in drugo elektroenergetsko podjetje na 
zahtevo končnega odjemalca ne posreduje jasnega in razu-
mljivega pojasnila o tem, kako je bil pripravljen njihov račun 
ali, če račun ne temelji na dejanski porabi, odgovor ne obsega 
tudi pojasnila o načinu končnega obračuna glede na dejansko 
porabo (drugi odstavek 25. člena tega zakona).

(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podje-
tnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

160. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe 2019/943/EU)

(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se kaznuje za 
prekršek sistemski operater, če:

– uporabi postopek za omejitev transakcij, ko ni izre-
dnih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
2019/943/EU;

– ne da na razpolago udeležencem na trgu najvišje mo-
žne ravni zmogljivosti medsebojnih povezav in prenosnih omre-
žij (četrti odstavek 16. člena Uredbe 2019/943/EU);

– pri določanju cen za dostop do omrežij ne upošteva 
vseh plačil in prejemkov iz četrtega odstavka 18. člena Uredbe 
2019/943/EU.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za 
prekršek sistemski operater če:

– ne da na voljo najvišje možne zmogljivosti interkonektor-
jev v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe 2019/943/EU;

– ne da na trg dodeljene zmogljivosti, ki ni bila uporabljena 
v skladu z desetim odstavkom 16. člena Uredbe 2019/943/EU;

– ne združi vseh zahtev po prenosni zmogljivosti v na-
sprotni smeri v skladu z enajstim odstavkom 16. člena Uredbe 
2019/943/EU;

– ne vzpostavi načina za usklajevanje in izmenjavo informa-
cij v skladu s prvim odstavkom 50. člena Uredbe 2019/943/EU;

– ne objavi informacij v skladu z drugim odstavkom 
50. člena Uredbe 2019/943/EU;

– ne objavi ocene razpoložljivih zmogljivosti v skladu s 
tretjim odstavkom 50. člena Uredbe 2019/943/EU.

(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

161. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

XIII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

162. člen
(začetek uporabe določbe o roku za menjavo dobavitelja 

oziroma agregatorja)
Določba tretjega odstavka 18. člena tega zakona se zač-

ne uporabljati 1. januarja 2026. Do takrat mora elektrooperater, 
ki je prejel zahtevo za menjavo dobavitelja ali agregatorja, iz-
vesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne izvrševati 
pogodbo o dobavi električne energije z novim dobaviteljem ozi-
roma pogodbo o agregiranju z novim agregatorjem najpozneje 
v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

163. člen
(začetek uporabe določbe o zagotavljanju podatkov)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 19. člena tega 

zakona elektrooperater zagotavlja podatke iz 19. člena tega 
zakona za obdobje 24 mesecev pred uveljavitvijo tega zakona.

164. člen
(prehodno obdobje glede naprednih števcev)

(1) Določbe tega zakona o naprednih števcih se upora-
bljajo za bodoče naprave in naprave, ki nadomeščajo starejše 
napredne števce. Napredni števci, ki so nameščeni ali katerih 
začetek delovanja se je začel pred 4. julijem 2019, se lahko 
uporabljajo do konca njihove življenjske dobe, napredni števci, 
ki ne izpolnjujejo tehničnih zahtev iz 29. člena tega zakona in 
Priloge II k Direktivi 2019/944/EU, pa se uporabljajo do 31. de-
cembra 2027.

(2) Začetek delovanja iz prejšnjega odstavka pomeni 
začetek gradbenih del v okviru naložbe ali prvo zavezo za naro-
čilo opreme ali drugo zavezo, po kateri naložbe ni mogoče več 
preklicati, če ta nastopi pred začetkom gradbenih del. Nakup 
zemljišča in pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj 
in izvajanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za 
začetek del. Začetek delovanja pri prevzemih pomeni trenu-
tek pridobitve sredstev, neposredno povezanih s prevzetim 
podjetjem.

165. člen
(ustavitev postopkov za pridobitev energetskega dovoljenja)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravil-
nik o izdaji energetskega dovoljenja (Uradni list RS, št. 19/16), 
ki se uporablja do izdaje novega podzakonskega predpisa iz 
četrtega odstavka 35. člena tega zakona, kolikor ni v nasprotju 
s tem zakonom.

(2) Postopki za pridobitev energetskega dovoljenja za 
gradnjo objektov z nazivno električno močjo 10 MW ali manj, 
začeti v skladu s Pravilnikom o izdaji energetskega dovolje-
nja (Uradni list RS, št. 19/16) do uveljavitve tega zakona, se 
ustavijo.

(3) Minister, pristojen za energijo, izda predpis iz četrtega 
odstavka 35. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve 
tega zakona.

166. člen
(začetek uporabe določbe o prepovedi lastništva  

polnilnih mest)
Elektrooperaterji, ki imajo v lasti polnilna mesta na dan 

uveljavitve tega zakona, morajo svoje obveznosti uskladiti z 
določbo drugega odstavka 77. člena tega zakona v dveh letih 
od uveljavitve tega zakona.

167. člen
(začetek uporabe določbe o prepovedi lastništva naprav  

za shranjevanje energije)
Določba 51. člena tega zakona se ne uporablja za obsto-

ječe objekte oziroma naprave za shranjevanje energije v lasti 
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sistemskega operaterja, za katere je bila odločitev o investiciji 
sprejeta pred 4. decembrom 2019 in so del demonstracijskih 
projektov. Izpolnjevanje pogojev za določitev izjeme po tem 
členu presoja agencija.

168. člen
(prehodna določba glede naprav za shranjevanje električne 

energije v lasti sistemskega operaterja)
Sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 51. člena tega 

zakona se ne uporabljajo v običajni amortizacijski dobi novih 
objektov za baterijsko shranjevanje energije, za katere je bila 
končna odločitev za naložbo sprejeta pred 1. januarjem 2024, 
če so ti objekti za baterijsko shranjevanje energije:

– priključeni na omrežje najpozneje dve leti po tem da-
tumu;

– integrirani v prenosni sistem;
– uporabljani samo za reaktivno trenutno ponovno vzpo-

stavitev zanesljivosti omrežja v primeru nepredvidenih dogod-
kov v njem, kadar se ta ukrep za ponovno vzpostavitev zane-
sljivosti omrežja začne takoj in konča, ko lahko težavo odpravi 
običajno prerazporejanje proizvodnje;

– niso uporabljani za nakup ali prodajo električne energije 
na trgih električne energije, vključno z izravnavo.

169. člen
(upravni postopki v teku)

(1) Upravni postopki v zadevah s področja tega zakona, 
ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih.

(2) Rok veljavnosti energetskega dovoljenja iz 35. člena 
tega zakona, ki je bilo izdano pred uveljavitvijo tega zakona ali 
je bilo izdano po uveljavitvi tega zakona na podlagi prejšnjega 
odstavka z uporabo dosedanjih predpisov, začne ne glede na 
izrek tega dovoljenja teči z dnem uveljavitve tega zakona.

170. člen
(izvršilni predpisi)

Vlada izda predpise iz četrtega odstavka 31. člena, če-
trtega odstavka 34. člena in petega odstavka 138. člena tega 
zakona v 12 mesecih po njegovi uveljavitvi. Uredbo, ki ureja 
koncesijo iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona, vlada 
izda v šestih mesecih od vložitve zahteve iz tretjega odstavka 
72. člena tega zakona.

171. člen
(podaljšanje veljavnosti in uporabe ter prenehanje veljavnosti 

in uporabe podzakonskih predpisov)
(1) Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in 

prenosni sistem (Uradni list RS, št. 35/15 in 28/21) še naprej 
velja kot predpis, izdan na podlagi četrtega odstavka 5. člena 
tega zakona.

(2) Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospo-
darske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa 
električne energije (Uradni list RS, št. 46/15) še naprej velja 
kot predpis, izdan na podlagi 47. člena tega zakona. Sklep 
o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z 
električno energijo (Uradni list RS, št. 46/15) še naprej velja kot 
predpis, izdan na podlagi 63. člena tega zakona.

(3) Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja go-
spodarske javne službe dejavnost operaterja trga z električno 
energijo (Uradni list RS, št 39/15 in 121/21 – ZSROVE) še 
naprej velja kot predpis, izdan na podlagi četrtega odstavka 
95., 96. in 97. člena tega zakona.

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Ured-
ba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih 
merilnih sistemov električne energije (Uradni list RS, št. 79/15), 
ki se še uporablja do uveljavitve predpisa vlade iz četrtega 
odstavka 31. člena tega zakona.

(5) Z dnem uveljavitve tega zakona:
– preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe 2019/941/EU 

o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in 
razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (Uradni list RS, št. 78/19);

– se ne glede na peto alinejo 84. člena Zakona o spod-
bujanju rabe iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 121/21) preneha uporabljati prvi odstavek 3. člena Uredbe 
o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu 
(Uradni list RS, št. 41/17 in 121/21 – ZSROVE).

(6) Z dnem uveljavitve tega zakona se do uveljavitve 
predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, še naprej upora-
bljajo naslednji predpisi:

– Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne ener-
gije v elektroenergetskem sistemu (Uradni list RS, št. 42/95, 
64/95 in 17/14 – EZ-1);

– Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavno-
sti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne 
energije (Uradni list RS, št. 39/07 in 17/14 – EZ-1).

(7) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha upora-
bljati Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ele-
ktrične energije in gospodarske javne službe dobava električne 
energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04, 23/07 
in 17/14 – EZ-1).

(8) Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list 
RS, št. 88/16) še naprej veljajo kot predpis, izdan na podlagi 
točke i) drugega odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21).

172. člen
(rok za izdajo splošnih aktov agencije)

Agencija izda splošne akte iz šestega odstavka 25. člena, 
petega odstavka 49. člena, četrtega odstavka 135. člena in 
tretjega odstavka 149. člena tega zakona v osmih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

173. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe  

splošnih aktov agencije)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Akt o nači-

nu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih 
virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16), ki se uporablja do 
uveljavitve splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil iz 
šestega odstavka 25. člena tega zakona.

174. člen
(podaljšanje veljavnosti splošnim aktom agencije)

(1) Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov 
za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega 
plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce (Uradni list 
RS, št. 69/14) še naprej velja kot splošni akt, izdan na podlagi 
petega odstavka 20. člena tega zakona.

(2) Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe 
z električno energijo (Uradni list RS, št. 48/16) še naprej velja 
kot splošni akt, izdan na podlagi tretjega odstavka 33. člena 
tega zakona.

(3) Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistem-
skih storitev (Uradni list RS, št. 15/18 in 20/19) še naprej velja 
kot splošni akt, izdan na podlagi tretjega odstavka 66. člena 
tega zakona.

(4) Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in 
metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
(Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – 
popr. in 85/20) še naprej velja kot splošni akt, izdan na podlagi 
drugega odstavka 109. člena in petega odstavka 124. člena 
tega zakona.

(5) Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbene-
ga načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije 
(Uradni list RS, št. 97/14) in Akt o metodologiji za pripravo in 
ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja ele-
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ktrične energije (Uradni list RS, št. 97/14 in 65/17) še naprej 
veljata kot splošna akta, izdana na podlagi petega odstavka 
111. člena tega zakona.

(6) Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno 
energijo (Uradni list RS, št. 59/15, 23/18, 62/19 in 90/21) še 
naprej velja kot splošni akt, izdan na podlagi šestega odstavka 
120. člena tega zakona.

175. člen
(splošni akti elektrooperaterjev in operaterja trga)

(1) Sistemski operater mora v 12 mesecih od uveljavitve 
tega zakona uskladiti Sistemska obratovalna navodila za pre-
nosni sistem električne energije Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 29/16).

(2) Distribucijski operater mora v 12 mesecih od uvelja-
vitve tega zakona uskladiti Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijsko omrežje električne energije (Uradni list RS, 
št. 41/11, 17/14 – EZ-1 in 7/21)

(3) Operater trga mora v 12 mesecih od uveljavitve tega 
zakona uskladiti Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni 
list RS, št. 74/18 in 62/19) in Pravila za izvajanje izravnalnega 
trga z elektriko (Uradni list RS, št. 97/14 in 28/17).

176. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih določb  

Energetskega zakona)
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 
– ZSROVE):

1. v 2. členu:
– v prvem odstavku prenehata veljati prva in tretja alineja,
– v drugem odstavku preneha veljati prva alineja;
2. preneha veljati drugi del: ELEKTRIČNA ENERGIJA, 

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE, 1. oddelek: Uvodne določbe 
ter 34. do 36. člen, 2. oddelek: Naloge v javnem interesu in 
izvajanje gospodarske javne službe ter 37. in 38. člen, 3. od-
delek: Varstvo končnih odjemalcev in potrošnikov, 1. podod-
delek: Splošne določbe o varstvu končnih odjemalcev ter 
39. do 43. člen, 2. pododdelek: Zasilna oskrba ter 44. člen, 
3. pododdelek: Posebne določbe o varstvu gospodinjskih in 
malih poslovnih odjemalcev ter drugih uporabnikov sistema ter 
45. do 51. člen, II. poglavje: PROIZVODNJA ELEKTRIKE ter 
52. in 53. člen, III. poglavje: PRENOS, 1. oddelek: Gospodar-
ska javna služba dejavnost sistemskega operaterja ter 54. do 
59. člen, 2. oddelek: Ločevanje prenosnih sistemov in opera-
terjev prenosnih sistemov, 1. pododdelek: Lastniška ločitev ter 
60. do 66. člen, 2. pododdelek: Certificiranje in imenovanje sis-
temskega operaterja ter 67. do 73. člen, 3. oddelek: Zagotavlja-
nje sistemskih storitev ter 74. in 75. člen, 4. oddelek: Zaupnost 
podatkov za sistemskega operaterja in za lastnike prenosnih 
sistemov ter 76. in 77. člen, IV. poglavje: DISTRIBUCIJA, 1. od-
delek: Gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega 
operaterja ter 78. do 83. člen, 2. oddelek: Ločevanje distribu-
cijskih operaterjev ter 84. do 86. člen, 3. oddelek: Zaupnost 
podatkov za distribucijskega operaterja ter 87. člen, 4. odde-
lek: Operater kombiniranega sistema ter 88. člen, 5. oddelek: 
Zaprti distribucijski sistemi ter 89. do 96. člen, V. poglavje: 
DEJAVNOST OPERATERJA TRGA Z ELEKTRIKO ter 97. do 
107. člen, VI. poglavje: LOČEVANJE IN PREGLEDNOST RA-
ČUNOVODSKIH IZKAZOV ter 108. do 111. člen, VII. poglavje: 
DOSTOP DO SISTEMA, 1. oddelek: Organiziranje dostopa do 
sistema, 1. pododdelek: Splošne določbe o dostopu do siste-
ma ter 112. in 113. člen, 2. pododdelek: Pogodba o uporabi 
sistema in dobavi elektrike končnim odjemalcem ter 114. in 
115. člen, 2. oddelek: Omrežnina za prenosni in distribucijski 
sistem, 1. pododdelek: Regulativni okvir ter 116. do 120. člen, 
2. pododdelek: Posebne določbe o določitvi regulativnega 
okvira, če distribucijski operater ni lastnik pomembnega dela 
distribucijskega sistema ali če bistvene naloge distribucijskega 

operaterja izvaja druga oseba ter 121. do 126. člen, 3. podod-
delek: Določbe o reguliranju s kakovostjo ter 127. do 131. člen, 
4. pododdelek: Obračunavanje omrežnine in drugih storitev 
elektrooperaterja ter 132. do 138. člen, VIII. poglavje: DRUGE 
DOLOČBE, 1. oddelek: Izvzetje za novo infrastrukturo – novi 
povezovalni vodi ter 139. in 140. člen, 2. oddelek: Distribucijski 
čezmejni vod ter 141. člen, 3. oddelek: Neposredni vodi ter 
142. in 143. člen, 4. oddelek: Sistemska obratovalna navodila 
in tehnična varnost obratovanja ter 144. in 145. člen, 5. odde-
lek: Zaščitni ukrepi zaradi kriznih stanj v elektroenergetskem 
sistemu ter 146. člen, 6. oddelek: Priključevanje na sistem in 
možnost odklopa uporabnika sistema ter 147. do 155. člen, 
7. oddelek: Evidence ter 156. in 157. člen in 8. oddelek: Osebni 
podatki uporabnikov sistema ter 157.a do 157.č člen;

3. v 451. členu v četrtem odstavku preneha veljati bese-
dilo »prvega in drugega odstavka 108. člena in«;

4. prenehata veljati 490. in 498. člen.

177. člen
(spremembe in dopolnitve 30. člena Energetskega zakona)

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – 
ZSROVE) v 30. členu:

– v prvem stavku prvega odstavka prenehajo veljati bese-
de »ter sistemski in distribucijski operater«, beseda »morajo« 
pa se nadomesti z besedo »mora«;

– se v drugem stavku prvega odstavka besede »Razvojni 
načrti morajo biti narejeni« nadomestijo z besedami »Razvojni 
načrt mora biti narejen«, beseda »morajo« pa se nadomesti z 
besedo »mora«;

– se v drugem odstavku beseda »Operaterji« nadomesti 
z besedo »operater«, beseda »morajo« pa se nadomesti z 
besedo »mora«;

– v prvem stavku četrtega odstavka prenehajo veljati 
besedila »elektrike in«, »in za distribucijo elektrike«, »elektriko 
in« in »na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov«;

– v drugem stavku četrtega odstavka prenehajo veljati be-
sede »energije in moči ali«, beseda »prevzete« se nadomesti 
z besedo »prevzetega« in prenehajo veljati besede »elektrike 
in moči ter«;

– v tretjem stavku četrtega odstavka prenehata veljati 
besedi »in električne«.

178. člen
(spremembe in dopolnitve 386. člena Energetskega zakona)

(1) V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 
– ZSROVE) se v 386. členu v drugem odstavku besedilo 
»14. člena Uredbe (ES) št. 713/2009« nadomesti z besedilom 
»21. člena Uredbe (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. junija 2019 o ustanovitvi Agencije Evropske unije 
za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) (UL L 
št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2019/942/EU)«.

(2) V petem odstavku se besedilo »12. člena Uredbe (ES) 
št. 714/2009« nadomesti z besedilom »34. člena Uredbe (EU) 
2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 
o notranjem trgu električne energije (UL L št. 158 z dne 14. 6. 
2019, str. 54; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/943/EU)«.

(3) V šestem odstavku se za drugo alinejo dodata novi 
tretja in četrta alineja, ki se glasita:

»– uskladi skupni nadzor nad subjekti, ki opravljajo funk-
cije na regionalni ravni;

– uskladi skupni nadzor v sodelovanju z drugimi vključe-
nimi organi nad nacionalnimi, regionalnimi in vseevropskimi 
ocenami zadostnosti;«.

Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta peta in šesta 
alineja.
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179. člen
(spremembe in dopolnitve 406. člena Energetskega zakona)

(1) V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – 
ZSROVE) se v 406. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Agencija izvaja na področju oskrbe z električno ener-
gijo tudi naslednje naloge:

– spremlja in ocenjuje uspešnost sistemskega in distribu-
cijskega operaterja v zvezi z razvojem naprednega omrežja, 
ki spodbuja energetsko učinkovitost, vključno z uravnavanjem 
obremenitev in prilagajanjem odjema, ter vključevanje obnovlji-
vih virov energije, ki temelji na omejenem naboru kazalnikov, in 
vsaki dve leti objavi nacionalno poročilo, vključno s priporočili 
za izboljšave, ki so jih operaterji dolžni upoštevati v svojih ra-
zvojnih načrtih;

– spremlja naložbe v proizvodne zmogljivosti in zmogljivo-
sti shranjevanja v zvezi z zanesljivostjo dobave;

– spremlja odpravo neupravičenih ovir in omejitev za ra-
zvoj samooskrbe z električno energijo in energetskih skupnosti 
državljanov.«.

(2) Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in 
peti odstavek.

180. člen
(nov 406.a člen Energetskega zakona)

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – 
ZSROVE) se za 406. členom doda nov 406.a člen, ki se glasi:

»406.a člen
(naloge agencije v zvezi z regionalnim  

koordinacijskim centrom)
(1) Agencija je dolžna zagotoviti, da v tesnem medse-

bojnem usklajevanju z regionalnimi regulativnimi organi regije 
obratovanja sistema, kjer je sedež regionalnega koordinacij-
skega centra, skupaj z njimi izvaja naslednje naloge:

a) odobrijo predlog za ustanovitev regionalnih koordina-
cijskih centrov v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 
2019/943/EU;

b) odobrijo stroške, povezane z dejavnostmi regionalne-
ga koordinacijskega centra, ki jih krijejo operaterji prenosnih 
sistemov in se upoštevajo pri izračunu tarif, vendar le, če so 
razumni in ustrezni;

c) odobrijo postopek sodelovalnega odločanja;
č) zagotovijo, da imajo regionalni koordinacijski centri na 

voljo vse potrebne človeške, tehnične, fizične in finančne vire 
za izpolnjevanje svojih obveznosti ter za neodvisno in nepri-
stransko opravljanje svojih nalog;

d) skupaj z drugimi regulativnimi organi regije obratovanja 
sistema predlagajo, da države članice regije obratovanja sis-
tema regionalnim koordinacijskim centrom dodelijo morebitne 
dodatne naloge in dodatne pristojnosti;

e) zagotovijo spoštovanje obveznosti na podlagi Direktive 
(EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 
2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in 
spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L št. 158 z dne 14. 6. 
2019, str. 125; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/944/EU) 
in drugega ustreznega prava Evropske unije, zlasti pri čezmej-
nih vprašanjih, in se posvetujejo ter skupaj ugotovijo, ali regio-
nalni koordinacijski centri ne izpolnjujejo svojih obveznosti; če 
regulativni organi v štirih mesecih po začetku posvetovanj ne 
dosežejo sporazuma za namen skupnega odkritja neizpolnje-
vanja obveznosti, se v skladu z desetim odstavkom 6. člena 
Uredbe 2019/942/EU zadeva prenese v odločanje ACER;

f) spremljajo uspešnost koordinacije sistema in o tem letno 
poročajo ACER v skladu s 46. členom Uredbe 2019/943/EU.

(2) Za hitro izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka ima 
agencija naslednja pooblastila:

a) zahtevati informacije od regionalnih koordinacijskih 
centrov;

b) izvajati nadzor nad regionalnim koordinacijskim cen-
trom po določbah zakona, ki ureja agencijo, o nadzoru agenci-
je, če je njegov sedež na območju Republike Slovenije;

c) izdajati skupne zavezujoče odločitve o regionalnih ko-
ordinacijskih centrih.«.

181. člen
(sprememba 434. člena Energetskega zakona)

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 
– ZSROVE) se v 434. členu v drugem odstavku 3. točka spre-
meni tako, da se glasi:

»3. spremljati raven in učinkovitost odprtosti trga in kon-
kurence pri veleprodaji in maloprodaji, vključno z borzami elek-
trične energije, cenami za gospodinjske odjemalce, ki zajemajo 
tudi predplačilne sisteme, učinkom pogodb z dinamičnimi ce-
nami električne energije in uporabe sistemov naprednega mer-
jenja, deležem odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, deležem 
odklopov, plačila za vzdrževalne storitve, izvedbo vzdrževalnih 
storitev, razmerjem med cenami za gospodinjstva in velepro-
dajnimi cenami, spreminjanjem tarif in pristojbin omrežja in 
pritožbami gospodinjskih odjemalcev, ter morebitno izkrivljanje 
ali omejevanje konkurence, pri čemer organom, pristojnim za 
konkurenco, zagotavljajo potrebne informacije in jim posredu-
jejo zadevne primere;«.

182. člen
(uporaba Energetskega zakona za področje urejanja  

tega zakona)
Določbe prvega dela (Splošne določbe), šestega dela 

(Agencija za energijo), osmega dela (Energetska infrastruk-
tura) in devetega dela (Druge skupne določbe) Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) se uporabljajo za 
področje urejanja tega zakona, razen če ta zakon določenega 
vprašanja ne ureja drugače.

183. člen
(sklic na zakon, ki ureja agencijo)

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal agencijo, se vsi sklici 
na zakon, ki ureja agencijo, v tem zakonu štejejo kot sklici na 
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE).

184. člen
(ureditev razmerij v zvezi s črpalno hidroelektrarno Golica)

Pravica do uporabe v črpalni hidroelektrarni Golica proi-
zvedene električne energije, s katero razpolaga ELES, d.o.o., 
in obveznosti, ki izhajajo iz te pravice, se v celoti odplačno 
prenesejo na družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Vre-
dnost navedenega prenosa je enaka poštenemu nadomestilu, 
določenemu po vrednosti naložbe na dan prenosa, na podlagi 
vrednotenja pooblaščenega cenilca, ki ga imenuje in plača 
družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Rok za izvedbo pre-
nosa je eno leto od uveljavitve tega zakona.

185. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 320-05/21-9/22
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 1933-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica
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3350. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-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 izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 

(ZIPRS2122-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (ZIPRS2122-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-240
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2021 IN 2022  
(ZIPRS2122-B)

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP 
in 74/21) se v 2. členu v drugem odstavku za 33. točko, na 
koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove 34., 
35., 36. in 37. točka, ki se glasijo:

»34. »sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost« so 
finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena finan-
ciranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost;

35. »Načrt za okrevanje in odpornost« (v nadaljnjem 
besedilu: NOO) je dokument, v katerem so zajeti ukrepi, ki so 
upravičeni do financiranja s sredstvi EU v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost, kakor ga določa Uredba (EU) 2021/241 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o 
vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 
z dne 18. 2. 2021, str. 17), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 111 z dne 31. 3. 2021, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2021/241/EU);

36. »sklad za okrevanje in odpornost« je podračun, na 
katerem se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in od-
pornost za financiranje ukrepov iz NOO;

37. »koordinacijski organ« je Urad Republike Slovenije za 
okrevanje in odpornost.«.

2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo 

»Prilivi namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finanč-
nih mehanizmov se štejejo za prihodke proračuna« nadomesti 
z besedilom »Prilivi namenskih sredstev EU, namenskih sred-
stev finančnih mehanizmov ter sredstev mehanizma za okreva-
nje in odpornost se štejejo za prihodke proračuna«.

3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za enajsto alinejo, na 

koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova dvanajsta 
alineja, ki se glasi:

»– začasno založenih sredstev za plačevanje obveznosti 
iz sklada za okrevanje in odpornost.«.

4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za 18. točko, na koncu 

katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 19. točka, 
ki se glasi:

»19. sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za 
financiranje ukrepov, ki so vključeni v NOO, in so vir sklada za 
okrevanje in odpornost.«.

5. člen
V 28. členu se v drugem odstavku za 15. točko, na koncu 

katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 16. točka, 
ki se glasi:

»16. s postavk namenskih sredstev EU na postavke 
COVID-19.«.

V petem odstavku se besedilo »po 1. in 2. točki drugega 
odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »po 1., 2. in 
16. točki drugega odstavka tega člena.«.

6. člen
V 31. členu se za šestnajstim odstavkom doda nov se-

demnajsti odstavek, ki se glasi:
»(17) Ne glede na peti in sedmi odstavek tega člena 

odloča o uvrstitvi projektov iz NOO v veljavni NRP in o spre-
membah projektov iz NOO koordinacijski organ, na predlog 
neposrednega uporabnika, ki je pristojen za izvajanje projekta 
ali ukrepa iz NOO, po predhodni uskladitvi načrta financiranja 
z ministrstvom. Če se projekt sofinancira s sredstvi, za katera 
je odgovoren koordinacijski organ, in hkrati tudi s sredstvi, za 
katera je odgovoren organ upravljanja, o uvrstitvi projektov iz 
NOO v veljavni NRP in o spremembah projektov iz NOO odlo-
ča organ, ki z večjim deležem evropskih sredstev sofinancira 
projekt.«.

7. člen
Za 40. členom se dodata nova 40.a in 40.b člen, ki se 

glasita:

»40.a člen
(neupravičena poraba sredstev NOO)

(1) Če se ugotovi, da so bila sredstva mehanizma za okre-
vanje in odpornost neupravičeno porabljena, mora neposredni 
uporabnik, pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz NOO, če 
ta ni odgovoren za neupravičeno porabo sredstev, najpozneje v 
15 dneh po seznanitvi z informacijo o neupravičeno porabljenih 
sredstvih, zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev 
v sklad za okrevanje in odpornost.

(2) Če se ugotovi, da je za neupravičeno porabo sredstev 
mehanizma za okrevanje in odpornost odgovoren neposredni 
uporabnik, pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz NOO, 
mora ta v svojem finančnem načrtu v višini neupravičeno po-
rabljenih sredstev prerazporediti pravice porabe na posebno 
integralno postavko, s te postavke pa neupravičeno porabljena 
sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost najkasneje v 
30 dneh vrniti v proračunski sklad.

40.b člen
(nedoseganje mejnikov in ciljev)

Če koordinacijski organ ugotovi, da obstaja tveganje, da 
neposredni uporabnik, ki je pristojen za izvajanje projekta ali 
ukrepa iz NOO, ne bo dosegel ali da ne bo pravočasno dosegel 
mejnikov in ciljev, določenih v NOO, lahko koordinacijski organ 
s tem seznani vlado.«.

8. člen
V 41. členu se za 9. točko, na koncu katere se pika nado-

mesti s podpičjem, doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. podračun, ustanovljen na podlagi Uredbe 

2021/241/EU ter Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene 
načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo.«.
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9. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:

»41.a člen
(upravljanje ter vir sklada za okrevanje in odpornost)
(1) S sredstvi sklada za okrevanje in odpornost upravlja 

koordinacijski organ.
(2) Vir financiranja sklada za okrevanje in odpornost so 

sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost.
(3) Vir sklada za okrevanje in odpornost se pridobiva kot 

predplačilo in povračilo za dosežene mejnike in cilje, določene 
v NOO.«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 411-02/21-6/12
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 2136-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3351. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebni asistenci (ZOA-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 osebni asistenci  
(ZOA-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebni asistenci (ZOA-B), ki ga je sprejel Državni zbor Repu-
blike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-241
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O OSEBNI ASISTENCI (ZOA-B)

1. člen
V Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 

31/18) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica do osebne asistence se izključuje s:
– celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim 

pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje socialnega in zdravstvenega 
varstva,

– celodnevnim institucionalnim varstvom v skladu s pred-
pisi, ki urejajo šolsko zakonodajo,

– storitvijo socialnega vključevanja prebivanja s podporo 
v skladu z zakonom, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in

– prestajanjem zaporne kazni.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pravica do osebne asistence se ne izključuje s pra-

vico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
oziroma pravico do drugih podpor pri zaposlovanju in social-
nem vključevanju, ki so financirane iz javnih virov in so urejene 
v predpisih s področja socialnega varstva in zaposlovanja 
invalidov ter vključenosti v izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov v skladu s predpisi, ki urejajo šolsko zakonodajo. V 
tem primeru se število odobrenih ur osebne asistence zmanj-
ša za število ur, ki so bile uporabniku priznane iz naslova teh 
storitev.«.

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

»(4) Število odobrenih ur osebne asistence se zmanjša 
za število ur, za katere je uporabnik vključen v programe ali 
storitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ki so bile 
uporabniku priznane iz naslova vključenosti v izvedbeni načrt 
osebne asistence.«.

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

»10. člen
(izvajalci osebne asistence)

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost izvajajo hu-
manitarne organizacije in invalidske organizacije s podeljenim 
statusom v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organiza-
cije, ali zakonu, ki ureja invalidske organizacije, ter zavodi in 
društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na 
področju invalidskega, socialnega varstva ali za opravljanje hu-
manitarne dejavnosti na področju socialnega varstva, z vpisom 
v register izvajalcev osebne asistence iz 28. člena tega zakona 
na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega za invalidsko var-
stvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.

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

»11. člen
(osebni asistent)

(1) Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno 
asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi, na podlagi podjemne pogodbe ali kot samostojni 
podjetnik posameznik, če sam opravlja delo osebnega asi-
stenta, če:

– je polnoletna,
– je poslovno sposobna,
– iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomoč-

no obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne 
nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi 
invalidnosti v skladu z drugimi predpisi, in

– ima opravljeno usposabljanje v skladu s tem zakonom.
(2) Osebni asistent, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 

odstavka, opravlja osebno asistenco:
– kot samostojni podjetnik posameznik največ v obsegu, 

kot velja za zaposlene na podlagi zakona, ki ureja delovna 
razmerja,

– za čas nadomeščanja redno zaposlenih osebnih asi-
stentov, vendar ne več kot 720 ur v koledarskem letu, na pod-
lagi podjemne pogodbe, kot začasno in občasno delo dijakov 
in študentov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in za-
varovanje za primer brezposelnosti, ali kot začasno ali občasno 
delo upokojencev v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

(3) Osebno asistenco uporabniku opravljata največ dva 
družinska člana uporabnika za polni delovni čas. Za družinske-
ga člana uporabnika se šteje:

– zakonec ali zunajzakonski partner, partner partnerske 
zveze ali nesklenjene partnerske zveze,
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– otrok ali otrok osebe iz prejšnje alineje,
– starš ali starš osebe iz prve alineje tega odstavka,
– brat ali sestra,
– vnuk, vnukinja,
– sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena.
(4) Med bolniško odsotnostjo, dopustom ali drugimi od-

sotnostmi z dela v skladu z zakonom, ki ureja delovna raz-
merja, osebnega asistenta, ki je družinski član uporabnika, 
lahko nadomešča drug osebni asistent ali drug družinski član 
uporabnika, ne glede na sorodstveno razmerje, navedeno v 
prejšnjem odstavku.«.

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

»12. člen
(pridobitev in prenehanje statusa izvajalca osebne asistence)

(1) Izvajalec osebne asistence pridobi status izvajalca 
osebne asistence z vpisom v register iz 28. člena tega zakona 
na podlagi odločbe ministrstva.

(2) Izvajalec osebne asistence se vpiše v register izvajal-
cev osebne asistence, če:

– bo izvajal osebno asistenco za najmanj deset uporab-
nikov,

– ima zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje oseb-
ne asistence, ki ima opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje socialnega varstva,

– ima za vodenje dela osebnih asistentov zaposlenega 
usklajevalca osebne asistence, ki je končal vsaj visokošolski 
strokovni program, če osebni asistenti na mesec pri njem 
opravijo najmanj 6.960 ur storitev osebne asistence in mora za 
vsakih nadaljnjih 5.220 opravljenih ur storitev osebne asistence 
na mesec zaposlovati še po najmanj enega dodatnega uskla-
jevalca osebne asistence,

– ima dokazilo o statusu iz 10. člena tega zakona,
– mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena pre-

poved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
– ima poravnane davke in prispevke.
(3) Izvajalec osebne asistence v enem mesecu po vpi-

su v register izvajalcev osebne asistence ministrstvu predloži 
kopije vrednotnic vseh uporabnikov, za katere izvaja osebno 
asistenco.

(4) Izvajalec osebne asistence, ki zaradi objektivnih oko-
liščin nepričakovano izgubi uporabnika, in zato ne izpolnjuje 
zakonskega pogoja minimalnega števila uporabnikov, ima dva 
meseca časa, da izpolni ta zakonski pogoj. V tem času se pri 
preostalih uporabnikih osebna asistenca izvaja nemoteno.

(5) Izvajalcu osebne asistence preneha status z izdajo 
odločbe ministrstva o izbrisu izvajalca iz registra izvajalcev 
osebne asistence, če:

– preneha izvajati dejavnost osebne asistence in o tem 
pisno obvesti ministrstvo v roku 15 dni od prenehanja opravlja-
nja dejavnosti,

– preneha obstajati,
– v enem letu od vpisa v register ne začne izvajati storitev 

osebne asistence,
– ne izpolnjuje pogojev iz drugega in tretjega odstavka 

tega člena in
– na podlagi sklepa strokovnega nadzora iz 31. člena 

tega zakona.
(6) Izvajalci osebne asistence revidirajo računovodske 

izkaze vsako leto tako, da za vsako poslovno leto zagotovijo 
revizorjevo poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih, s 
katerimi revizijska družba, ustanovljena v skladu z zakonom, ki 
ureja revidiranje, ugotovi, ali so javna sredstva, prejeta zaradi 
izvajanja storitev osebne asistence, prikazana na posebnem 
kontu in je zagotovljena njihova namenska poraba.

(7) Izvajalci osebne asistence ministrstvu predložijo letna 
poročila skupaj z revizorjevim poročilom o opravljenih dogo-
vorjenih postopkih najpozneje v 30 dneh po njihovem prejemu.

(8) Nadzor nad izvajanjem osebne asistence izvajajo 
koordinatorji invalidskega varstva ob vsakokratnem sumu zlo-
rabe instituta osebne asistence ali po potrebi z nadzorom pri 
izvajalcu osebne asistence oziroma pri uporabniku.«.

5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen
(usposabljanje osebnih asistentov, strokovnih vodij  

in usklajevalcev osebne asistence)
(1) Osebni asistenti, strokovni vodje in usklajevalci oseb-

ne asistence morajo, preden začnejo prvič izvajati osebno 
asistenco, opraviti usposabljanje v skladu s tem zakonom.

(2) Program usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih 
vodij in usklajevalcev osebne asistence lahko izvajajo izvajalci 
osebne asistence, pri katerih so zaposleni, če izvajajo pro-
grame osebne asistence vsaj tri leta. Če izvajalci osebne asi-
stence navedene programe izvajajo manj kot tri leta, osnovno 
usposabljanja za osebne asistente organizira in izvaja Inštitut 
Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: 
inštitut) na podlagi programa, ki ga določi minister, pristojen za 
invalidsko varstvo.

(3) Oseba, ki uspešno konča usposabljanje za osebne 
asistente, strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence, 
pridobi potrdilo o uspešno končanem usposabljanju, ki ga izda 
izvajalec usposabljanja.

(4) Vsebina programa usposabljanja osebnih asistentov, 
strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence je določena 
v tretjem odstavku 19. člena tega zakona, praktični del usposa-
bljanja za osebne asistente pa poteka pri uporabniku.

(5) Osebni asistenti, strokovni vodje in usklajevalci oseb-
ne asistence se morajo vsako leto vsaj en delovni dan dodatno 
usposabljati za opravljanje osebne asistence.«.

6. člen
V 19. členu se v prvem odstavku za besedilom »preden 

prvič koristita storitve osebne asistence« doda besedilo »ozi-
roma najpozneje v dveh mesecih od začetka izvajanja osebne 
asistence,«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Program usposabljanja za uporabnike in zakonite 
zastopnike lahko izvajajo izvajalci osebne asistence, če izvajajo 
programe osebne asistence vsaj tri leta. Če izvajalci navedene 
programe izvajajo manj kot tri leta, usposabljanja organizira in 
izvaja inštitut na podlagi programa, ki ga določi minister, pristo-
jen za invalidsko varstvo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-

vek, se za besedo »izvajalec« doda beseda »usposabljanja«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta-

vek, ki se glasita:
»(5) Če uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik zavrne 

usposabljanje ali ga brez upravičenega razloga ne opravi, 
izvajalec osebne asistence zavrne izvajanje osebne asistence 
pri tem uporabniku.

(6) Uporabnik in zakoniti zastopnik se morata vsako leto 
dodatno vsaj šest ur še dodatno usposabljati.«.

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

»(7) Program usposabljanja in pogoje za njegovo izvaja-
nje določi minister.«.

7. člen
V 19.a členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka za koordina-

torje organizira Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: skupnost), usposabljanje članov strokov-
nih komisij pa organizira inštitut.
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(3) Oseba, ki uspešno konča usposabljanje, pridobi po-
trdilo o uspešno končanem usposabljanju, ki ga izda izvajalec 
usposabljanja.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Usposabljanje koordinatorjev in članov strokovnih 
komisij se financira iz proračuna Republike Slovenije.«.

8. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence)

(1) Vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži vlogo za 
pridobitev pravice do osebne asistence na centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno ali začasno pre-
bivališče vlagatelja. Vlagatelj, ki še ni dopolnil 18 let starosti, 
oziroma njegov zakoniti zastopnik, lahko vlogo vloži največ 
štiri mesece pred vlagateljevo dopolnitvijo starosti 18 let. Vloga 
vsebuje:

– osebno ime vlagatelja, EMŠO in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča;

– dokazila o stopnji in vrsti invalidnosti;
– zdravstveno dokumentacijo o vrsti in stopnji invalidnosti, 

zdravstvenem stanju vlagatelja ter uporabi medicinsko-tehnič-
nih pripomočkov in drugo dokumentacijo, ki dokazuje vlagate-
ljevo potrebo po osebni asistenci;

– navedbo o potrebi po storitvah osebne asistence pri 
opravljanju aktivnosti, povezanih z neodvisnim osebnim in dru-
žinskim življenjem, vključevanjem v okolje, izobraževanjem in 
zaposlitvijo;

– odločbo o priznani pravici in višini dodatka za pomoč in 
postrežbo oziroma drugih denarnih prejemkov, ki jih vlagatelj 
prejema iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči;

– dokazila o izobraževanju ali zaposlitvi, če je zaposlen 
ali se izobražuje;

– dokazila, s katerimi dokazuje vključenost v programe ali 
storitve iz 9. člena tega zakona;

– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega za-
stopnika.

(2) Dokazila iz druge, pete in sedme alineje prejšnjega 
odstavka vlagatelj priloži, če z njimi razpolaga.

(3) Pristojni center za socialno delo pred imenovanjem 
strokovne komisije vlogo pregleda in preveri izpolnjevanje po-
gojev za dodelitev pravice do osebne asistence. Če ugotovi, 
da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev, zavrne priznanje pravice do 
osebne asistence.

(4) Kadar pristojni center za socialno delo ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, dvočlanska strokovna 
komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) inštituta poda mnenje 
o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence.

(5) Na podlagi mnenja komisije pristojni center za socialno 
delo izda odločbo o pravici do osebne asistence, v kateri določi 
obseg in vrsto storitev osebne asistence.

(6) V odločbi iz prejšnjega odstavka mora biti vpisan za-
koniti zastopnik, če ga uporabnik ima, natančno mora biti opre-
deljena vrsta storitev osebne asistence, do katerih je uporabnik 
upravičen, in obseg, v katerem se zagotavlja osebna asistenca.

(7) Če se ponovno odloča o pravici do osebne asistence 
zaradi spremembe, ki lahko vpliva na upravičenost do osebne 
asistence, na podlagi drugega odstavka 22. člena tega zakona, 
na zahtevo vlagatelja, ki že ima pridobljeno pravico do osebne 
asistence, odločba izdana v tem postopku postane izvršljiva s 
prvim dnem naslednjega meseca po izdani odločbi, ne glede 
na zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

(8) Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve pravice do 
osebne asistence.

(9) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloči 
ministrstvo. Pri odločanju o pritožbi ministrstvo lahko pridobi 
novo mnenje komisije. Odločba, izdana v pritožbenem postop-

ku, postane izvršljiva s prvim dnem naslednjega meseca po 
izdani odločbi.

(10) Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, se v pritožbenem postopku lahko odloči, da vlaga-
telju pripada drugačen (večji ali manjši) obseg ur in drugačna 
opredelitev vrst storitev osebne asistence oziroma da do stori-
tev osebne asistence ni upravičen.«.

9. člen
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisija je izvedenski organ, ki deluje v okviru in-

štituta. Člani izvedenskega organa so strokovnjaki, ki imajo 
najmanj štiri leta strokovnega in praktičnega znanja s področja 
invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva. Vsaj en 
član komisije mora imeti stalno prebivališče v statistični ali 
sosednji statistični regiji, v kateri ima stalno ali začasno pre-
bivališče uporabnik osebne asistence. Člane izvedenskega 
organa imenuje upravni odbor inštituta na predlog direktorja 
inštituta. Izvedenski organ se financira iz proračuna Republike 
Slovenije.«.

10. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

»22.a člen
(ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence)
(1) V postopku ponovne ocene upravičenosti do osebne 

asistence se preverja ustreznost obsega ur in vrst storitev 
osebne asistence, priznanih z odločbo o pravici do osebne 
asistence.

(2) Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence 
se izvede po uradni dolžnosti najpozneje v petih letih od dneva 
pridobitve pravice do osebne asistence.

(3) Koordinator lahko pri posameznem uporabniku predla-
ga ponovno oceno tudi pred rokom iz prejšnjega odstavka, če 
zazna spremenjene potrebe uporabnika po vrstah in obsegu ur 
storitev osebne asistence ali druge okoliščine, ki utemeljujejo 
ponovno oceno.

(4) Ponovna ocena se izvede v skladu s postopkom, kot je 
določen za postopek uveljavljanja pravice do osebne asistence. 
Z odločbo o ponovni oceni pravice do osebne asistence se upo-
rabniku lahko prizna drugačen (večji, enak ali manjši) obseg ur 
in drugačna opredelitev vrst storitev osebne asistence, ki so mu 
bile priznane z veljavno odločbo, oziroma da do storitev osebne 
asistence ni upravičen.

(5) Odločba, izdana v postopku ponovne ocene, postane 
izvršljiva s prvim dnem naslednjega meseca po izdani odloč-
bi.«.

11. člen
V 29. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(centralna zbirka podatkov)«.
V prvem odstavku se:
– v prvem stavku za besedama »zakonitih zastopnikih« 

doda besedilo »osebnih asistentih, strokovnih vodjih, uskla-
jevalcih osebne asistence«, za besedama »in odločbah« pa 
besedilo »o pravici do osebne asistence«;

– v osmi alineji pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 
deveta in deseta alineja, ki se glasita:

»– osebne podatke osebnih asistentov (osebno ime, 
EMŠO, strokovna izobrazba, usposobljenost iz 18. člena tega 
zakona, pravna podlaga, na podlagi katere izvaja delo osebne-
ga asistenta, sorodstveno razmerje do uporabnika);

‒ osebne podatke strokovnih vodij in usklajevalcev oseb-
ne asistence (osebno ime, EMŠO, izobrazba iz 12. člena tega 
zakona, usposabljanje v skladu z 18. členom tega zakona, 
pravna podlaga za delo).«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatki iz centralne zbirke podatkov se hranijo trajno, 

razen podatkov iz devete alineje prvega odstavka tega člena, ki 
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se hranijo pet let po prenehanju pravnega razmerja, na podlagi 
katerega je osebni asistent izvajal osebno asistenco.«.

12. člen
29.a člen se črta.

13. člen
V 30. členu se v drugem odstavku besedilo »in 29.a« črta.
V tretjem odstavku se:
– v prvi alineji za besedilom »prenehanja tega ukrepa« 

dodata vejica in besedilo »družinsko razmerje«;
– v drugi alineji besedilo »družbenega varstva v skladu z 

zakonom, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno priza-
detih oseb« nadomesti z besedilom »socialnega vključevanja 
invalidov v skladu z zakonom, ki ureja socialno vključevanje 
invalidov« in za besedo »motnjami« doda besedilo »odločbo 
o pridobitvi ali prenehanju statusa družinskega pomočnika, 
odločbo o rejništvu ter višina in trajanje dodatka za pomoč in 
postrežbo«;

– za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – podat-

ke o osebah, ki so vključene v izvajanje vzgojno-izobraževal-
nih programov (osebno ime, EMŠO, obdobje vključitve, vrsta 
programa), in podatke o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega 
programa;«;

– v dosedanji sedmi alineji, ki postane osma alineja, za 
besedilom »postopkih prisilnega prenehanja« dodata vejica in 
besedilo »podatke o plačanih davkih in prispevkih«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zaradi točnosti in ažurnosti podatkov iz 29. člena 

tega zakona se lahko centralna zbirka podatkov na podlagi 
EMŠO povezuje s centralnim registrom prebivalstva in vsemi 
institucijami iz tretjega odstavka tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence)
Pri uporabnikih osebne asistence, ki imajo v skladu z 

veljavno odločbo pravico do osebne asistence, se po uradni 
dolžnosti uvede postopek ponovne ocene upravičenosti do 
osebne asistence v skladu z 22.a členom zakona najpozneje v 
treh letih od uveljavitve tega zakona.

15. člen
(uskladitev statusa izvajalcev osebne asistence in začasna 

ureditev pravice odstopa izvajalca osebne asistence  
od izvedbenega načrta)

(1) Izvajalci osebne asistence, ki so vpisani v register 
izvajalcev osebne asistence in ne izpolnjujejo pogoja iz spre-
menjenega 10. člena zakona in pogojev iz prve, druge in 
tretje alineje spremenjenega drugega odstavka 12. člena za-
kona, se v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona statusno 
preoblikujejo oziroma izpolnijo pogoje iz prve, druge in tretje 
alineje spremenjenega drugega odstavka 12. člena zakona. 
Če v predpisanem roku ne izpolnijo pogojev iz tega odstavka, 
se po uradni dolžnosti izbrišejo iz registra izvajalcev osebne 
asistence.

(2) Pogoj pridobljenega statusa iz spremenjenega 10. čle-
na zakona ne velja za izvajalce osebne asistence, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona vpisani v register izvajalcev osebne 
asistence.

(3) Če se izvajalec osebne asistence odloči, da osebne 
asistence ne bo več izvajal in zahteva izbris iz registra izvajal-
cev osebne asistence, ali če mu je status izvajalca osebne asi-
stence odvzet po uradni dolžnosti, mora skupaj z uporabnikom 
in koordinatorjem uporabniku poiskati novega izvajalca osebne 
asistence v enem mesecu od dneva, ko je zaprosil za izbris iz 
registra izvajalcev osebne asistence ali mu je bil status odvzet 

po uradni dolžnosti. V tem obdobju mora izvajalec osebne 
asistence nemoteno izvajati osebno asistenco za uporabnike.

(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek 16. člena zakona 
lahko do zakonske ureditve obveznosti uporabnika osebne 
asistence do izvajalca osebne asistence izvajalec osebne asi-
stence odstopi od izvedbenega načrta tudi, če uporabnik krši 
obveznosti iz dogovora o izvajanju osebne asistence in gre 
pri tem za utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljnje izvajanje 
osebne asistence. Pred odstopom od izvedbenega načrta mora 
izvajalec pisno opozoriti uporabnika na kršitev in na možnost 
odstopa, če bo uporabnik ponovno kršil obveznosti v enem 
letu od prejema opozorila in pridobiti pozitivno mnenje koordi-
natorja. V primeru odstopa od izvedbenega načrta je izvajalec 
dolžan zagotoviti izvajanje osebne asistence, dokler se ne 
zagotovi njeno izvajanje z drugim izvajalcem osebne asistence, 
a največ dva meseca od odstopa.

16. člen
(zaposlitev osebnih asistentov namesto družinskih članov)

Ne glede na določbo tretjega odstavka spremenjenega 
11. člena zakona lahko osebni asistent, ki je družinski član, še 
naprej opravlja delo osebnega asistenta, dokler se uporabniku 
ne zagotovijo novi osebni asistenti v skladu s spremenjenim 
11. členom zakona, vendar ne dlje kot šest mesecev od uve-
ljavitve tega zakona.

17. člen
(družinski pomočnik)

Upravičenci, ki so bili upravičeni do družinskega pomočni-
ka, preden so pridobili pravico do osebne asistence v skladu z 
zakonom, lahko v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona na 
pristojnem centru za socialno delo ponovno uveljavljajo pravico 
do družinskega pomočnika, če prenehajo uveljavljati pravico 
do osebne asistence. V tem primeru ni treba ponovno pridobiti 
mnenja o pravici do družinskega pomočnika invalidske komisije 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

18. člen
(vzpostavitev izvedenskega organa)

(1) Inštitut v treh mesecih od uveljavitve tega zakona 
vzpostavi izvedenski organ iz drugega odstavka spremenjene-
ga 21. člena zakona.

(2) Do vzpostavitve izvedenskega organa iz prejšnjega 
odstavka se postopki v zvezi s pridobivanjem mnenja o številu 
ur in vsebini osebne asistence vodijo v skladu z 21. členom 
Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18).

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 540-02/21-8/44
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 2017-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3352. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI-M)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje  
in izobraževanja (ZOFVI-M)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-242
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE  
IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-M)

1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 
123/21) se v 135. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo 
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziro-
ma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne 
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva 
iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, 
učencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na 
dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega 
programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, 
če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Upravičenci do 
kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnje-
ga stavka so lahko tisti otroci, učenci oziroma dijaki, ki jim je 
priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od 
cene malice ali pravica do znižanja plačila za programe vrtcev 
do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedi-
lu: upravičenci). Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, 
ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, 
upravni odbor iz tretjega odstavka tega člena sredstva dodeli 
vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor 
sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravi-
čencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet 
odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. 
Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno.«.

V drugem odstavku se na koncu odstavka za piko doda 
besedilo »Ne glede na ureditev v zakonu, ki ureja dohodnino, je 
upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta 
iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto lahko tudi šol-
ski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi 
otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih 
okolij, kot jih določa prejšnji odstavek. Šolski sklad oziroma 
sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz 
naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. 
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnem za fi-
nance, enkrat letno zagotovi podatke o skladih, potrebne za 
namen priprave seznama upravičencev do donacij.«.

V četrtem odstavku se črta beseda »lahko«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Do drugačne ureditve v Zakonu o dohodnini (Uradni list 

RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 

24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. 
US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19 – 
ZDoh-2) se, ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2, dohodnine 
kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila 
predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz 
šolskega sklada.

Določba iz prejšnjega odstavka se uporablja od 1. janu-
arja 2022.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 411-10/21-11/13
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 2033-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (ZVISJV-1B)

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 varstvu  
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti  

(ZVISJV-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(ZVISJV-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-243
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI  

IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1B)

1. člen
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 

varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) se v 3. členu za 
78. točko doda nova 79. točka, ki se glasi:

»79. Radiološki objekt je objekt, v katerem se izvajajo 
radiološki posegi.«.

Dosedanje 79. do 122. točka postanejo 80. do 123. točka.

2. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tuje fizične osebe iz držav članic EU, Evropskega 

gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, 
s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v 
Republiki Sloveniji opravljajo regulirane poklice iz 42., 78. in 
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79. člena tega zakona pod enakimi pogoji, kot so s tem zako-
nom določeni za osebe v Republiki Sloveniji, razen če s tem 
zakonom ni določeno drugače.«.

V drugem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo 
»drugega odstavka«.

V tretjem odstavku se za besedilom »organ iz« doda 
besedilo »drugega odstavka«.

3. člen
V 14. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo »iz« 

doda besedilo »drugega odstavka«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v skla-

du z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij. Poleg 
dokazil, ki jih za prijavo določa zakon, ki ureja priznavanje poklic-
nih kvalifikacij, mora vloga za priznanje poklicne kvalifikacije po 
tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so 
primerljivi s pogoji iz 43. in 78. člena tega zakona.«.

4. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opra-

vljati reguliran poklic po tem zakonu, morajo pri pristojnem 
organu iz drugega dostavka 18. člena tega zakona vložiti pisno 
prijavo. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa zakon, ki ureja 
priznavanju poklicne kvalifikacije, mora prijava za občasno 
opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu vsebovati tudi 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, primerljivih s pogoji iz 43. in 
78. člena tega zakona.«.

V drugem in četrtem odstavku se za besedo »iz« doda 
besedilo »drugega odstavka«.

5. člen
V 42. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji po po-

trebi sodelujejo s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike.«.
Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo sedmi do 

deseti odstavek.

6. člen
V 49. členu se v četrtem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. EMŠO in kraj rojstva ali rojstni datum, kraj rojstva, spol 

in državljanstvo,«.
4. in 5. točka se spremenita tako, da se glasita:
»4. naziv, sedež in matična številka izvajalca sevalne 

dejavnosti,
5. naziv, sedež in matična številka zunanjega izvajalca,«.

7. člen
V 54. členu se v petem odstavku na koncu pred piko doda 

besedilo »ter podatke o prejetih dozah sevanja v tekočem kole-
darskem letu in v zadnjih petih koledarskih letih«.

8. člen
V 66. členu se v prvem odstavku beseda »objekt« v vseh 

sklonih in številih nadomesti z besedo »stavba« v ustreznem 
sklonu in številu.

9. člen
V 68. členu se v sedmem odstavku na koncu prvega 

stavka pred piko doda besedilo »in nato vsakih sedem let«.
V osmem odstavku se beseda »objektih« nadomesti z 

besedo »stavbah«.

10. člen
V 70. členu se v naslovu člena besedilo »rekonstrukcija 

objektov« nadomesti z besedilom »posegi v obstoječe stavbe«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posegi v obstoječo stavbo, ki bi lahko vplivali na 

koncentracije radona v stavbi (na primer energijska sanacija 

stavbe), morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da zaradi 
izvedenega posega v stavbo ne bo treba izvajati ukrepov za 
znižanje koncentracij radona za zavarovanje zdravja ljudi.«.

V tretjem odstavku se besedilo »rekonstrukcije objektov« 
nadomesti z besedilom »posege v obstoječe stavbe«.

11. člen
V 122. členu se v dvanajstem odstavku beseda »energi-

jo« nadomesti z besedo »odpadke«.

12. člen
V 137. členu se v tretjem odstavku za 4. točko doda nova 

5. točka, ki se glasi:
»5. obratovalni pogoji in omejitve iz prejšnje točke pri 

visokoaktivnih virih sevanja vsebujejo tudi minimalna merila za 
učinkovitost vira, vsebnika vira in dodatne opreme;«.

Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.

13. člen
V 158. členu se v drugem odstavku 6. točka spremeni 

tako, da se glasi:
»6. monitoring radioaktivnosti pošiljk;«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Zavezance za izvajanje monitoringa radioaktivnosti 

pošiljk in monitoringa uvoza blaga, ki bi lahko bilo kontaminira-
no, določa uredba, ki ureja preverjanje radioaktivnosti pošiljk in 
blaga, ki bi lahko bilo radioaktivno kontaminirano.«.

14. člen
V 159. členu se v drugem in četrtem odstavku črta bese-

dilo »odpadnih kovin«.

15. člen
V 178. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Poleg organov iz prejšnjega odstavka inšpekcijsko 

nadzorstvo nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v 
obstoječe stavbe zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi 
učinki radona izvaja organ, pristojen po določbah zakona, ki 
ureja graditev objektov.«.

Dosedanji tretji do enajsti odstavek postanejo četrti do 
dvanajsti odstavek.

Za dosedanjim dvanajstim odstavkom, ki postane trinajsti 
odstavek, se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:

»(14) Z zapisnikom o inšpekcijskem nadzoru iz tretjega 
odstavka tega člena mora biti poleg zavezancev seznanjen tudi 
organ, pristojen za varstvo pred sevanji.«.

Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo petnaj-
sti do sedemnajsti odstavek.

16. člen
V 181. členu se v prvem odstavku v 16. točki besedilo 

»rekonstrukciji objekta« nadomesti z besedilom »posegih v 
obstoječe stavbe«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 801-10/21-2/10
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 2037-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica
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3354. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2S)

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 davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2S)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki 
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-246
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
(ZDDPO-2S)

1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list 

RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 
68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) se v 8. členu črtata petnajsti in 
šestnajsti odstavek.

Dosedanji sedemnajsti odstavek postane petnajsti od-
stavek.

2. člen
Za 8. členom se dodata novo III.a poglavje in nov 8.a člen, 

ki se glasita:

»III.a DOBRO DAVČNO UPRAVLJANJE  
IN OBRAMBNI UKREPI

8.a člen
(ukrepi, povezani z državami ali jurisdikcijami na seznamu)

(1) Zavezanec pri uporabi določb tega zakona, ki so 
vezane na seznam držav, upošteva, ali je posamezna država 
oziroma jurisdikcija uvrščena na seznamih držav ali jurisdikcij.

(2) Po tem zakonu se upoštevata naslednja seznama 
držav ali jurisdikcij iz prejšnjega odstavka:

– seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %, 
pri čemer to niso države članice EU, in minister, pristojen za 
finance, takšno državo uvrsti na seznam, pri čemer pa na 
seznamu lahko ni nobene države, ki ga Ministrstvo za finance 
in Finančna uprava Republike Slovenije objavljata na svojih 
spletnih straneh,

– seznam Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripra-
vljene sodelovati v davčne namene, objavljen v Uradnem listu 
Evropske unije.

(3) Določbe tega zakona, ki pogojujejo pravice in obve-
znosti zavezancev glede na sedež ali kraj dejanskega delova-
nja poslovodstva v državah na seznamu iz tega člena, učinku-
jejo z naslednjim dnem od dneva objave ali črtanja države na 
seznamu, razen če ta zakon določa drugače.«.

3. člen
V 20. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznava-

nju odhodkov zavezanca se oblikovanje rezervacij v skladu z 
12. členom tega zakona, prizna kot odhodek v obračunanem 
znesku, razen če je s tem zakonom določeno drugače.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v znesku, ki ustreza 
50 % oblikovanih rezervacij, prizna oblikovanje rezervacij za 
dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, re-
zervacij za reorganizacijo, rezervacij za pričakovane izgube iz 
kočljivih pogodb, rezervacij za pokojnine, rezervacij za jubilejne 
nagrade in rezervacij za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne 
dolgoročne obveznosti se ne štejejo za rezervacije.«.

4. člen
V 21. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Odpis terjatev je priznan kot odhodek za vse 
priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne 
poravnave oziroma stečajnem postopku.«.

5. člen
V 24. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, 

primerljiv z davkom po tem zakonu, in ni rezident države, v pri-
meru poslovne enote pa ta ni v državi ali jurisdikciji, ki je uvršče-
na na seznam iz drugega odstavka 8.a člena tega zakona.«.

6. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo »državah« 

črta vejica, besedilo »v katerih je splošna oziroma povprečna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 % 
in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom tega 
zakona, pri tem pa to niso države članice EU« pa se nadome-
sti z besedilom »ali jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam iz 
drugega odstavka 8.a člena tega zakona.«.

7. člen
V 30. členu se v prvem odstavku v 8. točki pod b) za 

besedo »državah« črta vejica, besedilo »razen držav članic 
EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja 
obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na 
seznamu v skladu z 8. členom« pa se nadomesti z besedilom 
»ali jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam iz drugega odstav-
ka 8.a člena«.

8. člen
V 31. členu se besedilo »v višini 50 %« nadomesti z be-

sedilom »v višini 60 %«.

9. člen
V 33. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(9) Ne glede na peti odstavek tega člena se za sred-

stvo iz prvega odstavka tega člena, ki predstavlja pravico 
do uporabe sredstva, vzeto v najem, uporabi najvišja letna 
amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema 
tega sredstva.«.

10. člen
V 55.b členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 

29 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ali zaposli osebo v poklicu, 
za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki 
v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem za-
vezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje 
davčne osnove v višini 45 % plače te osebe, vendar največ v 
višini davčne osnove.

(2) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem in če-
trtem odstavku tega člena za prvih 24 mesecev zaposlitve teh 
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oseb v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do 
poteka 24 mesecev. Olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, 
za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, se 
lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje opredeljeno na se-
znamu, ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za delo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance, vsaj vsaki dve leti 
enkrat, pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, pokli-
ce, raven usposobljenosti, delovne pogoje in druge strukturne 
dejavnike.«.

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

»(4) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove 
po tem členu v višini 55 % plače osebe, če zaposli osebo, 
mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič, vendar največ v višini 
davčne osnove.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(6) Olajšava po prvem odstavku tega člena za zapo-

slovanje mlajših od 29 let in starejših od 55 let se izključuje z 
olajšavo za zaposlovanje oseb v poklicu, za katerega na trgu 
dela ni iskalcev zaposlitve. Olajšava po četrtem odstavku tega 
člena se izključuje z olajšavami po prvem odstavku tega člena. 
Olajšave po prvem in četrtem odstavku tega člena se izklju-
čujejo z olajšavo za zaposlovanje invalidov po tem zakonu.«.

11. člen
Za 55.b členom se doda nov 55.c člen, ki se glasi:

»55.c člen
(olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod)

(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osno-
ve v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno 
preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v 
višini davčne osnove. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:

1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepo-
datke;

2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj 
zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sek-
torja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov 
za klimatsko nevtralnost.

(2) Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama po 
55. in 55.a členu tega zakona.

(3) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja 
po prvem odstavku tega člena v delu, ki je financiran iz sredstev 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Re-
publike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva 
naravo nepovratnih sredstev.

(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše 
način izvajanja tega člena, pri tem pa upošteva, da gre za spre-
membo obstoječih modelov, napredek, izboljšave, trajnostni 
razvoj ter podporo ukrepom na drugih področjih. Upošteva tudi 
strateške nacionalne in mednarodne cilje na tem področju.«.

12. člen
V 57. členu se besedilo »20 %« nadomesti z besedilom 

»80 %« in na koncu pika nadomesti z vejico ter doda besedilo 
»vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.«.

13. člen
V 59. členu se v prvem odstavku besedilo »0,3 %« nado-

mesti z besedilom »1 %«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavezanec lahko uveljavlja, poleg zmanjšanja davč-

ne osnove po prejšnjem odstavku, dodatni zmanjšanji davčne 
osnove:

– do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka 
davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju 
in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna 
izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu 

za te namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slo-
venije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen 
poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja 
izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih usta-
novljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih 
dejavnosti, vendar največ do višine davčne osnove davčnega 
obdobja, in

– do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka 
davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in 
v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v 
vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport, in 
sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom 
države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam 
rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države čla-
nice EU, vendar največ do višine davčne osnove davčnega 
obdobja.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za znesek, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka 

davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka tega člena, 
in za znesek 0,2 % in 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega 
obdobja zavezanca iz drugega odstavka tega člena, se šteje 
znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.«.

Sedmi odstavek se črta.

14. člen
V 67.i členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, 

če gre za nadzorovano tujo družbo iz države ali jurisdikcije, ki 
je uvrščena na seznam iz drugega odstavka 8.a člena tega za-
kona, če je država ali jurisdikcija uvrščena na seznam najmanj 
tri mesece v davčnem obdobju zavezanca.«.

15. člen
V 67.l členu se petem odstavku v 1. točki besedilo »odbi-

tek plačila ali domnevnega plačila od obdavčljivega dohodka« 
nadomesti z besedilom »odbitek od obdavčljivega dohodka 
zaradi plačila ali domnevnega plačila« in beseda »predvideno« 
nadomesti z besedo »domnevno«.

V 2. točki se v peti alineji na koncu podpičje nadomesti z 
vejico in doda beseda »ali«.

16. člen
Za 67.m členom se doda nov 67.n člen, ki se glasi:

»67.n člen
(obratna hibridna neskladja)

(1) Če je ena ali več oseb ali posameznikov nerezidentov, 
ki so skupaj neposredno ali posredno udeleženi v najmanj 50 % 
glasovalnih pravic, kapitalskih deležev ali pravic do deleža 
dobička v hibridni osebi, ki ima sedež ali je oblikovana v Slove-
niji, v državi ali državah, ki to hibridno osebo obravnavajo kot 
obdavčljivo osebo, se za odpravo hibridnega neskladja šteje, 
da je hibridna oseba rezident Slovenije in zavezana za davek 
v skladu s tem zakonom, kolikor ta dohodek ni sicer obdavčen 
v skladu z zakonodajo Slovenije ali katere koli druge države. 
Ta odstavek se uporablja ne glede na peti in tretji člen tega 
zakona.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za kolektivni nalož-
beni nosilec. Po tem členu kolektivni naložbeni nosilec pomeni 
investicijski sklad ali nosilca, ki ima razpršeno lastništvo in 
nalaga v različne vrednostne papirje ter za katerega v skladu 
z zakonodajo Slovenije veljajo predpisi o zaščiti vlagateljev.«.

17. člen
V 70. členu se v prvem odstavku v 2. točki pod c) in v 

6. točki za besedo »državah« črta vejica, besedilo »razen držav 
članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna 
stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država obja-
vljena na seznamu v skladu z 8. členom« pa se nadomesti z 
besedilom »ali jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam iz dru-
gega odstavka 8.a člena«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(prehodno obdobje po 20. členu zakona)

Ne glede na spremenjena prvi in drugi odstavek 20. člena 
zakona se oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje 
rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi, prizna kot odhodek v obračunanem 
znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem po-
sameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 
do 31. decembra 2026.

19. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna 
obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon 
o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 
24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 
79/18 in 66/19).

Št. 435-02/21-2/20
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 1855-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3355. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G)

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 organiziranosti  
in delu v policiji (ZODPol-G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.

Št. 003-02-3/2021-247
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI 
(ZODPol-G)

1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list 

RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ 
in 200/20) se v 4. členu v osmem odstavku drugi stavek črta.

2. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Policija uradnikom enote za usmerjanje in nadzor 

zagotavlja neposreden dostop do evidence dogodkov iz zako-
na, ki ureja naloge in pooblastila policije, potreben za izvajanje 
njihovih pristojnosti po tem zakonu.«.

Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odsta-
vek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Zaradi presoje zakonitosti in strokovnosti izvajanja 
določene naloge ali uporabe pooblastil policista lahko enota 
za usmerjanje in nadzor od policije zahteva poročilo o poteku 
posameznega postopka in dokumentacijo. Uradniki enote za 
usmerjanje in nadzor lahko vstopijo v prostore, ki jih policija 
uporablja pri svojem delu, vpogledajo v evidence policije in do-
kumentacijo ter opravijo pogovor s policisti, drugimi uslužbenci 
policije ali posamezniki. Po proučitvi zadeve enota za usmer-
janje in nadzor pripravi mnenje, ki lahko vsebuje tudi predloge 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.«.

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
(dodatek za stalnost za uradnike s posebnimi pooblastili)

(1) Uradnikom, ki opravljajo naloge iz četrte in pete ali-
neje prvega odstavka 3. člena tega zakona ter imajo posebna 
pooblastila, določena s tem zakonom ali zakonom, ki ureja 
naloge in pooblastila policije, ter opravljen izpit za izvajanje 
policijskih pooblastil ali zaključeno izobraževanje za policista, 
pripada dodatek za stalnost v skladu z določbami zakona, ki 
ureja policijo, pri čemer se za določitev dodatka za stalnost 
vsako začeto leto delovne dobe v ministrstvu šteje kot začeto 
leto delovne dobe v policiji.

(2) V delovno dobo za določitev dodatka za stalnost se 
všteva tudi delovna doba s statusom pooblaščene uradne ose-
be po Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – odl. US, 58/11 – ZDT-1, 40/12 
– ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 15/13 – ZNPPol in 15/13 – ZODPol) 
ter s statusom policista ali uradne osebe s posebnimi pooblastili 
po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, 
št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 
200/20) in Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list 
RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 
153/21 – odl. US).

(3) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo v 
aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v ministrstvu.«.

4. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »31. marca« 

nadomesti z besedilom »15. aprila«, besedilo »1. junija« pa se 
nadomesti z besedilom »15. junija«.

5. člen
V 21. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Nacionalni preiskovalni urad je pri odkrivanju 
in preiskovanju kaznivih dejanj avtonomen.«.

6. člen
V 22. členu se v prvem odstavku za besedo »predlog« 

doda besedilo »direktorja Uprave kriminalistične policije in«.

7. člen
V sedmem odstavku 25. člena, v četrtem in šestem od-

stavku 27. člena, v 28. členu in tretjem ter četrtem odstavku 
34. člena se na vseh mestih beseda »komandir« v različnih 
sklonih nadomesti z besedo »načelnik« v ustreznem sklonu.

V prvem odstavku 28. člena se beseda »komandirka« 
nadomesti z besedo »načelnica«.



Stran 9868 / Št. 172 / 29. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za besedilom »vozila,« 

doda besedilo »zrakoplove,«, v drugem odstavku pa se za 
besedo »vozil« doda vejica in beseda »zrakoplovov«.

9. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:

»31.a člen
(evidence)

(1) Policija upravlja in vzdržuje evidence, v katerih zaradi 
opravljanja policijskih nalog in zagotavljanja notranje varnosti 
zbira in obdeluje osebne podatke in druge podatke.

(2) Policija vodi in vzdržuje naslednje evidence:
1. evidenco službenih izkaznic, ki jih izda generalni di-

rektor policije,
2. evidenco izdanih identifikacijskih izkaznic,
3. evidenco obvestil o nasprotjih interesov,
4. evidenco dopolnilnega dela in dejavnosti,
5. evidenco daril,
6. evidenco nejavnih stikov,
7. evidenco vlog policistov za pravno pomoč.
(3) Evidence so specifično dokumentarno gradivo. Podat-

ki v evidencah so varovani podatki policije, skladno z zakonom, 
ki ureja naloge in pooblastila policije.

(4) V evidencah iz drugega odstavka tega člena smejo biti:
1. osebni podatki oseb:
– osebno ime,
– rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),
– enotna matična številka občana (EMŠO), za tujega 

državljana pa številka osebnega dokumenta,
– spol,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih evidencah,
– državljanstvo;
2. podatki samostojnega podjetnika posameznika, posa-

meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pravne osebe in 
državnega organa:

– firma, ime oziroma naziv,
– pravnoorganizacijska oblika,
– sedež,
– matična številka in
– davčna številka.
(5) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se smejo v 

evidencah obdelovati tudi drugi podatki:
1. v evidenci službenih izkaznic, ki jih izda generalni direk-

tor policije: fotografija osebe, ki ji je izdana službena izkaznica, 
datum izdaje službene izkaznice, vrsta službene izkaznice, 
številka službene izkaznice, datum vrnitve, odvzema, uničenja 
ali izgube službene izkaznice, policijska enota, v kateri dela 
oseba, ki ji je izdana službena izkaznica;

2. v evidenci izdanih identifikacijskih izkaznic: fotografija 
osebe, ki ji je izdana identifikacijska kartica, datum izdaje 
identifikacijske kartice, vrsta identifikacijske kartice, številka 
identifikacijske kartice, datum vrnitve, odvzema, uničenja ali 
izgube identifikacijske kartice, policijska enota, v kateri dela 
oseba, ki ji je izdana službena izkaznica;

3. v evidenci obvestil o nasprotjih interesov: podatki o na-
logi, ki jo je opravljal policist, podatki o obveščanju nadrejenega 
o nastalem položaju, podatki o odločitvi nadrejenega o obstoju 
nasprotja interesa;

4. v evidenci dopolnilnega dela in dejavnosti: podatki o 
pravnem aktu, na podlagi katerega uslužbenec policije opravlja 
dopolnilno delo ali dejavnost, podatki o postopku odločanja in 
izdaji soglasja za opravljanje dopolnilnega dela ali dejavnosti;

5. v evidenci daril: podatki o darilu, vrednosti darila in 
okoliščine prejema darila ter odločitev o ravnanju s prejetim 
darilom;

6. v evidenci nejavnih stikov oziroma lobiranja: podatki o 
kraju, času nejavnega stika, podatki o policijski enoti, v kateri 
je zaposlen uslužbenec policije, podatki o delovnem mestu 

uslužbenca, podatki o vsebini nejavnega stika, podatki o pre-
jetih darilih;

7. v evidenci vlog policistov za pravno pomoč: številka 
odločbe, s katero je bila ali ni bila zagotovljena pravna pomoč 
policistu, datum izdaje odločbe o pravni pomoči, kdo je izdal 
odločbo o pravni pomoči, podatek, ali je bila odločba izdana 
zaradi uvedbe predkazenskega, kazenskega ali pravdnega 
postopka, ali je bila izdana iz razlogov varstva osebnostne 
integritete policista ali zaradi varstva organizacijske integritete 
policije ali na podlagi zahteve policista za povrnitev finančnih 
sredstev, ko je bilo ugotovljeno, da ni bila podana kazenska 
oziroma odškodninska odgovornost policista, številka, datum 
in ime pristojnega organa, ki je izdal odločbo, s katero je bilo 
pravnomočno odločeno o zadevi, ter podatki o finančnih sred-
stvih, porabljenih za pravno pomoč.

(6) Službena izkaznica in identifikacijska izkaznica lah-
ko vsebujeta logično-tehnične zaščite in ključe, ki omogočajo 
pravilno in varno obdelavo podatkov policije, dostop v objekte, 
prostore in okoliše policije ter varno uporabo tehničnih sredstev 
in opreme policije.

(7) Evidenca službenih izkaznic in evidenca identifikacij-
skih izkaznic sta lahko urejeni tako, da je podatke iz navedenih 
evidenc mogoče na podlagi EMŠO ali identifikacijske oznake 
osebe, ki je v policijskih evidencah medsebojno povezovati s 
kadrovsko evidenco, evidenco registracije delovnega časa in 
evidenco vstopov v objekte policije, ki jo policija vodi na podlagi 
zakona, ki ureja naloge in pooblastila policije.

(8) Podatki v evidenci obvestil o nasprotjih interesov, 
evidenci dopolnilnega dela in dejavnosti, evidenci daril in evi-
denci nejavnih stikov so lahko urejeni tako, da jih je mogoče 
medsebojno povezovati na podlagi EMŠO ali identifikacijske 
oznake osebe, ki je v policijskih evidencah. Podatke v teh evi-
dencah je mogoče na podlagi EMŠO ali identifikacijske oznake 
osebe, ki je v policijskih evidencah povezovati tudi s podatki v 
kadrovski evidenci.

(9) Oseba ima pravico do seznanitve s svojimi podatki 
v evidencah iz tega člena na način in skladno s predpisi, ki 
urejajo varstvo osebnih podatkov.

(10) Podatki iz 3., 5. in 6. točke petega odstavka tega 
člena se zbirajo zaradi zagotavljanja notranje varnosti v policiji, 
posebej zmanjšanja tveganj za krnitev integritete uslužbencev 
policije in policijskih enot. Obdelujejo se na podlagi obvestil 
uslužbencev policije takrat, ko se sami znajdejo v položajih 
nasprotij interesov, sprejmejo darilo ali udeležijo nejavnega 
stika v skladu s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, 
ter predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije.

(11) Podatki v evidencah iz drugega odstavka tega člena 
se hranijo ves čas zaposlitve uslužbenca policije. Po preneha-
nju zaposlitve se hranijo še pet let. Po preteku rokov hrambe 
se podatki anonimizirajo.«.

10. člen
V 32. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Varovanje objektov, okolišev objektov in infrastruk-

ture, ki jo uporablja policija, je naloga policije. Za izvajanje 
navedene naloge ter za izvedbo ukrepov varovanja smejo 
policisti uporabljati policijska pooblastila pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije, in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi.«.

Dosedanji prvi do četrti odstavek postanejo drugi do peti 
odstavek.

11. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

»32.a člen
(varnostno preverjanje za opravljanje del)

(1) Policija izvede varnostno preverjanje ponudnika, ki je 
naročniku (ministrstvo ali policija) oddal ponudbo po predpisih, 
ki urejajo javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), 
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za izvajanje storitev, gradenj ali dobavo blaga za policijo ali 
izvajanje storitev ali dobavo blaga v prostorih policije (v na-
daljnjem besedilu: dela za policijo) z namenom zagotavljanja 
varnosti podatkov, uslužbencev, prostorov, objektov ali okoli-
šev policije, kadar te varnosti ni mogoče zagotoviti z ukrepi iz 
načrta varovanja objektov, hišnega reda objektov ali drugimi 
varnostnimi ukrepi.

(2) Policija izvede varnostno preverjanje za stranko, ki ni 
ponudnik po predpisih o javnem naročanju in je oddal ponudbo 
na podlagi zakona, ki ureja obligacijska razmerja (v nadaljnjem 
besedilu: stranka), za izvajanje del za policijo z namenom za-
gotavljanja varnosti podatkov, uslužbencev, prostorov, objektov 
ali okolišev policije, kadar te varnosti ni mogoče zagotoviti z 
ukrepi iz načrta varovanja objektov, hišnega reda objektov ali 
drugimi varnostnimi ukrepi.

(3) Policija varnostno preverja ponudnika iz prvega od-
stavka, stranko iz drugega odstavka in osebe iz četrtega od-
stavka tega člena v primerih izvajanja naslednjih del:

– obdelave varovanih podatkov policije ali dostopa do 
tajnih podatkov;

– del za policijo, ki lahko vplivajo na varnost podatkov, 
uslužbencev, prostorov, objektov ali okolišev policije ter varnost 
oborožitve, sredstev in opreme.

(4) Ponudnik in stranka pri predložitvi ponudbe naročniku 
predloži seznam oseb, ki bodo opravljale posamezna dela 
za policijo. Policija pri varnostnem preverjanju oseb ugotavlja 
varnostne zadržke iz 1., 2., 3., 4., 7., 8. in 9. točke prvega 
odstavka 52. člena tega zakona. Oseba, pri kateri se ugotovi 
varnostni zadržek, ne more opravljati del za policijo. Če se med 
pogodbenim razmerjem za osebe pojavijo okoliščine, ki nareku-
jejo ponovno varnostno preverjanje, se varnostno preverjanje 
ponovi, in če se pri tem ugotovijo varnostni zadržki, oseba ne 
more še naprej opravljati del za policijo.

(5) Ne glede na predpise, ki urejajo javno naročanje, 
naročnik (ministrstvo ali policija) iz sodelovanja v postopku 
javnega naročanja izključi ponudnika, če policija pri varnostnem 
preverjanju ugotovi varnostne zadržke iz 7. ali 8. točke prvega 
odstavka 52. člena tega zakona za člana upravnega, vodstve-
nega ali nadzornega organa ali tistega, ki ima pooblastila za 
zastopanje, odločanje ali nadzor pri ponudniku (v nadaljnjem 
besedilu: predstavnik ponudnika). Enako ravna naročnik, če pri 
varnostnem preverjanju stranke iz drugega odstavka tega člena 
ugotovi varnostne zadržke iz 7. ali 8. točke prvega odstavka 
52. člena tega zakona za člana upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa ali tistega, ki ima pooblastila za zastopa-
nje, odločanje ali nadzor (v nadaljnjem besedilu: predstavnik 
stranke). Če se med pogodbenim razmerjem za predstavnika 
ponudnika ali stranke pojavijo okoliščine, ki narekujejo ponovno 
varnostno preverjanje, se varnostno preverjanje ponovi, in če 
se ugotovijo varnostni zadržki iz 7. ali 8. točke prvega odstavka 
52. člena tega zakona za predstavnika ponudnika ali stranke, 
lahko naročnik odstopi od pogodbe.

(6) Ponudnik iz prvega odstavka, stranka iz drugega 
odstavka in oseba iz četrtega odstavka tega člena, ki je že 
bila varnostno preverjena, se ponovno varnostno preveri, če 
je od zadnjega varnostnega preverjanja minilo več kot leto dni, 
razen če se pojavijo nove okoliščine, zaradi katerih je potrebno 
varnostno preverjanje opraviti prej.

(7) Varnostno preverjanje se izvede v skladu s petim, 
šestim in sedmim odstavkom 51. člena in 53. členom tega 
zakona.

(8) Policija določi seznam del za policijo, ki zaradi načina 
ali narave izvajanja lahko vplivajo na varnost podatkov, usluž-
bencev, prostorov, objektov ali okolišev policije ter varnost 
oborožitve, sredstev in opreme.«.

12. člen
V 33. členu se na koncu petega odstavka doda nov drugi 

stavek, ki se glasi: »V času izvajanja pomoči ima posameznik, 
ki pomaga policiji, pravico do ustrezne oskrbe, ki jo določi vodja 
policijske enote, v kateri se pomoč izvaja.«.

13. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Policija sodeluje z veteranskimi in drugimi stanovski-

mi organizacijami, katerih dejavnost je pomembna za ohranja-
nje zgodovinskega spomina delovanja policije, izpopolnjevanje 
in usposabljanje policistov ter promocijo poklica policista in jim 
v okviru možnosti omogoča uporabo nepremičnega in v poseb-
nih primerih premičnega premoženja države.

(2) Možnosti in načine sodelovanja se opredeli v pravilni-
ku, ki ga sprejme minister. Pravilnik mora med drugim določati, 
kdaj je uporaba nepremičnega ali premičnega premoženja 
države brezplačna in posebne primere uporabe premičnega 
premoženja države.

(3) Konkreten način sodelovanja s posamezno organiza-
cijo iz prvega odstavka tega člena se opredeli s sporazumom, 
ki ga z vsako posamezno organizacijo skleneta minister in 
generalni direktor policije. Sporazum ne more omogočati, da 
bi člani organizacij iz prvega odstavka tega člena, ki so javni 
uslužbenci, naloge za organizacijo opravljali v okviru delovnega 
časa.«.

14. člen
V 38. členu se za besedilom, ki postane prvi odstavek, 

dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Policija lahko z namenom krepitve mednarodnega 

sodelovanja med pristojnimi varnostnimi organi v tujino napoti 
policijskega atašeja. O državi napotitve policijskega atašeja v 
tujino odloči vlada na predlog ministra.

(3) Postopek napotitve, način prijave in postopek izbire 
kandidata, priprave na napotitev, prenehanje dela napotenega 
policijskega atašeja v tujini, poročanje o delu ter finančno spre-
mljanje napotitve predpiše minister.«.

15. člen
V 43. členu se za petim odstavkom dodajo novi šesti, 

sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Policist med trajanjem delovnega razmerja ne sme 

biti član politične stranke.
(7) Policist med trajanjem delovnega razmerja ne sme 

opravljati funkcije nepoklicnega župana, nepoklicnega podžu-
pana ali občinskega svetnika.

(8) Policistu, ki med trajanjem delovnega razmerja pre-
vzame opravljanje funkcije iz prejšnjega odstavka, preneha 
delovno razmerje.«.

Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo deveti do 
enajsti odstavek.

16. člen
V 44. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti 

s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. da ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pogoji iz 1., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka se 

uporabljajo samo za sklenitev delovnega razmerja policista in 
za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji.«.

V četrtem odstavku se za besedo »izobrazba« doda be-
sedilo »in veljavno vozniško dovoljenje kategorije B«.

17. člen
V 45. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Policist, ki mu je prenehalo delovno razmerje v po-

liciji, se v primeru ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi v 
policiji na podlagi tretjega odstavka tega člena imenuje v isto 
stopnjo naziva in uvrsti v isti plačni razred, v katerega je bil 
imenovan oziroma uvrščen pred prenehanjem delovnega raz-
merja v policiji. Ne glede na določbo prejšnjega stavka policista 
ni mogoče uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je na delovnem 
mestu mogoče doseči z napredovanjem.

(5) Če je policist iz prejšnjega odstavka pred preneha-
njem delovnega razmerja v policiji dosegel naziv višje stopnje, 
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kot ga je mogoče doseči na delovnem mestu, za katerega ob 
ponovni zaposlitvi v policiji sklene pogodbo o zaposlitvi, se 
imenuje v najvišji naziv, ki ga je mogoče doseči na tem delov-
nem mestu.«.

18. člen
V 45.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»(2) Kandidati za policiste med izobraževanjem iz prej-

šnjega odstavka opravljajo pripravništvo za delovna mesta, za 
katera se zahteva poklic policista po poklicnem standardu, ter 
pridobijo ustrezne delovne izkušnje in sposobnosti za samo-
stojno opravljanje dela policista.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Šteje se, da kandidati za policiste med izobraževa-
njem pridobijo zahtevane delovne izkušnje za imenovanje v 
uradniški naziv XII. stopnje, 4. kariernega razreda v skladu z 
zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Med izobraže-
vanjem se kandidatu za policista določi osnovna plača, ki je 
za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače uradniškega 
naziva, za katerega kandidat za policista pridobiva delovne 
izkušnje.«.

Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do 
sedmi odstavek.

19. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Generalni direktor policije ima lahko tri namestnike, ki 

mu pomagajo pri vodenju policije v okviru pooblastil, ki jih določi 
generalni direktor policije s pisnim pooblastilom.«.

20. člen
49. člen se črta.

21. člen
Za 49. členom se dodata nova 49.a in 49.b člen, ki se 

glasita:

»49.a člen
(pridobitev položaja)

(1) Za pridobitev položaja v policiji se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ki urejajo zasedbo 
delovnega mesta, če ni s tem zakonom določeno drugače.

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih 
uslužbencev, se policista na položaj vodje organizacijske eno-
te prve ravni generalne policijske uprave, direktorja policijske 
uprave in načelnika policijske postaje premesti začasno, za 
obdobje petih let, z možnostjo enkratne ponovne začasne 
premestitve za enako obdobje v isti enoti. Policist pri tem ni 
imenovan v naziv, temveč se mu za čas premestitve določijo 
pravice glede na naziv tega delovnega mesta.

(3) Policisti so za položaje iz prejšnjega odstavka izbrani 
v posebnem izbirnem postopku. Posebni izbirni postopek, stan-
darde strokovne usposobljenosti, merila in kriterije ter metode 
preverjanja usposobljenosti v posebnem izbirnem postopku 
predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije.

(4) V času od začetka posebnega izbirnega postopka iz 
prejšnjega odstavka do začasne premestitve policista iz dru-
gega odstavka tega člena lahko generalni direktor policije brez 
izbirnega postopka na položaj iz drugega odstavka tega člena 
začasno premesti policista v skladu z določbami tega zakona, 
ki urejajo začasno premestitev zaradi nemotenega opravljanja 
nalog policije. Policist iz prejšnjega stavka mora izpolnjevati 
predpisane pogoje za položaj.

49.b člen
(prenehanje položaja)

(1) Za prenehanje položaja v policiji se uporabljajo do-
ločbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ki urejajo 
prenehanje dela na delovnem mestu, če ni s tem zakonom 
določeno drugače.

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih 
uslužbencev, vodji organizacijske enote prve ravni generalne 
policijske uprave, direktorju policijske uprave in načelniku poli-
cijske postaje preneha položaj:

1. če to sam zahteva ali s tem soglaša;
2. v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu 

s sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani policista;

3. po preteku obdobja začasne premestitve iz prejšnjega 
člena;

4. če se ukine organizacijska enota, ki jo vodi;
5. če organizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega pričako-

vanih delovnih rezultatov;
6. če na delovnem področju organizacijske enote, ki jo 

vodi, prihaja do ponavljajočih se napak pri poslovanju oziroma 
če pride do težje napake pri poslovanju;

7. če krši dolžnosti vodje organizacijske enote ali s svojim 
ravnanjem ali opustitvijo dolžnega nadzora huje škoduje ugledu 
policije ali zakonitosti delovanja.

(3) Šteje se, da organizacijska enota ne dosega priča-
kovanih delovnih rezultatov, če ne opravlja dela v določenih 
ali dogovorjenih rokih oziroma odrejenega dela ne opravlja 
strokovno in kakovostno.

(4) O prenehanju položaja vodje organizacijske enote 
prve ravni generalne policijske uprave in direktorja policijske 
uprave odloči generalni direktor policije. O prenehanju položaja 
načelnika policijske postaje odloči generalni direktor policije 
samostojno ali na predlog direktorja policijske uprave.

(5) Po prenehanju položaja je policist iz drugega odstavka 
tega člena premeščen na delovno mesto, za katero izpolnjuje 
pogoje in ustreza nazivu, v katerega je imenovan.«.

22. člen
V 51. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo 

»ter napotitvijo v tujino, kjer bo opravljal policijske naloge, se 
izobraževal ali usposabljal brez prekinitve najmanj 25 dni«.

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Policija ne izvede varnostnega preverjanja iz prvega 

odstavka tega člena za uslužbenca policije pred njegovo pre-
mestitvijo ali napotitvijo na določeno delovno mesto v policiji, če 
gre za premestitev ali napotitev na tako delovno mesto, ki je z 
aktom o organizaciji in sistemizaciji ter z odločitvenim modelom 
ocenjeno za enako ali manj izpostavljeno tveganjem.

(4) Policija, na predlog ministrstva, varnostno preveri 
posameznika pred sklenitvijo delovnega razmerja v ministr-
stvu za opravljanje strokovnih nalog upravljanja kadrovskih, 
finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov za polici-
jo, ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja doku-
mentarnega gradiva policije ter izvajanja posamičnih strokovnih 
nalog na področju drugih splošnih zadev policije.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Varnostno preverjanje osebe se izvaja z njeno pisno 

privolitvijo. Za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se 
šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmer-
ja za opravljanje nalog v policiji, za opravljanje del za policijo 
ali za opravljanje del v prostorih policije, skladno s pogodbo, 
sklenjeno po predpisih o javnem naročanju, ali zakonu, ki ureja 
obligacijska razmerja, ali za premestitev ali napotitev v medna-
rodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo ali napotitev v 
tujino, kjer bo opravljala policijske naloge, se izobraževala ali 
usposabljala brez prekinitve najmanj 25 dni, ali na določeno 
delovno mesto oziroma za sklenitev pogodbe o prostovoljni 
službi v pomožni policiji ali sklenitev pogodbe o izobraževanju, 
izpopolnjevanju ali usposabljanju po programih policije ali za 
sklenitev delovnega razmerja v ministrstvu za opravljanje stro-
kovnih nalog upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih 
in logistično-podpornih virov za policijo, ravnanja s stvarnim 
premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva 
policije in izvajanja posamičnih strokovnih nalog na področju 
drugih splošnih zadev policije. Če predstavnik ponudnika ali 
stranke iz petega odstavka 32.a člena tega zakona ne privoli v 
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varnostno preverjanje, se šteje, da ponudnik ali stranka ne iz-
polnjuje pogojev za oddajo naročila in ga naročnik (ministrstvo 
ali policija) izključi iz postopka oddaje javnega naročila oziroma 
s stranko ne sklene pogodbe za opravljanje del.«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Osebe iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega 

člena ter osebe iz 32.a člena tega zakona imajo pravico do vpo-
gleda, prepisa oziroma izpisa podatkov o svojem varnostnem 
preverjanju v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih po-
datkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varno-
stnega preverjanja oziroma če bi to neposredno onemogočilo 
izvedbo nalog policije ali ogrozilo varovane podatke policije in 
tajne podatke.«.

23. člen
V 52. členu se v prvem odstavku 9. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»9. utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti 

osebe iz prvega, drugega in četrtega odstavka prejšnjega člena 
ter osebe iz 32.a člena tega zakona.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti 

osebe iz 9. točke prvega odstavka tega člena obstaja, če se 
na podlagi ugotovljenih dejstev iz prekrškovnih ali kazenskih 
postopkov ali življenjskih razmer lahko sklepa, da bo oseba 
nezakonito ali nestrokovno:

– opravljala naloge v policiji oziroma v mednarodni civilni 
misiji ali mednarodni organizaciji ali v tujini, kjer bo opravljala 
policijske naloge, se izobraževala ali usposabljala brez preki-
nitve najmanj 25 dni,

– opravljala dela za policijo ali opravljala dela v prostorih 
policije skladno s pogodbo, sklenjeno po predpisih o javnem 
naročanju ali po zakonu, ki ureja obligacijska razmerja,

– opravljala strokovne naloge upravljanja kadrovskih, fi-
nančno-računovodskih in logistično-podpornih virov za policijo, 
ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja doku-
mentarnega gradiva policije in izvajanja posamičnih strokovnih 
nalog na področju drugih splošnih zadev policije v ministrstvu.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Utemeljen dvom iz prejšnjega odstavka je podan tudi, 
če bi izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje osebe 
po programih policije vplivalo na notranjo varnost v policiji ali 
ugled policije.

(5) Pri presoji utemeljenega dvoma se upoštevajo okoli-
ščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsta 
in višina predpisane oziroma izrečene sankcije, življenjske raz-
mere oseb, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi 
in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve 
ter povezava med dejanjem in nalogami iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena.«.

24. člen
V 53. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in drža-

va izdajateljica osebnega dokumenta,«.

25. člen
V 54. členu se v prvem odstavku besedilo »zunanje meje 

Evropske unije« nadomesti z besedilom »državne meje«.

26. člen
V 62. členu se v prvem odstavku številka »30« nadomesti 

s številko »60«.

27. člen
V 67. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na razloge iz prvega in drugega odstavka 

tega člena generalni direktor v skladu s prvim odstavkom tega 

člena ali direktor policijske uprave v skladu z drugim odstav-
kom tega člena začasno premesti ali napoti na drugo delo tudi 
uslužbenca policije, pri katerem izvajalec medicine dela oceni, 
da začasno ni zmožen opravljati svojega dela, je pa zmožen 
opravljati delo v policiji na drugem delovnem mestu ali drugo 
delo, ki ustreza njegovemu zdravstvenemu stanju, vendar naj-
dlje za šest mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja za 
največ šest mesecev.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo »oziroma navedbo, da je premestitev oziroma 
napotitev posledica zdravstvenih razlogov, ki jih je ugotovil 
izvajalec medicine dela.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se beseda »ali« za besedo »prvim« nadomesti z vejico, za 
besedo »drugim« pa se doda besedilo »ali tretjim«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, 
se beseda »ali« za besedo »prvim« nadomesti z vejico, za 
besedo »drugim« pa se doda besedilo »ali tretjim«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta-
vek se pred besedo »tega« doda besedilo »prvega in drugega 
odstavka«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

28. člen
Za 74. členom se dodata nova 74.a in 74.b člen, ki se 

glasita:

»74.a člen
(povečan obseg dela in posebne obremenitve)

(1) Uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministr-
stva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, se plača zaradi 
povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev po-
veča do 20 odstotkov osnovne plače.

(2) O povišanju plače iz prejšnjega odstavka tega člena 
odloči vlada na predlog ministra.

74.b člen
(nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa  

na domu policista)
(1) Policist, ki ima službenega psa nameščenega na 

domu, je upravičen do nadomestila za oskrbo in namestitev 
službenega psa na domu.

(2) Razloge in pogoje za oskrbo in namestitev službene-
ga psa na domu policista ter višino nadomestila za oskrbo in 
namestitev določi minister.«.

29. člen
V 75. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(prepoved opravljanja dopolnilnega dela in dejavnosti)«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti 

odstavek, ki se glasijo:
»(3) Policist mora generalnega direktorja policije obvestiti 

o vsakem nameravanem opravljanju dopolnilnega dela oziroma 
pridobitne dejavnosti, tudi če gre za dejavnost znanstvenega ali 
pedagoškega dela, dela v kulturnih, umetniških, športnih, hu-
manitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah ali delo 
na publicističnem področju. Policist lahko opravlja dopolnilno 
delo ali pridobitno dejavnost le s pisnim soglasjem generalnega 
direktorja policije.

(4) Policistu se opravljanje dopolnilnega dela oziroma 
dejavnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
prepove s sklepom, če bi ga to oviralo pri opravljanje policijskih 
nalog, škodilo ugledu policije ali če bi to opravljanje dopolnilne-
ga dela ali dejavnosti povzročilo nasprotje interesov.

(5) Sklep o prepovedi iz prejšnjega odstavka izda gene-
ralni direktor policije.«.

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
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30. člen
V 76. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Policisti nimajo pravice stavkati v času delovanja 

policije na podlagi drugega odstavka 107. člena tega zakona.
(4) Policistom za čas, ko zaradi razlogov iz prejšnjega 

odstavka nimajo pravice do stavke, pripada dodatek k plači v 
višini dveh odstotkov povprečne zadnje mesečne bruto plače 
v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih po-
datkih.«.

31. člen
V 82. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Policist, za katerega komisija iz prvega odstavka tega 

člena oceni, da ni zmožen opravljati svojega dela, je pa zmo-
žen opravljati drugo delo v policiji, je lahko začasno, v skladu 
z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, premeščen na 
delovno mesto, ki ustreza njegovemu zdravstvenemu stanju, 
oziroma se mu določijo naloge, ki jih je zmožen opravljati glede 
na zdravstveno stanje. Pri začasni premestitvi iz prejšnjega 
stavka se zahteve glede seznanitve s prostimi delovnimi mesti 
ne upoštevajo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem 
javnih uslužbencev, za začasno premestitev policista z ura-
dniškega na strokovno tehnično delovno mesto po tej določbi 
ni potrebno soglasje policista. Policist pri premestitvi na stro-
kovno tehnično delovno mesto v skladu z zakonom, ki ureja 
sistem plač v javnem sektorju, obdrži število plačnih razredov 
napredovanja, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu, 
če svojega dela ni več zmožen opravljati zaradi poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Zdravstvena komisija ima za namen ocenjevanja 
zmožnosti za opravljanje dela pravico do brezplačne pridobitve 
in uporabe zdravstvenih in drugih osebnih podatkov policista, 
ki ga obravnava. Člani komisije so informacije o zdravstvenem 
stanju obravnavanega policista dolžni varovati v skladu s pred-
pisi, ki urejajo varovanje občutljivih osebnih podatkov.«.

32. člen
V 86. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti od-

stavek, ki se glasi:
»(5) V primeru pridobitve štipendije Ad futura, opredelje-

ne v zakonu, ki ureja štipendiranje, se štipendija iz tega člena 
izplačuje v celoti in hkrati.«.

Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi 
odstavek.

33. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:

»88.a člen
(podelitev službenega orožja v osebni zadolžitvi)

(1) Po upokojitvi se policistu podeli kratkocevno službeno 
orožje, ki ga je do tedaj imel v osebni zadolžitvi, ali drugo siste-
mizirano kratkocevno strelno orožje, ki je starejše od 15 let, če:

– policist pred upokojitvijo pisno izrazi željo po posedo-
vanju tega orožja in

– poda pisno izjavo, da bo v treh mesecih po upokojitvi 
vložil vlogo za izdajo orožne listine.

(2) O nameravani podelitvi strelnega orožja se izda po-
trdilo, ki vsebuje podatke, potrebne za izdajo orožne listine. 
Strelno orožje upokojeni policist prejme v posest po izdaji 
orožne listine.

(3) Upokojeni policist mora v enem letu po izdaji potrdila iz 
prejšnjega odstavka pridobiti orožno listino v skladu s predpisi 
o orožju in prevzeti podeljeno orožje, sicer izgubi pravico do 
podelitve službenega orožja.«.

34. člen
Za 99. členom se doda nov 99.a člen, ki se glasi:

»99.a člen
(evidenca izpopolnjevanj in usposabljanj)

(1) Policija vodi evidenco izpopolnjevanj in usposabljanj, v 
kateri zbira in obdeluje osebne podatke ter druge podatke, ki se 
nanašajo na delavce policije, zunanje udeležence in izvajalce 
usposabljanja.

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje 
podatke:

1. osebno ime,
2. rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj in država),
3. enotno matično številko občana (EMŠO),
4. spol,
5. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
6. identifikacijsko oznako osebe, ki je v policijskih evi-

dencah,
7. državljanstvo,
8. firma, ime oziroma naziv, če je zunanji udeleženec ali 

izvajalec usposabljanja,
9. poklic,
10. zaposlitev,
11. delovno mesto,
12. naziv,
13. telefonsko številka, na katero je mogoče posredovati 

nujna sporočila,
14. elektronski naslov udeleženca,
15. podatke o izpopolnjevanju in usposabljanju,
16. podatke o ocenjevanju znanja,
17. potrdilo o opravljenem usposabljanju.
(3) Podatki iz tega člena se zbirajo in obdelujejo za potre-

be dokazovanja usposobljenosti in zaradi načrtovanja kariere 
uslužbencev policije.

(4) Evidenca se hrani kot trajno gradivo v skladu s predpi-
si, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.«.

35. člen
V 101. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidati za pomožne policiste so osebe na osnov-

nem usposabljanju za pomožne policiste, ki so sklenile po-
godbo o osnovnem usposabljanju, ali osebe, ki so že uspešno 
opravile osnovno usposabljanje, niso pa še sklenile pogodbe 
o prostovoljni službi v pomožni policiji.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) S pomožnim policistom se lahko po dopolnjeni staro-
sti 60 let sklene nova pogodba o prostovoljni službi v pomožni 
policiji od enega do petih let, če uspešno opravi zdravniški 
pregled in če posebna komisija ugotovi, da ima ustrezne psi-
hofizične sposobnosti.

(5) V pomožni policiji ne morejo sodelovati uslužbenec 
policije, uslužbenec ministrstva na področju logistično-podpor-
nih nalog ter usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik 
Slovenske vojske, pripadnik rezervne sestave Slovenske voj-
ske, uslužbenec Obveščevalno varnostne službe Ministrstva 
za obrambo, poklicni gasilec, uradna oseba Finančne uprave 
Republike Slovenije, pravosodni policist ali delavec, zaposlen 
v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere de-
javnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega 
pomena za obrambo.«.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odsta-
vek, se pred piko doda vejica in besedilo »ali notranja organi-
zacijska enota generalne policijske uprave«.

36. člen
102. člen se spremeni tako, da glasi:



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9873 

»102. člen
(pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov  

za pomožne policiste)
(1) Pomožni policisti in kandidati za pomožne policiste 

so se dolžni udeleževati usposabljanj, pomožni policisti pa so 
se dolžni odzvati tudi na poziv za opravljanje nalog policije. 
Način izpolnjevanja obveznosti udeležbe na usposabljanju in 
odzivanje na poziv za opravljanje nalog se določita v pogodbi.

(2) Pomožni policist med trajanjem pogodbe o prostovoljni 
službi v pomožni policiji prejema plačilo za pripravljenost, med 
usposabljanjem in med opravljanjem službe v policiji pa ima 
pravico do plačila za opravljeno delo ter drugih prejemkov in 
povračil stroškov v zvezi z delom.

(3) Kandidat za pomožnega policista je med osnovnim 
usposabljanjem upravičen do plačila za čas usposabljanja ter 
drugih prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z usposablja-
njem.

(4) Pomožni policist in kandidat za pomožnega policista, 
ki je v delovnem razmerju, je samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, je med 
usposabljanjem in med opravljanjem službe v pomožni policiji 
upravičen do nadomestila plače.

(5) Nadomestilo plače iz prejšnjega odstavka se izplača 
v breme policije.

(6) Pomožnemu policistu in kandidatu za pomožnega 
policista, ki prejema pokojnino ali denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti, pripada pokojnina oziroma denarno na-
domestilo tudi med usposabljanjem in med opravljanjem službe 
v policiji.«.

37. člen
Za 102. členom se dodajo novi 102.a, 102.b in 102.c člen, 

ki se glasijo:

»102.a člen
(prenehanje pogodbe)

Pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji in pogod-
ba o osnovnem usposabljanju prenehata veljati:

1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
2. s potekom odpovednega roka;
3. z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, če kan-

didat za pomožnega policista ali pomožni policist sklene po-
godbo o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministr-
stva na področju logistično-podpornih nalog ter usmerjanja in 
nadzora policije, uslužbenec Obveščevalno varnostne službe 
Ministrstva za obrambo, poklicni pripadnik Slovenske vojske, 
pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske, poklicni gasilec, 
uradna oseba Finančne uprave Republike Slovenije, pravoso-
dni policist ali delavec, zaposlen v gospodarski družbi, zavodu 
ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade 
Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo;

4. s smrtjo kandidata za pomožnega policista ali pomo-
žnega policista;

5. s sporazumom pogodbenih strank.

102.b člen
(odpoved pogodbe)

(1) Policija kandidatu za pomožnega policista brez od-
povednega roka enostransko odpove pogodbo o osnovnem 
usposabljanju, če:

1. kandidat za pomožnega policista preneha izpolnjevati 
pogoje iz 44. člena tega zakona;

2. kandidat za pomožnega policista ne opravi preizkusa 
znanja in usposobljenosti v skladu s programom osnovnega 
usposabljanja;

3. se kandidat za pomožnega policista brez upravičenega 
razloga ni odzval pozivu za usposabljanje ali predčasno samo-
voljno zapusti usposabljanje;

4. kandidat za pomožnega policista uveljavlja pravico do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti.

(2) Policija pomožnemu policistu brez odpovednega roka 
enostransko odpove pogodbo o prostovoljni službi v pomožni 
policiji, če:

1. pomožni policist preneha izpolnjevati pogoje iz 44. čle-
na tega zakona;

2. pomožni policist v tekočem letu brez upravičenega ra-
zloga ne opravi vseh usposabljanj, določenih z letnim načrtom;

3. se pomožni policist brez upravičenega razloga ni od-
zval pozivu za izvajanje nalog policije;

4. pomožni policist uveljavlja pravico do ugovora vesti 
vojaški dolžnosti.

(3) Policija lahko kandidatu za pomožnega policista in 
pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko od-
pove pogodbo, če:

1. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni 
policist krši pogodbene obveznosti;

2. se zmanjšajo kadrovske potrebe v pomožni policiji 
oziroma policiji.

(4) Kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist 
lahko pogodbo pisno odpove, pri čemer mora pisno pojasniti 
odpovedne razloge. Njegova odpoved učinkuje 30. dan po 
prejemu pisne odpovedi.

102.c člen
(povračilo stroškov policiji)

(1) Kandidat za pomožnega policista, ki odpove pogodbo, 
in kandidat za pomožnega policista, ki mu pogodbo o osnov-
nem usposabljanju odpove policija na podlagi 2., 3. ali 4. točke 
prvega odstavka oziroma 1. točke tretjega odstavka prejšnjega 
člena, mora vrniti do odpovedi nastale stroške usposabljanja.

(2) Pomožni policist mora v primeru odpovedi pogodbe 
o prostovoljni službi v pomožni policiji na podlagi 2., 3., ali 
4. točke drugega odstavka oziroma 1. točke tretjega odstavka 
ali četrtega odstavka prejšnjega člena policiji vrniti neto znesek 
prejetega plačila za pripravljenost v zadnjih 12 mesecih pred 
prenehanjem pogodbe.«.

38. člen
V 103. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi 

odstavek.

39. člen
V 104. členu se v prvem odstavku za prvo alinejo doda 

nova druga alineja, ki se glasi:
»– ob varnostnih pojavih, ki terjajo vključitev večjega 

števila policistov;«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, 

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

nadomesti s podpičjem in se doda nova sedma alineja, ki se 
glasi:

»– za varovanje določenih oseb, prostorov in objektov 
državnih organov ali tujih predstavništev ter objektov policije.«.

V drugem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji 
stavek, ki se glasi: »V primeru podaljšanja uporabe pomožne 
policije se lahko opravljanje nalog policije podaljša za čas tra-
janja vpoklicnih razlogov le tistemu pomožnemu policistu, ki s 
podaljšanjem soglaša.«.

V tretjem odstavku se besedilo »prve in druge« nadomesti 
z besedilom »prve, druge in tretje«.

40. člen
V 105. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje 

podatke: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, stalno in za-
časno prebivališče, enotno matično številko občana (EMŠO), 
identifikacijsko oznako osebe, ki je v policijskih evidencah, te-
lefonsko številko, elektronski naslov, zdravstveno stanje, šolsko 
izobrazbo, zaposlitev, poklic, davčno številko, šifro poslovnega 
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partnerja, podatke o transakcijskem računu, podatke o deloda-
jalcu, podatke o usposabljanjih za opravljanje nalog v pomožni 
policiji, podatke o dodatnih znanjih in veščinah, razporeditvi v 
matično enoto, številko pogodbe o prostovoljni službi v pomo-
žni policiji, o datumu sklenitve in prenehanja pogodbe o pro-
stovoljni službi v pomožni policiji, prejetih priznanjih ter bivanju 
v tujini, ki traja več kot tri mesece.«.

41. člen
Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, 

merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanj, višino in 
pogoje za plačilo pripravljenosti ter plačila za opravljeno delo, 
nadomestila, povračila stroškov ter druge prejemke, odsotnost, 
pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za po-
možne policiste predpiše vlada.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
(pridobitev položaja)

(1) Posebni izbirni postopki za položaje vodij organiza-
cijskih enot prve ravni generalne policijske uprave, direktorjev 
policijskih uprav in načelnikov policijskih postaj iz 49.a člena 
zakona se začnejo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Policistom, ki so na dan uveljavitve tega zakona na 
položaju vodje organizacijske enote prve ravni generalne poli-
cijske uprave, direktorja policijske uprave in komandirja policij-
ske postaje, z dnem uveljavitve tega zakona preneha položaj, 
z delom na položaju pa nadaljujejo do začasne premestitve 
policistov na te položaje po opravljenem posebnem izbirnem 
postopku iz 49.a člena zakona. Po prenehanju opravljanja dela 
na položaju se policista iz prvega stavka tega odstavka preme-
sti na delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje.

43. člen
(sklenitev novih pogodb)

Že sklenjene pogodbe s kandidati za pomožne policiste in 
pomožnimi policisti se uskladijo s tem zakonom v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. Če kandidat za pomožnega poli-
cista ali pomožni policist predloga nove pogodbe ne podpiše 
v 15 dneh po prejemu, že sklenjena pogodba preneha veljati 
naslednji dan po izteku 15-dnevnega roka. V tem primeru po-
možnemu policistu ni treba vrniti prejetega plačila za pripravlje-
nost. Kandidat za pomožnega policista lahko odkloni sklenitev 
pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji brez obveznosti 
vračila stroškov usposabljanja.

44. člen
(uporaba izrazov komandir policijske postaje in komandir 

območne policijske postaje)
(1) Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja 

izraz »komandir policijske postaje«, pomeni ta izraz »načelnik 
policijske postaje«.

(2) Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja 
izraz »komandir območne policijske postaje«, pomeni ta izraz 
»načelnik območne policijske postaje«.

45. člen
(uskladitev podzakonskega predpisa in izdaja novih)
(1) Vlada Republike Slovenije uskladi Uredbo o pomožni 

policiji (Uradni list RS, št. 1/18 in 113/20) s tem zakonom v dveh 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpisa 
iz tretjega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 49.a člena in 
74.b člena zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.

46. člen
(začasna ureditev)

(1) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja delovna 
razmerja, pri kandidatu za pomožnega policista, ki se uspo-
sablja na osnovnem usposabljanju kandidatov za pomožne 
policiste, in pri pomožnem policistu, ki se usposablja za 
opravljanje nalog v pomožni policiji, ne pride do suspenza 
pogodbe o zaposlitvi.

(2) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja delovna 
razmerja, ima oseba, ki je pozvana na osnovno usposablja-
nje kandidatov za pomožne policiste ali na usposabljanje 
pomožnih policistov za opravljanje nalog v pomožni policiji 
ali opravljanje nalog v pomožni policiji, pravico do odsotnosti 
z dela.

47. člen
(sprememba Zakona o urejanju trga dela)

V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 
47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – 
ZFRO) se v 64. členu v prvem odstavku v prvi alineji črta 
besedilo »oziroma usposabljanje za opravljanje nalog v re-
zervni sestavi policije«.

48. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 210-01/21-11/23
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 1922-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3356. Odlok o ustanovitvi samostojnega 
visokošolskega zavoda Visoke šole 
za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
(OdUVŠUPNM)

Na podlagi drugega odstavka 9. in 15. člena Zakona o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 
75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – 
odl. US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je 
Državni zbor na seji 26. oktobra 2021 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi samostojnega visokošolskega 

zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm 
Novo mesto (OdUVŠUPNM)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ustanovitelj Visoke šole za upravljanje podeželja Grm 

Novo mesto je Republika Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 

Republike Slovenije.
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II. STATUSNA OPREDELITEV VISOKE ŠOLE  
ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO

2. člen
Ime: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo 

mesto
Skrajšano ime: VŠ Grm Novo mesto
Ime v angleškem jeziku: Landscape Governance College 

Grm
Skrajšano ime v angleškem jeziku: LGC Grm
Sedež: Sevno 13, 8000 Novo mesto

3. člen
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 

(v nadaljnjem besedilu: visoka šola) je pravna oseba.

4. člen
Visoka šola lahko v okviru svoje dejavnosti ter po po-

prejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko 
družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.

III. DEJAVNOST VISOKE ŠOLE

5. člen
(1) Visoka šola razvija znanosti in stroke tako, da opra-

vlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, 
naslednje dejavnosti:

– P85.422 Visokošolsko izobraževanje
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
– 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk 

in gomoljnic
– 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
– 01.210 Vinogradništvo
– 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
– 01.280 Gojenje začimb, aromatskih in zdravilnih 

rastlin
– 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
– 01.300 Razmnoževanje rastlin
– 01.4 Živinoreja
– 01.640 Obdelava semen
– 02 Gozdarstvo
– 03.120 Sladkovodno ribištvo
– 10.5 Predelava mleka
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih 

izdelkov
– 18.110 Tiskanje časopisov
– 18.120 Drugo tiskanje
– 18.130 Priprava za tisk in objavo
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– 37.000 Ravnanje z odplakami
– 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov  

ter druge nastanitve
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj

– 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo 
projektiranje

– 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
– 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost  

na področju biotehnologije
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost  

na drugih področjih naravoslovja  
in tehnologije

– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne 

lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih 
del

– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče 

dejavnosti za poslovanje
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 91.012 Dejavnost arhivov
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
– in druge s tem povezane dejavnosti, ki jih visoka šola s 

soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
(2) Visoka šola opravlja znanstvenoraziskovalno dejav-

nost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih 
znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost 
opravlja na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in 
statutom.

(3) Študijske programe lahko visoka šola izvaja sama ali v 
sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini.

(4) Visoka šola izvaja tudi javna pooblastila v skladu z 
zakoni.

IV. ORGANI VISOKE ŠOLE

6. člen
Organi visoke šole so: dekan, senat, akademski zbor, 

študentski svet in upravni odbor.

7. člen
(1) Dekan ima pooblastila in odgovornosti v skladu z usta-

novitvenim aktom in je strokovni vodja visoke šole.
(2) Dekan visoke šole ima pooblastila in odgovornosti v 

skladu s tem odlokom in opravlja naslednje naloge: usklajuje 
strokovne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalne-
ga, umetniškega in drugega dela; skrbi in odgovarja za za-
konitost delovanja; je pristojen za spremljanje, ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti visoke šole, študijskih programov, 
znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela 
in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija); naj-
manj enkrat letno poroča o delu senatu in upravnemu odboru; 
odloča o sklepanju in prekinitvi pogodb o zaposlitvi ter opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in statutom 
visoke šole.

(3) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki jih določi 
statut visoke šole in drugi splošni akti.

8. člen
(1) Senat je strokovni organ visoke šole. Sestavljajo ga 

lahko tisti člani akademskega zbora visoke šole, ki so nosilci 
ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih pred-
metov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene 
discipline in strokovna področja visoke šole.

(2) Po položaju so člani senata predstavnik študentskega 
sveta in dekan visoke šole.

(3) Statut lahko določi, da so člani senata po položaju 
lahko tudi prodekani in predstojniki določenih organizacijskih 
enot visoke šole.
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(4) Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih 
programov visoke šole, o novih programih in o spremembah 
obstoječih programov, o programskih usmeritvah za razisko-
valno delo, o izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo in o po-
stopkih in ocenah za magistrske in doktorske naloge. Če tako 
določa zakon ali statut visoke šole opravlja tudi druge naloge.

(5) Senat imenuje predstojnike organizacijskih enot viso-
ke šole na predlog dekana.

9. člen
(1) Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem štu-
dijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno 
delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri nje-
govem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je 
njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. 
Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci. Na-
čin sodelovanja drugih delavcev se določi s statutom.

(2) Akademski zbor voli člane senata v skladu s tem od-
lokom in statutom, daje senatu splošne usmeritve, predloge in 
pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem, 
obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter opravlja 
druge naloge, določene s statutom.

10. člen
(1) Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. 

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o 
statutu visoke šole, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice 
in dolžnosti študentov, skladno z zakonom.

(2) Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, 
lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po 
postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in odloči 
o posamezni zadevi.

11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja. Ima devet članov, 

in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike visoke šole, od tega tri iz vrst delavcev, 

ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znan-
stveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika 
drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
(2) V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni dekan in pro-

dekani visoke šole.
(3) Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstav-

nika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
(4) Upravni odbor ima predsednika in njegovega name-

stnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je 
predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed pred-
stavnikov ustanovitelja ali nasprotno.

(5) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike 
Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi 
s statutom visoke šole, predstavnika delodajalcev pa visoka 
šola prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo gospodarska interesna 
združenja in zbornice.

(6) Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziro-
ma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče 
dekan visoke šole.

12. člen
(1) Upravni odbor:
– sprejema splošne akte visoke šole v skladu z zakonom, 

tem odlokom in statutom,
– sprejema delovni načrt in program razvoja visoke šole 

ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno 

poročilo,

– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter 
skrbi za nemoteno poslovanje visoke šole,

– daje ustanovitelju in dekanu predloge in mnenja o po-
sameznih vprašanjih,

– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 17. čle-

na tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem visoke 

šole.
(2) Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa 

razvoja visoke šole si mora upravni odbor pridobiti soglasje 
senata visoke šole.

13. člen
Statut visoke šole sprejmeta upravni odbor in senat v ena-

kem besedilu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen
(1) Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
(2) Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov uprav-

nega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih 
članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov visoke šole 
je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.

15. člen
Posebne naloge, pristojnosti, število članov, način izvoli-

tve ali imenovanja, trajanje mandata in način odločanja orga-
nov se lahko podrobneje uredijo s statutom visoke šole v skladu 
s tem odlokom.

V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO VISOKE ŠOLE

16. člen
Visoka šola pridobiva sredstva za opravljanje svojih de-

javnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.

17. člen
(1) Visoka šola upravlja in razpolaga s premoženjem, ki 

ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zako-
nom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za 
katerega je bilo pridobljeno.

(2) Visoka šola lahko odtuji ali obremeni nepremičnino 
oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, 
le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se 
šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih 
naročilih potreben razpis.

(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prej-
šnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, 
investicijsko vzdrževanje in opremo.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VISOKE 
ŠOLE IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU

18. člen
(1) Visoka šola nastopa v pravnem prometu samostojno, 

v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obve-
znostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem 
odloku in statutu, brez omejitev.

(2) Visoka šola odgovarja za obveznosti iz prvega odstav-
ka tega člena z vsem svojim premoženjem.

19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti visoke šole do vre-

dnosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim 
visoka šola razpolaga.
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VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJA IN VISOKE ŠOLE

20. člen
Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge materialne 

pogoje za ustanovitev in delo visoke šole ter izvajanje rednega 
pedagoškega procesa (rednega študija) na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu 
z zakonom.

21. člen
Visoka šola mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, 

poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto 
po predpisih, ki urejajo javne finance.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV  
NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA 

SREDSTEV ZA DELO VISOKE ŠOLE

22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki visoke šole se uporablja 

v skladu z veljavnimi predpisi.

23. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev visoke šole, 

ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na 
predlog upravnega odbora visoke šole.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnike usta-

novitelja v upravni odbor v roku enega meseca od uveljavitve 
tega odloka.

(2) Upravni odbor visoke šole se mora oblikovati najka-
sneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka, drugi organi 
visoke šole pa najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
odloka v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom. Upravni 
odbor se konstituira, ko je imenovanih vsaj šest njegovih čla-
nov. Prvo sejo upravnega odbora skliče dekan.

(3) V začetni upravni odbor se izvoli predstavnike viso-
košolskih učiteljev in sodelavcev izmed tistih visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, ki v študijskem letu 2020/2021 izvajajo 
pedagoški proces pri študijskem programu Upravljanje pode-
želja (visokošolski strokovni študijski program).

(4) V študijskem letu 2020/2021 visoka šola izvaja visoko-
šolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja.

(5) Funkcije članov senata, prodekanov in dekana, izvolje-
nih skladno z veljavnim statutom pred sprejemom tega odloka 
veljajo do konca izvoljenih mandatov.

25. člen
Upravni odbor in senat visoke šole sprejmeta s tem aktom 

usklajeni statut visoke šole najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega odloka.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/21-19/11
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 1950-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3357. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 
75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški 
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 
17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. 
US in 111/21) je Državni zbor na seji 26. oktobra 2021 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli: mag. Nika BRUMEN na 
sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Ptuju.

Št. 700-04/21-7/8
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 2135-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3358. Sklep o razrešitvi članice Sveta Fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 10. člena Zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list 
RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 
– ZŠpo-1) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 
80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor 
na seji 26. oktobra 2021 sprejel

S K L E P
o razrešitvi članice Sveta Fundacije  

za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji

V Svetu Fundacije za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se razreši članica, 
imenovana na predlog humanitarnih organizacij:

Simona STEGNE.

Št. 412-05/21-5/7
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 2201-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3359. Sklep o prenehanju mandata člana Sveta 
Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 10. člena Zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list 
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RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 
– ZŠpo-1) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 
80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) se je Državni 
zbor na seji 26. oktobra 2021 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o prenehanju mandata člana Sveta Fundacije  

za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji

Državni zbor ugotavlja, da je članu Sveta Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji Alojzu Rudolfu, imenovanemu na predlog humanitar-
nih organizacij, zaradi smrti prenehal mandat.

Št. 412-05/21-5/8
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 2201-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3360. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju morebitne politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi 
suma nedopustnega političnega vmešavanja 
v delo policije in političnega vplivanja 
na potek oziroma izid predkazenskih in drugih 
postopkov

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 
75/16 in 92/21), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 22/21 – odl. US), 5. čle-
na ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
33/03 in 22/21 – odl. US), 112. in 201. člena Poslovnika držav-
nega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20 105/21 – odl. US in 111/21) 
ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, 
št. 51/21) je Državni zbor na seji 26. oktobra 2021 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij zaradi suma 

nedopustnega političnega vmešavanja v delo 
policije in političnega vplivanja na potek oziroma 

izid predkazenskih in drugih postopkov

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredse-

dnika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije 
in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in 
drugih postopkov (Uradni list RS, št. 90/21) se v II. točki:

– razrešita
član: namestnik člana:
Franc BREZNIK, PS SDS Tomaž LISEC, PS SDS

– imenujeta za
člana: namestnico člana:
Tomaž LISEC, PS SDS Anja BAH ŽIBERT, PS SDS.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor 

Republike SLovenije.

Št. 020-04/21-16/6
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 2202-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

3361. Priporočilo Državnega zbora v zvezi 
s Šestindvajsetim letnim poročilom 
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije 
za leto 2020

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US 
in 111/21) na seji 26. oktobra 2021, ob obravnavi Šestindvaj-
setega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije za leto 2020 s Poročilom Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti 
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju za leto 2020, sprejel naslednje

P R I P O R O Č I L O

Državni zbor priporoča vsem institucijam in funkcionarjem 
na vseh ravneh, naj upoštevajo priporočila Varuha človekovih 
pravic Republike Slovenije, zapisana v Šestindvajsetem letnem 
poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 
2020, in izvedejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje pripo-
ročil državnega preventivnega mehanizma.

Št. 000-04/21-11/16
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EPA 2008-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle
podpredsednica

VLADA
3362. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe 

v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 
do 31. decembra 2028

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena, tretjega odstav-
ka 114. člena in prvega odstavka 118. člena Zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) ter na 
podlagi drugega odstavka 3. člena, 7. člena in 32. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
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U R E D B O
o izvajanju javne svetovalne službe  

v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022  
do 31. decembra 2028

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega 
Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne 
svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 
do 31. decembra 2028 (v nadaljnjem besedilu: JSSČ).

(2) Ta uredba določa predmet in območje koncesije, po-
goje za izvajalca JSSČ (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), 
merila za izbiro koncesionarja, začetek in čas trajanja konce-
sije, način izbire koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, 
finančne določbe ter način poročanja, večletni program dela 
JSSČ, letni program dela JSSČ, način nadzora nad izvajanjem 
nalog in prenehanje koncesije.

2. člen
(območje koncesije)

JSSČ se opravlja na območju Republike Slovenije. Za 
opravljanje JSSČ se podeli ena koncesija.

3. člen
(predmet koncesije)

Predmet koncesije obsega naslednje naloge JSSČ:
1. svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne 

hrane;
2. svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
3. svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske 

politike s področja čebelarstva;
4. svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij pro-

izvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 
123/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);

5. svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelar-
stva;

6. sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebe-
larstvu;

7. ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu če-
belarstva;

8. spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
9. vodenje katastra čebelje paše;
10. druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

4. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s pred-

pisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
2. jasno izkazovati obseg dela zaposlenih pri opravljanju 

nalog JSSČ;
3. sme opravljati druge dejavnosti, če to ne ovira izvajanja 

nalog, ki so predmet koncesije JSSČ;
4. zagotavljati ločena stroškovna mesta za posamezne 

naloge JSSČ in jasno računovodsko razmejitev nalog javne 
službe ter drugih nalog, ki jih morebiti izvaja;

5. zagotavljati storitev JSSČ na območju celotne Repu-
blike Slovenije;

6. zagotavljati administrativno in tehnično podporo izvaja-
nju specialističnega in terenskega svetovanja z usposobljenim 
osebjem;

7. zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov, ki 
imajo dveletne izkušnje v čebelarstvu in izobrazbo, ki ustreza 
najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih 
za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obrav-

navajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, 
agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, 
gozdarstvo, ekonomija), vodja pa mora imeti vsaj šestletne 
izkušnje v čebelarstvu;

8. ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci 
specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza 
najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacio-
nalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;

9. zagotavljati svetovanje na terenu s terenskimi sveto-
valci, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo in pet let izkušenj 
v čebelarstvu v skupnem obsegu najmanj 5 000 ur dejanskega 
terenskega svetovanja letno. Terenski svetovalec mora opraviti 
letno najmanj 150 svetovalnih ur;

10. ne glede na določbe sedmega in osmega odstav-
ka tega člena lahko svetovanje specialistov JSSČ opravlja 
zaposleni, ki nima predpisanih delovnih izkušenj, vendar le 
pod mentorstvom zaposlenega svetovalca specialista, ki ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj v čebelarstvu.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora koncesio-
nar izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika, ki ureja podrobnejše 
pogoje za izvajanje JSSČ.

(3) Koncesionar ob zgoraj navedenih pogojih ne sme 
izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, da gre za podjetje v te-
žavah v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo 
Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39).

5. člen
(merila za izbiro koncesionarja)

(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. izkušnje osebja na področju čebelarstva, kjer se na 

podlagi predloženega spiska dokazil oziroma referenc (objave, 
izvedene strokovne naloge) upoštevajo in ocenijo dosedanje 
dokazljive izkušnje prijavitelja pri svetovanju na področju če-
belarstva v zadnjih sedmih letih;

2. kakovost predloženega osnutka za pripravo letnega 
programa dela JSSČ, kjer se upoštevajo kakovost predlože-
nega osnutka, prisotnost in merljivost kazalnikov spremljanja 
nalog, pojasnjenost izvedbe nalog in skladnost obsega nalog 
z Resolucijo o zaščiti kranjske čebele (Uradni list RS, št. 18/14) 
ter skladnost s strateškimi cilji na področju čebelarstva;

3. opremljenost infrastrukture in prostorov za opravljanje 
JSSČ, kjer se upošteva opremljenost prostorov za izvajanje 
nalog na podlagi dokazila o razpolaganju s prostori in opisa 
prostorov, ki jih predloži predlagatelj. Oceni se, ali so prostori 
na voljo v skladu z razpisno dokumentacijo, ali so na voljo pro-
stori, ki so opremljeni tudi za izvajanje praktičnega strokovnega 
dela in izvajanje praktičnih poskusov v čebelnjakih.

(2) Merila iz prejšnjega odstavka se vrednotijo z upošte-
vanjem vrednosti, ki so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del 
te uredbe.

6. člen
(javni razpis)

(1) Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, 
ki ga izvede ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo).

(2) Javni razpis vsebuje:
1. predmet koncesije,
2. pogoje za pridobitev koncesije,
3. dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni 

razpis priložiti prijavitelj,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
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5. merila za izbiro koncesionarja,
6. čas in kraj oddaje prijav,
7. rok za izbiro koncesionarja,
8. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
9. odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim 

razpisom in
10. druge podatke za izvedbo javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na spletnih straneh ministrstva. Rok za prijavo je 
15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega 
roka predložena vsaj ena popolna vloga. Vloga je popolna, če 
vsebuje vse v javnem razpisu zahtevane podatke.

7. člen
(izbira koncesionarja)

(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem bese-
dilu: minister), imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda vloge 
in ugotovi izpolnjevanje pogojev ter ministru predlaga konce-
sionarja.

(2) Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva.
(3) Na javnem razpisu se izbere samo en koncesionar, 

ki v celoti zagotavlja izvajanje storitev JSSČ za čas podeljene 
koncesije.

(4) Odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati, če v 30 
dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske 
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

8. člen
(čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli:
1. za naloge iz 1. do 7. in 10. točke 3. člena te uredbe za 

obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028;
2. za nalogi iz 8. in 9. točke 3. člena te uredbe za obdobje 

od 1. januarja 2026 do 31. decembra 2028.

9. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesijska pogodba se sklene za obdobje od 1. ja-
nuarja 2022 do 31. decembra 2028.

(2) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin iz predpisov, 
ki urejajo kmetijstvo in gospodarske javne službe, vsebovati 
tudi:

1. natančno opredelitev predmeta koncesije;
2. ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesio-

narja;
3. začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
4. obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost 

JSSČ na celotnem območju Republike Slovenije;
5. obliko zahtevkov in poročil;
6. nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
7. način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
8. način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske po-

godbe.

10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

(1) Koncesijska pogodba preneha veljati pred datumom 
iz prejšnjega člena sporazumno.

(2) Koncesija se odvzame z odločbo, če:
1. koncesionar ne izpolnjuje predpisanih pogojev, dolo-

čenih v tej uredbi in pravilniku, ki ureja podrobnejše pogoje za 
izvajanje JSSČ;

2. koncesionar prekine opravljanje storitev JSSČ za več 
kakor 30 dni;

3. koncesionar ne začne izvajati koncesije JSSČ v 
30 dneh po podpisu koncesijske pogodbe;

4. koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti;

5. koncesionar izstavlja zahtevke, ki nimajo podlage v 
verodostojnih listinah.

11. člen
(letni program dela JSSČ)

Koncesionar v 30 dneh po prejemu izhodišč za pripravo 
letnega programa dela JSSČ ministrstvu pošlje osnutek letnega 
programa JSSČ, ki vsebuje vse sestavine iz 118. člena Zakona 
o kmetijstvu in je skladen z večletnim programom dela JSSČ, 
iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

12. člen
(financiranje nalog)

(1) Javna svetovalna služba se financira v skladu z Za-
konom o kmetijstvu, in sicer iz delnega ali celotnega plačila 
cene za opravljeno storitev, iz proračuna Republike Slovenije 
in drugih virov. Stroški, ki jih krije proračun Republike Slovenije 
in se nanašajo na strošek dela posameznih zaposlenih ali pa 
pogodbenih izvajalcev, morajo biti primerljivi s stroški delavcev, 
zaposlenih v javni upravi.

(2) Stroški dela, ki se nanašajo na svetovanje specialistov, 
ne smejo presegati višine plače za uslužbenca, ki je po kolek-
tivni pogodbi uvrščen največ v 43. plačilni razred v skladu z 
zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem 
besedilu: plačilni razred), zaposleni iz 9. točke prvega odstavka 
4. člena največ v 30. plačilni razred in vodja službe največ v 50. 
plačilni razred za polni delovni čas. Stroški, ki se nanašajo na 
administrativno in tehnično delo, ki je v podporo svetovalnemu 
delu, pa ne smejo presegati stroškov dela za administrativnega 
delavca v javni upravi, ki je uvrščen največ v 28. plačilni razred 
in za računovodjo največ v 40. plačilni razred.

(3) Stroški terenskega dela, ki ga opravijo pogodbeni 
sodelavci, znašajo največ 19 eurov na uro.

(4) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kakor je 
določen z letnim programom JSSČ, se sredstva proračuna 
sorazmerno znižajo, izplača se le toliko sredstev, kolikor je 
izvedenih nalog.

(5) Kadar so posamezne naloge opravljene v večjem ob-
segu od letnega programa, se povečani obseg dela ne prizna 
v breme državnega proračuna Republike Slovenije.

13. člen
(znesek nadomestila in čezmerno nadomestilo)

(1) Znesek nadomestila, ki ga za izvajanje storitev JSSČ 
prejme koncesionar, ne sme presegati zneska, potrebnega za 
pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti 
javnih storitev.

(2) Pri ugotovljenem prekomernem nadomestilu mora 
koncesionar vrniti vse prekomerno izplačane stroške z obrest-
mi v državni proračun Republike Slovenije.

14. člen
(poročila o izvajanju nalog)

(1) O opravljenih nalogah iz letnega programa JSSČ mora 
koncesionar voditi evidenco.

(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekoče-
ga leta poslati letno poročilo o opravljenem delu in letno finanč-
no poročilo o izvedbi nalog JSSČ za preteklo koledarsko leto.

(3) Letno poročilo o opravljenem delu iz prejšnjega od-
stavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi pre-
vzetih obveznosti glede:

1. ciljev nalog iz večletnega programa dela JSSČ in letne-
ga programa dela JSSČ ter doseženih kazalnikov;

2. uresničitve večletnega programa dela JSSČ in letnega 
programa dela JSSČ;

3. posebnosti pri izvedbi letnega programa dela JSSČ;
4. predlogov za nadaljnje delo.
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(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSSČ iz dru-
gega odstavka tega člena vsebuje:

1. obrazložitev porabe sredstev;
2. obseg izvedenih nalog;
3. vrednost izvedenih nalog;
4. pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slo-

venije in drugih virov, ki se nanašajo na izvajanje JSSČ, ter 
pregled celotne finančne konstrukcije nalog, ki se deloma fi-
nancirajo v sklopu JSSČ.

15. člen
(nadzor)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja 
ministrstvo v skladu z Zakonom o kmetijstvu.

(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja 
inšpektorat, pristojen za kmetijstvo.

16. člen
(vračilo sredstev)

Koncesionar mora ob ugotovitvi nenamenske porabe 
proračunskih sredstev sredstva vrniti v proračun Republike 
Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

17. člen
(podaljšanje koncesije)

Koncesijska pogodba se obstoječemu koncesionarju lah-
ko podaljša, če se pred potekom koncesijskega obdobja, za 
katero je bila podeljena koncesija za izvajanje JSSČ po tej 
uredbi ugotovi, da koncesija za novo koncesijsko obdobje ne bo 
podeljena pravočasno. Koncesijska pogodba se lahko podaljša, 
če koncesionar izpolnjuje pogoje, predpisane s to uredbo, in se 
nadaljujejo enaki ukrepi, ki so opredeljeni za zadnje leto trajanja 
koncesije, in v enakem obsegu razpoložljivih finančnih sredstev 
proračuna Republike Slovenije, vendar za največ eno leto.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
(prehodni določbi)

(1) Koncesijska pogodba, sklenjena na podlagi Uredbe o 
izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, 
št. 9/15), se za čas do podelitve koncesije za izvajanje JSSČ 
po tej uredbi podaljša, če se ugotovi, da do 31. decembra 2021 
postopek javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje 
JSSČ po tej uredbi ne bo pravnomočno končan.

(2) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju javne 
svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15) se 
končajo v skladu z Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe 
v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15).

19. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, 
št. 9/15), uporablja pa se do 31. decembra 2021.

20. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-47/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0096

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1: Vrednost za merila pri izbiri koncesionarja

Priloga 1: Vrednost za merila pri izbiri koncesionarja 

Merila Vrednost 

 

Kakovost predlaganega letnega programa dela 
JSSČ (v nadaljnjem besedilu: program), program je 
predložen. 

največje št. 75 točk 

Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena.  30 

Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena, 
določeni so kazalniki. 

40 

Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena. 
Obseg nalog je v skladu z resolucijo in upošteva 
zastavljene cilje, določeni so merljivi kazalniki. 

75 

 

Opremljenost prostorov za izvajanje nalog (dokazila 
o prostorih, opis prostorov) 

največje št. 75 točk 

Prostori so na voljo v skladu z razpisno 
dokumentacijo. 

30 

Na voljo so prostori, ki so opremljeni tudi za 
praktično strokovno delo.  

40 

Na voljo so prostori, ki so opremljeni za praktično 
strokovno delo in tudi za izvajanje praktičnih 
poskusov v čebelnjakih. 

75 

 

Izkušnje prijavitelja na področju čebelarstva 
(dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri 
svetovanju na področju čebelarstva – predložen 
seznam dokazil/referenc, objave, izvedene 
strokovne naloge v zadnjih sedmih letih) 

največje št. 75 točk 

Do 10 referenc  30 

Od 10 do 25 referenc  40 

Nad 25 referenc  75 

 SKUPAJ  225 
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Priloga 2:  

Večletni program dela JSSČ za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 
 
(1) Naloge, ki jih izvaja JSSČ v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, izhajajo iz 
vsebin Resolucije o zaščiti kranjske čebele (Uradni list RS, št. 18/14; v nadaljnjem besedilu: 
resolucija), določa pa jih 127.a člen Zakona o kmetijstvu. To so: 
1. svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane; 
2. svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva; 
3. svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva; 
4. svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin 

proizvajalcev iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu; 
5. svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva; 
6. sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu; 
7. ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva; 
8. spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu (od 1. januarja 2026 naprej); 
9. vodenje katastra čebelje paše (od 1. januarja 2026 naprej) in  
10. druge svetovalne naloge v čebelarstvu. 
 
(2) Usmeritve, določene v resoluciji, naj bi prispevale k ohranitvi avtohtone populacije kranjske 
čebele in zadostnega števila družin avtohtone kranjske čebele po celotni Sloveniji. Usmeritve 
upoštevajo tudi socialni in ekonomski vidik čebelarjev, poleg tega pa potrebo kmetijstva po 
zadostnem opraševanju gospodarsko pomembnih rastlin. Ohranitev avtohtone populacije 
kranjske čebele in njene pestrosti ter ohranitev enakomerne in zadostne poseljenosti s čebeljimi 
družinami po vsej Sloveniji sta strateška cilja resolucije, ki se operativno izvajata tudi v okviru 
izvajanja nalog javne svetovalne službe v čebelarstvu.  
 
(3) V nadaljevanju so posamezne naloge, ki jih izvaja JSSČ, opredeljene z aktivnostmi, ki so jim 
dodani posamezni cilji. Pri nalogah svetovalci JSSČ izvajajo različne metode usposabljanj, kot 
so predavanja, delavnice, seminarji, strokovne razprave, predstavitve, srečanja itd., in 
svetovanja, kamor štejemo skupinska in osebna svetovanja, ter pripravljajo različna gradiva, ki 
jih objavljajo oziroma izdajajo. Osebna svetovanja so neposredno svetovanje na terenu, v 
svetovalnih pisarnah oziroma svetovanje po telefonu, pošti oziroma elektronski pošti. Pri 
posameznih nalogah se lahko izvajajo tudi raziskave, katerih izsledki so v pomoč svetovalnemu 
delu, izvajajo pa tudi različne prireditve in natečaje ter sodelovanja na sejmih. Posamezne 
naloge JSSČ so: 
 
1. Svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane 
a) Čebelarjem pojasniti pomen ohranjanja kranjske čebele v Sloveniji in jih usposobiti za 
razločevanje kranjske čebele od križancev po metodologiji za določanje odstotkov čebel 
križancev v čebelji družini. S to metodologijo se izvaja osnovna odbira čebeljih družin in načrtno 
spremljanje stanja (monitoring) čistosti čebel na območju Slovenije. Nalogo izvajajo terenski 
svetovalci, ki sodelujejo s čebelarji in svetovalci specialisti, s pregledi stanja čistosti čebel na 
terenu in načrtovanim zbiranjem vzorcev čebel. Svetovalci specialisti v laboratoriju nato 
pregledajo vzorce in podatke vnesejo v zbirko podatkov. Svetovalci o teh vsebinah pripravijo 
strokovna gradiva za usposabljanja in objave ter izvajajo usposabljanja in svetovanja. 
Cilja:  
– čebelarji v svojih čebelnjakih prepoznavajo kranjsko sivko in križance; 
– znan je odstotek križancev po posamezni regiji. 
 
b) Čebelarje usposabljati in jih spodbujati za lastno vzrejo matic ter seznanjati s pomenom 
parjenja na plemenilnih postajah.  
Cilj: čebelarji so usposobljeni za lastno vzrejo matic. 
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c) Optimizirati koriščenja čebeljih paš z usposabljanjem in obveščanjem čebelarjev o pašnih 
zmogljivostih in izrabi čebeljih paš tudi z uporabo sodobnejših tehnologij.   
Cilj: boljša izkoriščenost čebelje paše. 
 
č) Čebelarje spodbujati k čebelarjenju, jim svetovati in jih usposabljati o tehnologiji čebelarjenja. 
Svetovalci pripravljajo strokovna gradiva (tehnološki koledarji, zborniki srečanj, seminarjev, 
povzetki strokovnih gradiv, nasveti in obvestila ipd.), ustvarja se strokovna knjižnica. Gradiva so 
dostopna v fizični ali digitalni obliki na spletu: e-čebelar, e-novice, e-svetovalec in prek drugih 
oblik interaktivnega pristopa. Vsebine se nanašajo predvsem na tehnologijo čebelarjenja v 
različnih panjskih sistemih, apitehnične ukrepe, dobro tehnološko prakso in ekološko 
čebelarjenje ter druge aktualne teme. Organizirana so različna usposabljanja in strokovne 
razprave. Svetovalci se tudi strokovno usposabljajo za prenos novih znanj čebelarjem.  
Cilja:  
– izboljšanje tehnologije čebelarjenja z večjo usposobljenostjo čebelarjev; 
– izboljšanje starostne strukture čebelarjev. 
 
d) Izboljšati ekonomičnost čebelarjenja z usposabljanjem in svetovanjem na področju 
ekonomike in zagotavljanja varne hrane. Pri tem je poudarek na produktni odgovornosti 
čebelarja, trženju čebeljih pridelkov, seznanitvi z novostmi v zakonodaji, dopolnilnih dejavnostih, 
izračunavanju lastne cene čebeljih pridelkov, označevanju in tehnologiji pridobivanja čebeljih 
pridelkov in shemah kakovosti s poudarkom na ekološki pridelavi in predelavi ter smernicah 
dobrih higienskih navad v čebelarstvu in drugih aktualnih temah. Vključene so analize medu pri 
svetovanju čebelarjem glede kakovosti in sortnosti medu ter usmerjanje v povezovanja v 
združenja in skupine proizvajalcev. Svetovalci z uporabniki in raziskovalci sodelujejo pri razvoju 
novih izdelkov iz čebeljih pridelkov in izvedbi državnega ocenjevanja medu in drugih prireditev. 
Sodelujejo tudi pri razvoju ter izboljšavah čebelarske opreme in trženja. Svetovalci se 
usposabljajo in prenašajo znanje drugim svetovalcem in uporabnikom. Pripravijo strokovna 
gradiva in objave, organizirajo usposabljanja za čebelarje in terenske svetovalce, ki znanje širijo 
še do čebelarjev.  
Cilji: 
– večja ekonomičnost pridelave čebeljih pridelkov; 
– bolj kakovostna ponudba čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov; 
– organiziran nastop čebelarjev na trgu. 
 
2. Svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva 
 
Svetovalci pripravijo podlage za izdelavo kalkulacij pridelave in predelave čebeljih pridelkov in 
svetujejo čebelarjem pri izdelavi razvojnih načrtov ter jih seznanjajo z novostmi na tem področju 
prek usposabljanj in gradiv ter s tem pripomorejo k doseganju ciljev predhodnih nalog na 
področju ekonomičnosti čebelarjenja in spodbujanja k čebelarjenju. 
Cilja:  
– izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja; 
– povečanje deleža čebelarstev, ki imajo več kot 20 čebeljih družin. 
 
3. Svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva 
 
Svetovalci s svetovanji, usposabljanji in gradivi obveščajo uporabnike o ukrepih in možnostih 
uveljavljanja ukrepov Skupne kmetijske politike ter pri javnih razpisih lokalnih skupnosti oziroma 
drugih institucij ter sodelujejo pri pripravi prijav na te razpise in s tem pripomorejo k doseganju 
ciljev predhodnih nalog na področju ekonomičnosti čebelarjenja in spodbujanja k čebelarjenju. 
Svetovalci sodelujejo pri izpolnjevanju elektronskih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske 
politike na področju čebelarstva. 
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Cilj: 
– koriščenje sredstev iz ukrepov, namenjenih čebelarjem.  
 
4. Svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev ali skupin proizvajalcev 

iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu  
 
Svetovalci izvedejo usposabljanja za spodbujanje povezovanja čebelarjev v organizacije in 
skupine proizvajalcev in s tem pripomorejo k cilju ekonomičnega čebelarjenja. 
Cilj:  
– vzpostavitev skupine ali organizacije proizvajalcev. 
 
5. Svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva 
 
Svetovalci sodelujejo pri pripravi strokovnih podlag za predpise, ki se nanašajo na področje 
čebelarstva oziroma predpisov, katerih posledice vplivajo na čebelarstvo, ter vsebin, ki se 
nanašajo na delo JSSČ. Svetovalci specialisti pripravljajo mnenja za čebelarje, na primer za 
potrebe postavitve čebelnjakov v občinah, kjer to zahtevajo predpisi, in druga predpisana 
mnenja za čebelarje pri opravljanju dejavnosti. Čebelarje seznanjajo z novostmi v predpisih. 
Aktivnosti pripomorejo k spodbujanju čebelarjenja in bolj ekonomičnemu čebelarjenju. 
Cilji:  
–  uveljavitev predpisov, ki upoštevajo značilnosti čebelarstva; 
–  izdelava mnenj čebelarjem; 
–  sinergija delovanja ustanov na področju čebelarstva. 
 
6. Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu 
 
Svetovalci sodelujejo v delovnih skupinah, komisijah in na srečanjih za pripravo razvojnih in 
izvedbenih dokumentov s področja čebelarstva ter standardov za čebelje pridelke, jih 
sooblikujejo in spodbujajo zainteresirane k čebelarjenju. 
Cilj:  
– razvojni in izvedbeni dokumenti vključujejo čebelarstvo. 
 
7. Ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva 
 
a) Svetovalci seznanjajo javnost s pomenom čebel za kmetijstvo in ekosistem. Ozaveščajo o 
pravilni uporabi sredstev, ki lahko negativno vplivajo na čebele. 
Cilja: 
– preprečevanje pomorov čebel; 
– javnost ozaveščena o pomenu čebel in pravilni uporabi sredstev za varstvo rastlin. 
 
b) Svetovalci sodelujejo z Zavodom za gozdove Slovenije pri vsebinah, ki se nanašajo na 
čebelarjenje v gozdovih, in spodbujajo k ohranjanju ter saditvi medovitih rastlin v gozdovih. S 
tem pripomorejo k zagotavljanju kakovostnih paš za čebele. Čebelarje in zainteresirano javnost 
z gradivi, usposabljanji ali prireditvami spodbujajo k ozelenitvi javnih in drugih površin s 
cvetočimi medovitimi rastlinami in poudarjajo pomen sajenja domorodnih vrst in preprečevanje 
sajenja invazivnih tujerodnih vrst zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.  
Cilja: 
– zagotavljanje čebelje paše s saditvijo medovitih rastlin; 
– ohranjanje biotske raznovrstnosti medovitih rastlin in opraševalcev. 
 
c) Mentorji čebelarji, ki delujejo v čebelarskih krožkih v šolah in varstveno-delovnih centrih, 
spodbujajo k čebelarjenju mlajše osebe. Svetovalci spodbujajo čebelarjenje med mladimi z 
različnimi usposabljanji in natečaji, kot so: fotografski natečaj, poslikave panjskih končnic, 



Stran 9886 / Št. 172 / 29. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

5 
 

čebelam prijazna občina itd. Svetovalci sodelujejo na sejmih in drugih prireditvah v Sloveniji z 
izobraževalno-promocijskimi prikazi, pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, v projektu ohranimo 
čebele – Kar sejemo, to žanjemo, pri dnevu medu v kulinariki, dnevu odprtih vrat slovenskega 
čebelarstva, medenih dnevih, na tekmovanjih in drugih prireditvah, povezanih s čebelarjenjem. 
Z gradivi in objavami v medijih ozaveščajo tudi širšo javnost o pomenu čebel in čebelarstva.  
Cilja: 
– izvajanje čebelarskih krožkov na šolah; 
– javnost ozaveščena o pomenu čebel in čebelarstva. 
 
č) Svetovalci izvajajo usposabljanja o čebelarstvu in uporabi čebeljih pridelkov, organizirajo 
razne promocijske prireditve za javnost, na primer dan apiterapije, dan čebelarskega turizma, in 
izvajajo promocijske projekte. V različnih medijih in strokovnih revijah objavljajo strokovne 
prispevke in članke s področja čebelarstva in z njim povezanih tem. Pripravljajo strokovne 
podlage za izvedbo ocenjevanj izdelkov iz čebeljih pridelkov.  
Cilji: 
– javnost seznanjena s čebeljimi pridelki; 
– povečanje porabe čebeljih pridelkov in izdelkov; 
– povečanje prepoznavnosti shem višjih kakovosti čebeljih pridelkov med potrošniki. 
 
8. Spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu 
 
Nalogo izvajajo svetovalec specialist in terenski svetovalci, ki skrbijo za spremljanje pomembnih 
pašnih virov in pravočasno objavo napovedi medenja, poročajo o medonosnih pašah na 
celotnem območju države, usposabljajo čebelarje o metodah za napovedovanje medenja in 
novih dognanjih pri napovedovanju medenja ter zbirajo, hranijo in obdelujejo podatke o 
medenju. Sodelujejo s strokovnjaki v čebelarstvu in skrbijo za razvoj tehnologij, ki so primerne 
za naše pogoje čebelarjenja, ki omogočajo uporabo sodobnih načinov prenosa in obdelave 
podatkov o medenju, pri prevozu čebeljih družin in opreme na pasišča ter usposabljajo 
čebelarje o vseh vidikih medenja. Pri strokovnem delu se ukvarjajo tudi z upadanjem fonda 
čebeljih družin, uvedbo pravilnejših načinov tehnologij vzreje in oskrbe čebeljih družin ter 
sodelovanjem pri izkoriščanju medečih virov in zagotavljanju razmestitve čebel v naravi. Naloge 
se izvajajo tudi s pomočjo zbiranja vzorcev za pospeševanje razvoja povzročiteljev medenja, 
terenskih ogledov in analiz proizvajalcev mane in medečih virov. 
Cilji: 
– optimalno izkoriščanje čebeljih paš in spremljanje posamezne vrste medenja v 

Sloveniji; 
– predlogi za pravočasno in uspešno prilagajanje spremembam v okolju; 
– dostopnost podatkov za napoved medenja in čim boljša pokritost območja Slovenije z 

opazovalnimi mesti.  
 
9. Vodenje katastra čebelje paše 
 
Na podlagi pašnih razmer in možnosti izkoriščanja paš svetovalci v obdobju paše spremljajo in 
analizirajo obstoječe pašne rede. Čebelarjem in izvajalcem pasišč svetujejo pri razmeščanju 
čebelnjakov na vseh pasiščih v Sloveniji v skladu s pašnim redom. 
Cilja: 
– določiti površino posamezne medovite rastline in njen relativni delež v skupnem 

rastlinskem sestavu na območju pasišča; 
– vodenje podatkov za pripravo in izvajanje čebelarskega pašnega reda na posameznem 

območju. 
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10. Druge svetovalne naloge v čebelarstvu 
 
V obdobju izvajanja koncesije  bodo za učinkovitejši prenos znanja med deležniki vzpostavljeni 
novi koordinacijski mehanizmi (AKIS), v katerih bo JSSČ delovala kot pomemben partner na 
področju kmetijstva in posebej čebelarstva. JSSČ bo sodelovala v nacionalnih skupinah znanja 
za čebelarstvo, v katerih bodo vključeni predstavniki drugih členov prenosa znanja, državnih 
organov, raziskovalnih organizacij in gospodarstva. 
Napredek in inovativnost v prenosu znanja do uporabnika bo JSSČ v tem obdobju dosegala tudi 
z vključevanjem mladih v JSSČ, zaposlovanjem mladih kadrov in uporabo novejših metod 
prenosa znanja v prakso. 
Natančnejši obseg in dinamika del po letih, cilji in obseg ter viri financiranja se natančneje 
opredelijo v letnih programih dela JSSČ. 
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3363. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o upravnem poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 
97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 
175/20 – ZIUOPDVE) in na podlagi 7. člena Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) 
ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list 
RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah  

Uredbe o upravnem poslovanju

1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 

14/20 in 167/20) se v 21. členu tretji odstavek črta.

2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:

»21.a člen
(naročanje)

(1) Stranka lahko zahteva, da ji organ določi dan in uro za 
vložitev vloge ali drugo upravno storitev. Stranka se neposre-
dno pri organu ali po telefonu lahko naroči v poslovnem času, 
po elektronski poti pa ves čas. Če organ zaradi prevelikega 
števila telefonskih klicev telefonskega naročila stranke ne more 
sprejeti, najpozneje v naslednjih dveh delovnih dneh pokliče 
stranko na telefonsko številko, s katere je prejel klic, ali pa ji 
po elektronski poti sporoči dan in uro naročila, če je stranka 
sporočila elektronski naslov.

(2) Organ na spletni strani in na prosto dostopnem mestu 
v uradnih prostorih objavi postopek naročanja, telefonsko šte-
vilko in elektronski naslov ali naslov za spletno naročanje, če 
se pri organu omogoča spletno naročanje.

(3) Organ stranko naroči na dan in uro, ki jo predlaga 
stranka, če to ni mogoče pa na prvi prost termin. Če stranka 
ob dogovorjenem času ne pride in tega ne sporoči, je organ ni 
dolžan znova naročati.

(4) Če organ stranke ob dogovorjenem času ne more 
sprejeti, jo o tem nemudoma obvesti in določi nov dan in uro.

(5) Stranki, ki se ni naročila, samo zaradi tega ni mogoče 
odreči možnosti vložitve vloge v poslovnem času.

(6) Organ podatke o osebnem imenu in kontaktne po-
datke naročenih strank izbriše po poteku 15 dni od dneva, 
določenega za obravnavo.«.

3. člen
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V izjemnih okoliščinah organ ali njegova organizacij-

ska enota lahko začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni 
praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Organ ali njegova organizacijska enota lahko zača-
sno posluje v soboto zaradi izvajanja uradnih ur s strankami, 
če zaradi povečanega zanimanja za neko upravno storitev 
strankam ne more zagotoviti obravnave sproti ali je to nujno 
potrebno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez pre-
kinitve ali v določenem roku.«.

Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(6) Okoliščine, ki zahtevajo poslovanje po četrtem in 
petem odstavku tega člena, ugotovi predstojnik, ki odredi dru-
gačen poslovni čas.«.

4. člen
V 28. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Inšpektorati in njihove izpostave ter območne enote 

drugih organov, ki izvajajo inšpekcijski nadzor, imajo uradne ure 
vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V izjemnih okoliščinah ali če je to nujno zaradi ob-

sega nalog, posebnosti obdobja v koledarskem letu ali za 
opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v 
določenem času, lahko predstojnik organa začasno odredi raz-
pored uradnih ur nad minimumom, določenim s tem členom.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če predstojnik ugotovi okoliščine, ki zahtevajo po-

slovanje v skladu s četrtim in petim odstavkom 26. člena te 
uredbe, odredi tudi uradne ure.«.

Osmi odstavek se črta.

5. člen
V 29. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) V izjemnih okoliščinah ali če je to nujno zaradi ob-

sega nalog, posebnosti obdobja v koledarskem letu ali dela, ki 
mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem času, lahko 
predstojnik upravne enote ali območne enote organa začasno 
odredi razpored uradnih ur nad minimumom, določenim s tem 
členom.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zaradi lokalnih potreb ali krajevnih običajev imajo 

upravne enote in območne enote organov lahko drugačno 
razporeditev uradnih ur, kot je določena v prejšnjih odstavkih. 
Okoliščine za drugačno razporeditev uradnih ur ugotovi pred-
stojnik, ki s soglasjem ministra, pristojnega za javno upravo, 
odredi drugačen razpored uradnih ur.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Če predstojnik upravne enote ali območne enote 
organa ugotovi okoliščine, ki zahtevajo poslovanje v skladu 
s četrtim in petim odstavkom 26. člena te uredbe, odredi tudi 
razpored uradnih ur.«.

6. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(pooblastilo ministra, pristojnega za javno upravo)

V izjemnih okoliščinah lahko minister, pristojen za javno 
upravo, začasno odredi drugačen razpored uradnih ur posame-
znih ali vseh upravnih enot, kot je določen v prejšnjem členu, 
in odredi poslovanje po četrtem odstavku 26. člena te uredbe 
ter določi razpored uradnih ur.«.

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

»31. člen
(poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma)

Poslovni čas in uradne ure na dan 24. in 31. decembra se 
začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00, če bi organ po tej uredbi v 
teh dneh posloval oziroma zagotavljal uradne ure.«.

8. člen
V 63.a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(oblika in podpis dokumenta)«.
Dodajo se novi prvi, drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»(1) Dokument se izda v elektronski obliki, če z uredbo ni 

določeno drugače.
(2) Dokument se izda v fizični obliki, če izdaja v elektron-

ski obliki ni mogoča zaradi tehničnih razlogov ali je pri pravnih 
poslih sklenjen tak dogovor.

(3) Potrdilo iz uradne evidence se izda v elektronski ali 
fizični obliki, v kateri se izroči ali pošlje stranki.«.

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo četrti, 
peti in šesti odstavek.
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9. člen
V 65. členu se v drugem odstavku beseda »drugega« 

nadomesti z besedo »petega«.

10. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:

»66.a člen
(oblika odpremljenega dokumenta)

(1) Dokument se odpremi v obliki, v kateri je bil izdan.
(2) Dokument se odpremi kot fizična ali elektronska ko-

pija, če ga zaradi razlogov na strani naslovnika ali organa ni 
mogoče poslati ali vročiti v obliki, v kateri je bil izdan.«.

11. člen
V 83. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. izdaja listin:
– osebne izkaznice,
– potni listi,
– vozniška dovoljenja,
– dovoljenja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in stro-

kovne vodje šol vožnje,
– izkaznice o vozniških kvalifikacijah,
– prometna dovoljenja,
– naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, 

potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj;«.
7. in 8. točka se spremenita tako, da se glasita:
»7. priglasitev in prijava na vozniški izpit;
8. vpis spremljevalcev v evidenco o vozniških dovoljenjih 

in evidenčni karton vožnje.«.
9. točka se črta.

12. člen
V 101. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»4. z zahtevo za izplačilo nadomestila za čas začasne 

zadržanosti od dela in z zahtevo za povračilo stroškov, ki se 
izplačata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
če je zahteva vložena prek informacijskega sistema Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije;«.

Za 5. točko se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 
6. točka, ki se glasi:

»6. vlaganja vloge za prijavo in odjavo iz evidence brez-
poselnih oseb in evidence iskalcev zaposlitve, vloge za na-
domestilo stroškov iskanja zaposlitve, vloge za uveljavljanje 
pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 
do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in do 
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter vloge za uveljavljanje spodbude 
za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila, če je vloga 
vložena prek informacijskega sistema Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Organi uskladijo poslovanje z novima prvim in drugim 

odstavkom 63.a člena in novim 66.a členom uredbe do 
4. aprila 2022.

14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00714-33/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-3130-0038

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3364. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih 
za proizvodnjo in dovoljenjih za promet 
z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih 
dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos 
obrambnih proizvodov

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o soglasjih  

za proizvodnjo in dovoljenjih za promet  
z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih 

dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos 
obrambnih proizvodov

1. člen
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za pro-

met z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih 
za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni 
list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16, 
30/17, 14/18 in 36/19) se v 1. členu drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slo-
venije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose 
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 
10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo 
Komisije (EU) 2021/1047 z dne 5. marca 2021 o spremembi 
Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede 
posodobitve seznama obrambnih proizvodov v skladu s po-
sodobljenim Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske 
unije z dne 17. februarja 2020 (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, 
str. 69), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-12/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0016

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3365. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe 
o koncesiji za odvzem podzemne vode 
iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, 
ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač

Na podlagi prvega odstavka 137. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ter 165. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada 
Republike Slovenije izdaja
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U R E D B O
o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji  

za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, 
ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd  

za proizvodnjo pijač
1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, 
ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 46/05).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-42/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2019-2550-0065

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3366. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju 

častnega konzula Republike Slovenije  
v Erzurumu, v Republiki Turčiji

I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Erzurumu, 
v Republiki Turčiji (Uradni list RS, št. 38/13).

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 50101-46/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1811-0049

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3367. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Denverju, v Združenih državah 
Amerike

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju 

častnega konzula Republike Slovenije  
v Denverju, v Združenih državah Amerike

I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Denverju, 
v Združenih državah Amerike (Uradni list RS, št. 21/11).

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 50101-47/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1811-0050

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
3368. Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o obrambi 
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) minister za obrambo izdaja

P R A V I L N I K
o oznakah v Slovenski vojski

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo oznake za čine, razrede 

in položajne oznake, oznake pripadnosti poveljstvom, enotam 
in zavodom, oznake rodov, služb, specialnosti, usposobljenosti 
in vojaških šol Slovenske vojske, druge oznake na uniformah 
ter nadomestne oznake za prejeta priznanja doma in v tujini.

(2) Na uniformah Slovenske vojske se oznake nosijo v 
skladu s pravilnikom, ki ureja uniforme Slovenske vojske.

II. OZNAKE ČINOV IN RAZREDOV

2. člen
(1) Oznake za čine vojakov in podčastnikov so za:
1. poddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
2. desetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in 

lomljeno črto;
3. naddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom 

in lomljenima črtama;
4. vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
5. višjega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim li-

stom in lomljeno črto;
6. štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim 

listom in lomljenima črtama;
7. višjega štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim 

lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
8. praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in 

lomljeno črto;
9. višjega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim 

listom in lomljenima črtama;
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10. štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim 
listom in tremi lomljenimi črtami;

11. višjega štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim 
lipovim listom in štirimi lomljenimi črtami.

(2) Oznake za čine častnikov so za:
1. poročnika ravni črti s stiliziranima lipovima listoma;
2. nadporočnika tri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
3. stotnika štiri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
4. majorja široka in ozka črta s stiliziranima lipovima 

listoma;
5. podpolkovnika široka in ozki črti s stiliziranimi lipovimi 

listi;
6. polkovnika široka in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi 

listi;
7. brigadirja poudarjeno široka črta s stiliziranim lipovim 

listom, ki je obdan z vencem, in ozka črta s stiliziranim lipovim 
listom.

(3) Oznake za čine generalov so za:
1. generalmajorja poudarjeno široka črta s stiliziranim 

lipovim listom, ki je obdan z vencem, in ozki črti s stiliziranima 
lipovima listoma;

2. generalpodpolkovnika poudarjeno široka črta s stilizi-
ranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in tri ozke črte s 
stiliziranimi lipovimi listi;

3. generala poudarjeno široka črta s stiliziranim lipovim 
listom, ki je obdan z vencem, in štiri ozke črte s stiliziranimi 
lipovimi listi.

(4) Na službeni, gardni in slovesni uniformi so vse črte, 
polja in stilizirani lipovi listi ter venci na oznakah činov iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena zlato rumene barve, 
razen za vojake so rdeče barve.

(5) Na bojni uniformi so, razen za vojake, vse črte in polja 
na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena temno rjave barve, stilizirani lipovi listi ter venci pa sve-
tlejše rjave barve. Za vojake so vse črte in polja na oznakah 
činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena rdeče 
barve, stilizirani lipovi listi pa svetlejše rjave barve.

(6) Stiliziran lipov list na poudarjeni široki črti za označe-
vanje brigadirskega in generalskih činov je večji kot na drugih 
oznakah.

(7) Grafična podoba oznak za čine po tem členu je razvi-
dna iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
(1) Oznake za čine mornarjev in mornariških podčastnikov 

na bojni uniformi so za:
1. poddesetnika trikotno polje s stiliziranim sidrom;
2. desetnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in lomljeno 

črto;
3. naddesetnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in lo-

mljenima črtama;
4. vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
5. višjega vodnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in 

lomljeno črto;
6. štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in 

lomljenima črtama;
7. višjega štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim 

sidrom in tremi lomljenimi črtami;
8. praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom in lomljeno 

črto;
9. višjega praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom in 

lomljenima črtama;
10. štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom 

in tremi lomljenimi črtami;
11. višjega štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim 

sidrom in štirimi lomljenimi črtami.
(2) Oznake za čine mornariških častnikov na bojni uni-

formi so za:
1. poročnika korvete široka črta, črta je na sredini obliko-

vana v pentljo;
2. poročnika fregate ozka in široka črta, zgornja črta je na 

sredini oblikovana v pentljo;

3. poročnika bojne ladje široki črti, zgornja črta je na sre-
dini oblikovana v pentljo;

4. kapitana korvete široka, ozka in široka črta, zgornja črta 
je na sredini oblikovana v pentljo;

5. kapitana fregate tri široke črte, zgornja črta je na sredini 
oblikovana v pentljo;

6. kapitana bojne ladje štiri široke črte, zgornja črta je na 
sredini oblikovana v pentljo;

7. kapitana črta višine treh širokih črt, na sredini je obli-
kovana v pentljo.

(3) Oznake za čine admiralov na bojni uniformi so za:
1. kontraadmirala črta višine treh širokih črt in široka črta, 

zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
2. viceadmirala črta višine treh širokih črt in dve široki črti, 

zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
3. admirala črta višine treh širokih črt in tri široke črte, 

zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo.
(4) Na službeni in slovesni uniformi so vse črte in stili-

zirana sidra na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena zlato rumene barve, razen za mornarje 
so rdeče barve.

(5) Na mornariški bojni uniformi so, razen za vojake, vse 
črte in polja na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena temno rjave barve, stilizirana sidra pa 
svetlejše rjave barve. Za vojake so vse črte in polja na oznakah 
činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena rdeče 
barve, stilizirana sidra pa svetlejše rjave barve. Našitek z izve-
zenim činom je izdelan iz zelene, maskirne ali modre tkanine.

(6) Oznake za čine mornarjev in mornariških podčastnikov 
na službenih in slovesnih uniformah so za:

1. poddesetnika trikotno polje;
2. desetnika trikotno polje in lomljen trak;
3. naddesetnika trikotno polje in lomljena trakova;
4. vodnika trikotno polje;
5. višjega vodnika trikotno polje in lomljen trak;
6. štabnega vodnika trikotno polje in lomljena trakova;
7. višjega štabnega vodnika trikotno polje in trije lomljeni 

trakovi;
8. praporščaka širok trak in lomljen trak;
9. višjega praporščaka širok trak in lomljena trakova;
10. štabnega praporščaka širok trak in trije lomljeni tra-

kovi;
11. višjega štabnega praporščaka širok trak in štirje lo-

mljeni trakovi.
(7) Vsa trikotna polja in trakovi so zlato rumene barve, 

razen za mornarje so rdeče barve. Našiti so na črni podlagi na 
spodnjem delu obeh rokavov uniforme, epoletah ali ramenskih 
trakovih.

(8) Oznake za čine mornariških častnikov na službenih in 
slovesnih uniformah so za:

1. poročnika korvete širok trak;
2. poročnika fregate ozek in širok trak;
3. poročnika bojne ladje dva široka trakova;
4. kapitana korvete širok, ozek in širok trak;
5. kapitana fregate trije široki trakovi;
6. kapitana bojne ladje štirje široki trakovi;
7. kapitana širši trak.
(9) Oznake za čine admiralov so na službenih in slovesnih 

uniformah za:
1. kontraadmirala širši in širok trak;
2. viceadmirala širši in dva široka trakova;
3. admirala širši in tirje široki trakovi.
(10) Oznake za čine mornariških častnikov in admiralov 

na službenih in slovesnih uniformah so zlato rumene barve, na-
šite na črni podlagi na spodnjem delu obeh rokavov uniforme, 
epoletah ali ramenskih trakovih. Trakovi si sledijo v zaporedju 
od spodaj navzgor. Zgornji trak za mornariške častniške in 
admiralske čine ima na sredini oblikovano pentljo. Pri oznakah 
kapitanskega in admiralskih činov je spodnji trak širši od širo-
kega traku na častniških činih.
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(11) Grafična podoba oznak za mornariške čine po tem 
členu je razvidna iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
(1) Oznake za razrede vojaških uslužbencev so za nižje 

vojaške uslužbence od I. do VIII. razreda:
1. oznaka za I. razred je ravna črta;
2. oznaka za II. razred sta ravni črti;
3. oznaka za III. razred so tri ravne črte;
4. oznaka za IV. razred je ravna in lomljena črta;
5. oznaka za V. razred je lomljena črta;
6. oznaka za VI. razred je lomljena in ravna črta;
7. oznaka za VII. razred je lomljena in dve ravni črti;
8. oznaka za VIII. razred je lomljena in tri ravne črte.
(2) Oznake za razrede vojaških uslužbencev so za višje 

vojaške uslužbence od IX. do XV. razreda:
1. oznaka za IX. razred je ravna in prekrižani črti;
2. oznaka za X. razred sta prekrižani črti;
3. oznaka za XI. razred sta prekrižani in ravna črta;
4. oznaka za XII. razred sta prekrižani in ravni črti;
5. oznaka za XIII. razred sta prekrižani in tri ravne črte;
6. oznaka za XIV. razred sta prekrižani, ravna in lomljena 

črta;
7. oznaka za XV. razred sta prekrižani in lomljena črta.
(3) Na službeni in slovesni uniformi so oznake za razrede 

vojaških uslužbencev sive barve. Za mornariško službeno in 
slovesno uniformo so oznake za razrede vojaških uslužbencev 
vezene na črni podlagi na spodnjem delu rokava suknjiča, za 
druge dele službene in slovesne uniforme pa na epoletah ali 
ramenskih trakovih.

(4) Na bojni uniformi so oznake za razrede vojaških usluž-
bencev rjave barve na izvezeni zeleni pravokotni podlagi. Na-
šitek z opisano izvezeno oznako je izdelan iz tkanine zelene, 
maskirne ali modre barve.

(5) Grafična podoba oznak za razrede vojaških uslužben-
cev po tem členu je razvidna iz Priloge 1 in 2.

5. člen
Oznake za čine in razrede na gardni uniformi in uniformi 

Orkestra Slovenske vojske so enake oznakam iz 2., 3. in 4. čle-
na tega pravilnika.

III. POLOŽAJNE OZNAKE

6. člen
(1) Položajne oznake označujejo specifične dolžnosti v 

obrambnem sistemu.
(2) Položajno oznako nosijo v vojni tudi predsednik Repu-

blike Slovenije kot vrhovni poveljnik, funkcionarji in določeni de-
lavci Ministrstva za obrambo, razporejeni po vojni organizaciji.

(3) Grafična podoba položajne oznake je razvidna iz Pri-
loge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

7. člen
Položajna oznaka predsednika republike kot vrhovnega 

poveljnika Slovenske vojske je oblikovana kot pokončen osme-
rokotnik z zelenim poljem. Na zgornjem delu oznake je znak 
Slovenske vojske. Na sredini polja je grb Republike Slovenije. 
Spodnja tretjina oznake je obdana z vencem stiliziranih lipovih 
listov zlato rumene barve.

8. člen
(1) Položajna oznaka delavcev Ministrstva za obrambo 

je oblikovana kot pokončen osmerokotnik z zelenim poljem. 
Sredi polja je znak Slovenske vojske, v spodnjem delu oznake 
je napis s kratico »MO«. Spodnji dve tretjini oznake sta obdani 
z vencem stiliziranih lipovih listov zlato rumene barve.

(2) Položajna oznaka delavcev Inšpektorata za obrambo 
Republike Slovenije je oblikovana kot položajna oznaka iz 
prejšnjega odstavka. Nad znakom Slovenske vojske je kratica 

»MO«, čez spodnji del oznake pa napis »INŠPEKCIJA«. Ozna-
ko nosijo inšpektorji pri opravljanju inšpekcije v poveljstvih, 
enotah in zavodih Slovenske vojske.

IV. OZNAKE PRIPADNOSTI ŠTABOM, POVELJSTVOM, 
ENOTAM, ZAVODOM IN ŠOLAM V SLOVENSKI VOJSKI

9. člen
(1) Oznake pripadnosti označujejo pripadnost štabu, ope-

rativnemu ali vojaškemu teritorialnemu poveljstvu, združeni 
sestavi enot, ki jo določi načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske, rodovski in samostojni četi, njej enaki ali višji enoti ter 
zavodom in vojaškim šolam. Oznako pripadnosti ima lahko tudi 
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in Vojaški muzej 
Slovenske vojske.

(2) Oznake pripadnosti iz prejšnjega odstavka se nosijo 
na desnem rokavu uniforme na našitku in so oblikovane pra-
viloma v obliki ščita, ki ne sme presegati velikosti 12 × 8 cm 
(višina × širina) oziroma premera 10 cm za oznake v obliki 
kroga. Na oznakah pripadnosti so lahko upodobljeni različni 
simboli, številčne označbe in napisi.

(3) Na bojni uniformi se nosijo oznake pripadnosti v barv-
nem odtenku uniforme.

(4) Pripadnost Generalštabu Slovenske vojske, njemu 
podrejenim poveljstvom, enotam nivoja brigade ali samostojnih 
organizacijskih enot Slovenske vojske (samostojnemu polku ali 
bataljonu) in zavodom, se lahko izkazuje z oznako pripadnosti.

(5) O obliki, vsebini in uporabi oznak pripadnosti iz tega 
člena odloči minister, pristojen za obrambo, na predlog načel-
nika Generalštaba Slovenske vojske.

10. člen
(1) Častniki, podčastniki in vojaki Gardne enote Sloven-

ske vojske nosijo poleg oznake pripadnosti še oznako, obli-
kovano kot pokončna elipsa, ki ima na vrhu znak Slovenske 
vojske, notranje polje je za častnike in podčastnike bele barve, 
za vojake pa zlato rumene barve. Polje je obdano z vencem 
stiliziranih lipovih listov, ki je za častnike in podčastnike zelene, 
za vojake pa zlato rumene barve. Sredi polja je razvita plapo-
lajoča državna zastava.

(2) Oznako iz prejšnjega odstavka nosi tudi pribočnik 
predsednika Republike Slovenije.

(3) Oznako iz tega člena nosijo častniki, podčastniki, vo-
jaki in vojaški uslužbenci na desnem naprsnem žepu uniforme.

(4) Grafična podoba oznake iz tega člena je razvidna iz 
Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

V. OZNAKE RODOV, SLUŽB, SPECIALNOSTI, 
USPOSOBLJENOSTI IN VOJAŠKIH ŠOL

11. člen
(1) Oznake rodov in služb Slovenske vojske so iz kovine 

in se nosijo na obeh straneh ovratnika suknjiča službene uni-
forme. Podrobnejši opis vrst, oblik, tehničnih zahtev in način 
nošenja oznak minister za obrambo uredi z navodilom, ki ureja 
oznake rodov in služb, in ga objavi na spletni strani Ministrstva 
za obrambo.

(2) Pripadniki Slovenske vojske s činom brigadirja in višje 
nosijo pas šivanih ali tkanih lipovih listov na levi in desni strani 
ovratnika službene uniforme. Grafična podoba šivanih in tkanih 
lipovih listov po tem členu je razvidna iz Priloge 5, ki je sestavni 
del tega pravilnika.

12. člen
(1) Oznaka specialnosti ali usposobljenosti označuje spe-

cialnost ali usposobljenost posameznika za ustrezno vojaško 
veščino, pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini.

(2) Oznaka vojaške šole označuje pripadnost ali vključe-
nost posameznika v program vojaške šole.
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(3) Oznaka specialnosti ali usposobljenosti se pridobi in 
nosi na podlagi opravljenega funkcionalnega vojaškega izobra-
ževanja in usposabljanja. Oznaka specialnosti, usposobljenosti 
in vojaških šol se določi s programi vojaškega izobraževanja 
in usposabljanja.

(4) Vsak pripadnik Slovenske vojske ali delavec Ministr-
stva za obrambo, ki opravlja vojaško službo, nosi le eno oznako 
rodu, službe ali vojaške šole.

VI. NADOMESTNA OZNAKA ZA PREJETA PRIZNANJA 
DOMA IN V TUJINI

13. člen
(1) Na uniformah Slovenske vojske se nadomestne ozna-

ke za prejeta priznanja doma nosijo skladno s pravilnikom, ki 
ureja priznanja ministrstva, pristojnega za obrambo.

(2) Nadomestne oznake za prejeta priznanja, pridobljena 
v tujini, se nosijo tako, da so povezane po dolžini v niz treh 
nadomestnih oznak, ki so razvrščene po pomembnosti od 
zgoraj navzdol, od najvišje do najnižje nad desnim prsnim 
žepom službene uniforme nad napisom imena in priimka. Na 
mornariški službeni uniformi se nadomestni trakovi za prejeta 
odlikovanja in priznanja, pridobljena v tujini, nosijo na desni 
strani nad napisom imena.

(3) Na slovesni uniformi se na levi strani uniforme v višini 
prsi nosijo tri najvišja prejeta priznanja v Republiki Sloveniji, na 
desni strani pa eno priznanje, prejeto v tujini.

VII. DRUGE OZNAKE

14. člen
Ne glede na 9. in 12. člen tega pravilnika se na uniformah 

z oznakami pripadnosti lahko nosijo tudi naslednje oznake:
1. pripadniki, ki imajo po splošnih predpisih priznan status 

vojnega veterana, lahko nosijo oznako v obliki polkrožnega 
našitka z napisom »VETERAN« na službeni in bojni uniformi. 

Oznaka se nosi nad oznako pripadnosti enoti na desnem ro-
kavu uniforme;

2. pripadniki, ki so nosilci priznanja Manevrske strukture 
narodne zaščite, lahko nosijo oznako v obliki okroglega našitka, 
na katerem so na levi in desni strani zeleni lipovi listi, v sredini 
pa par rok, ki objema rumeno sonce. Ozadje oznake je svetlo 
modre barve. Nad krogom je napis »VETERAN«, pod krogom 
pa je napis »MSNZ«. Ta oznaka se lahko nosi na službeni 
uniformi namesto oznake pripadnosti enoti;

3. pripadniki, ki so bili udeleženci prvega rednega vo-
jaškega usposabljanja v Pekrah in na Igu leta 1991, lahko 
nosijo oznako v obliki našitka, ki je po obliki in barvi enak 
našitku z oznako pripadnosti Slovenski vojski, le da je sredi 
polja številka »1«. Ta oznaka se lahko nosi na desnem rokavu 
službene in bojne uniforme.

VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
Oznake za čin admirala, ki so bile podeljene pred uvelja-

vitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o oznakah v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 3/95, 95/02, 
83/04, 62/05 in 19/17).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-23/2021-9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0014

Mag. Matej Tonin
minister 

za obrambo
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Priloga 1: Oznake činov za vojake, podčastnike, častnike in generale ter za razrede vojaških usluž-
bencev v Slovenski vojski – bojna uniforma.
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Priloga 2: Oznake činov za mornarje, mornariške podčastnike in častnike ter admirale in za razrede vojaških uslužbencev na mornariških 
uniformah – bojna uniforma, oznake na epoletah mornariške službene in slovesne uniforme, oznake ramenskih trakov mornariške službene 
in slovesne uniforme in oznake na rokavu mornariške službene in slovesne uniforme.
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Priloga 3: Položajne oznake.

Priloga 3 

Priloga 3 - 1/1 

Položajne oznake 
 
3.a Oznaka predsednika Republike Slovenije 
 

 
 
 
3.b Oznaka pripadnikov Ministrstva za obrambo 

 

 
 
 

3.c Oznaka inšpektorja Republike Slovenije za obrambo 
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Priloga 4: Oznake pripadnosti Gardni enoti Slovenske vojske.

Priloga 4 

Priloga 4 - 1/1 

Oznake pripadnosti Gardni enoti Slovenske vojske 
 
 
3.a Oznaka pripadnosti Gardni enoti SV na rokavu gardne uniforme 
 

 
 
 
3.b Oznaka pripadnikov Gardne enote za podčastnike in častnike ter za pribočnika predsednika 

Republike Slovenije 
 

 
 
 
3.c Oznaka pripadnikov Gardne enote za vojake 
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Priloga 5: Oznake na ovratniku službene uniforme Slovenske vojske za brigadirje in generale.

Priloga 5 

Priloga 5 - 1/1 

Oznake na ovratniku službene uniforme Slovenske vojske za brigadirje in generale 
 
 
Pripadniki SV v činu brigadirja in višje nosijo pas šivanih ali tkanih lipovih listov na levi in desni strani 
ovratnika suknjiča službene uniforme. 
 
3.a Oznake na ovratniku službene uniforme brigadirja ali generala SV (bližji pogled) 
 

 
 
 
3.b Oznake na ovratniku službene uniforme brigadirja ali generala SV (doprsni izgled) 
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3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo

Na podlagi 21. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni 
list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) in deve-
tega odstavka 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, 
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) 
minister za obrambo izdaja

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

Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo

1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za 

vojaško službo (Uradni list RS, št. 80/97, 18/02 in 70/08) se 
1. člen spremeni tako, da se glasi:

»S tem pravilnikom se določajo organizacija, postopki 
in merila za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško 
službo nabornikov, vojakov na služenju vojaškega roka in vo-
jaških obveznikov v rezervni sestavi (v nadaljnjem besedilu: 
vojaški obvezniki), kandidatov za pridobitev štipendije, kandida-
tov za poklicno opravljanje vojaške službe ter oseb, ki poklicno 
opravljajo vojaško službo.

Določbe II. poglavja tega pravilnika se uporabljajo tudi 
za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo 
kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka, vojakov 
med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kandidatov za 
pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slo-
venske vojske in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave 
Slovenske vojske.

Pri ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško služ-
bo se za kandidate za pridobitev štipendije, kandidate za po-
klicno opravljanje vojaške službe in osebe, ki poklicno opravlja-
jo vojaško službo poleg tega pravilnika uporablja tudi Pravilnik 
o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, 
št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1).«.

2. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Zdravstveno sposobnost za vojaško službo kandidatov 

za prostovoljno služenje vojaškega roka, vojakov med prosto-
voljnim služenjem vojaškega roka, kandidatov za pogodbeno 
opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske 
in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske 
ugotavlja enota Slovenske vojske, pristojna za zdravstvo, in 
pooblaščeni izvajalci medicine dela, s katerimi Ministrstvo za 
obrambo sklene pogodbo za ugotavljanje zdravstvene sposob-
nosti za vojaško službo.«.

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvene preglede kandidatov za pridobitev štipendi-

je, kandidatov za poklicno opravljanje vojaške službe ter oseb, 
ki poklicno opravljajo vojaško službo, izvaja enota Slovenske 
vojske, pristojna za zdravstvo, in pooblaščeni izvajalci medi-
cine dela, s katerimi Ministrstvo za obrambo sklene pogodbo 
za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.«.

4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v 4.b) točki druga alineja 

spremeni tako, da se glasi:
»– testiranje na prisotnost prepovedanih drog.«.

5. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Psihološka ocena nabornikov se določa na podlagi te-

stnih norm za triažni psihološki pregled nabornikov.«.

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

»Psihološka ocena za kandidate za pridobitev štipen-
dije, za kandidate za prostovoljno služenje vojaškega roka, 
za vojake med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, za 
kandidate za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni 
sestavi Slovenske vojske, za pogodbene pripadnike rezervne 
sestave Slovenske vojske in za kandidate za poklicno opra-
vljanje vojaške službe se poda na podlagi standardiziranega 
postopka psihološkega pregleda. Psihološka ocena se poda v 
kategorijah: sposoben, delno sposoben, začasno nesposoben 
in nesposoben. Vsebino in obseg standardiziranega postopka 
psihološkega pregleda določi minister, pristojen za obrambo.«.

6. člen
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni karton, izvid specialističnega pregleda, te-

stna baterija za triažni psihološki pregled in izvid psihološkega 
pregleda kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka, 
vojakov med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kandida-
tov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi 
Slovenske vojske in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave 
Slovenske vojske ter druga medicinska dokumentacija se hra-
nijo v skladu s predpisom o načinu opravljanja zdravstvenih 
pregledov nabornikov.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zdravstveni karton, izvidi specialističnih pregledov, izvid 

psihološkega pregleda in druga medicinska dokumentacija za 
predhodni in preventivne zdravstvene preglede kandidatov za 
pridobitev štipendije in kandidatov za poklicno opravljanje vo-
jaške službe in oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo, se 
hranijo v skladu s predpisi hranjenja dokumentacije oseb, ki 
poklicno opravljajo vojaško službo.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

7. člen
Naslov III. Poglavja se spremeni tako, da se glasi 

»III. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA 
VOJAŠKO SLUŽBO OSEB, KI POKLICNO OPRAVLJAJO VO-
JAŠKO SLUŽBO«.

8. člen
V 22. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Psihološka ocena za opravljanje vojaške službe oseb 

iz prejšnjega člena se določi v skladu s četrtim odstavkom 
9. člena tega pravilnika.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-25/2021-12
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0015

Mag. Matej Tonin
minister 

za obrambo

3370. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja zdravja 
v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 11. člena Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – 
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uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 
– ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 
mest direktorjev s področja zdravja v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
(Uradni list RS, št. 72/17, 145/20 in 97/21) se v 2. členu v 
drugem odstavku v preglednici »Dejavnost: ZDRAVSTVO, Tip 
osebe javnega prava: ZDRAVSTVENI DOM, Razpon plačnega 
razreda: 51–56« vrstica
»

92061 ZDRAVSTVENI DOM 
IVANČNA GORICA B017334 Direktor ZD 51

«
spremeni tako, da se glasi:

»

92061 ZDRAVSTVENI DOM 
IVANČNA GORICA B017334 Direktor ZD 52

 «.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-258/2021
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0192

Janez Poklukar
minister 

za zdravje

3371. Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne 
mature v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 
105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpra-
vo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature  

v šolskem letu 2021/2022

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zim-
skega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 določi 
prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov za maturo, splošni 
bonus pri ocenjevanju, izvedba mature v enem oziroma dveh 
zaporednih izpitnih rokih, imenovanje in sestava šolske izpitne 
komisije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit, razporeditev 

in obveščanje kandidatov pri pisnih izpitih, priprava izpitnega 
prostora, priprava kandidatov na pisni izpit, naloge nadzornega 
učitelja, potek ustnih izpitov in izvedba izpita iz četrtega pred-
meta poklicne mature.

2. člen
(prilagoditve predmetnih izpitnih  

katalogov za maturo)
Državna komisija za poklicno maturo lahko sama ali na 

predlog državnih predmetnih komisij, Centra Republike Slove-
nije za poklicno izobraževanje ali Zavoda Republike Slovenije 
za šolstvo prilagodi obseg in način ocenjevanja in kriterije ter 
merila ocenjevanja, ki so določeni v predmetnih izpitnih kata-
logih. Spremembe in prilagoditve državna komisija objavi na 
spletni strani Državnega izpitnega centra.

3. člen
(splošni bonus pri ocenjevanju)

Kandidatom poklicne mature se pri vseh pisnih izpitih upo-
števa splošni bonus v obsegu 10 % na neuspešno opravljeni 
pisni del izpita.

4. člen
(matura v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih)

(1) Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature 
v jesenskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav ali 
drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških 
razmer, želijo prvič opravljati maturo v zimskem izpitnem roku, 
lahko trideset dni pred rokom za začetek opravljanja mature 
oziroma 24 ur od nastanka razloga, podajo vlogo na pristojno 
državno komisijo.

(2) O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature 
v zimskem roku odloči pristojna državna komisija v tridesetih 
dneh od prejema vloge.

5. člen
(imenovanje in sestava šolske izpitne komisije)

Ne glede na tretji odstavek 15. člena Pravilnika o poklicni 
maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o poklicni maturi) lahko šolsko izpitno 
komisijo za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in iz-
praševalec. Izpraševalec lahko izjemoma, zaradi odrejene 
karantene ali samoizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji 
na daljavo. V tem primeru šolsko komisijo sestavljajo trije 
člani, od katerih mora tudi predsednik ali tretji član izpolnjevati 
pogoj za izpraševalca.

6. člen
(priprava izpitnih listkov za ustni izpit)

(1) Ne glede na drugi odstavek 21. člena Pravilnika o 
poklicni maturi strokovni aktiv šole izpitne listke in predloge 
z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog, 
v zaprtih ovojnicah odda najkasneje do roka, določenega v 
sklepu Državne komisije za poklicno maturo šolski maturitetni 
komisiji, ki o predlogih odloči in z opisom izločenih vsebin glede 
na predmetni izpitni katalog seznani kandidate do roka, določe-
nega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo.

(2) Ne glede na tretji odstavek 21. člena Pravilnika o 
poklicni maturi se za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem 
izpitu pripravi 30 izpitnih listkov.

7. člen
(razporeditev kandidatov in obveščanje)

(1) Ne glede na peti odstavek 37. člena Pravilnika o 
poklicni maturi šolska maturitetna komisija najkasneje 24 ur 
pred začetkom opravljanja pisnega izpita na način, ki ga sama 
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določi, obvesti vsakega kandidata posebej o razporeditvi v 
izpitni prostor.

(2) Ne glede na 45. člen Pravilnika o poklicni maturi 
šolska maturitetna komisija seznani kandidate o imenu članov 
šolskih izpitnih komisij, o poimenskem razporedu kandidatov 
na ustnem izpitu, izpitnih prostorih in času opravljanja ustnega 
izpita pri določenem predmetu, najkasneje tretji dan po roku 
za začetek splošne oziroma poklicne mature na način, ki ga 
sama določi.

8. člen
(priprava izpitnega prostora)

Ne glede na šesti odstavek 38. člena Pravilnika o poklicni 
maturi je v izpitnem prostoru praviloma največ 15 kandidatov. 
Če obstajajo utemeljeni razlogi, je lahko v izpitnem prostoru 
več kandidatov ob zagotavljanju ustreznega števila nadzornih 
učiteljev. O tem odloči šolska maturitetna komisija.

9. člen
(priprava kandidatov na pisni izpit)

Ne glede na prvi odstavek 39. člena in prvi odstavek 
50. člena Pravilnika o poklicni maturi se kandidati pred izpitnim 
prostorom ne zbirajo.

10. člen
(naloge nadzornega učitelja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 40. člena Pravilnika o po-
klicni maturi je pri pisnem izpitu prisoten najmanj en nadzorni 
učitelj strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri 
katerem nadzoruje potek izpita.

(2) Če izpitni prostor nadzira en nadzorni učitelj, ne glede 
na deveto alinejo drugega odstavka 40. člena Pravilnika o 
poklicni maturi med krajšo odsotnostjo kandidata iz izpitnega 
prostora pokliče za spremstvo kandidatu nadzornega učitelja 
na hodniku.

(3) Nadzorni učitelj mora biti v izpitnem prostoru najka-
sneje ob 8.30 uri.

11. člen
(ustni izpit)

Ne glede na četrti odstavek 47. člena Pravilnika o poklicni 
maturi se uporabljeni izpitni listki ne vrnejo v komplet izpitnih 
listkov.

12. člen
(izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature)
Ne glede na tretji odstavek 52. člena Pravilnika o poklicni 

maturi izvedbo izpitnega nastopa pri izpitu iz četrtega predmeta 
spremljata kandidatov mentor ali njegov namestnik.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-162/2021
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
EVA 2021-3330-0122

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

3372. Odredba o sprejemu dopolnitve 
izobraževalnega programa Naravovarstveni 
tehnik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj in 123/21), ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu dopolnitve izobraževalnega 

programa Naravovarstveni tehnik
1. člen

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela 
dopolnitve izobraževalnega programa srednjega strokovnega 
izobraževanja Naravovarstveni tehnik v točki 3. posebnega 
dela programa – znanja izvajalcev, sprejetega z Odredbo o 
sprejetju izobraževalnih programov poklicnega in strokovne-
ga izobraževanja (Uradni list RS, št. 13/20), ki jih je določil 
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
izobraževanje na 188. seji, dne 23. 9. 2021.

2. člen
(1) Dopolnitev izobraževalnega programa iz prejšnjega 

člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(2) Dopolnitev izobraževalnega programa iz prejšnjega 
člena se začne izvajati s šolskim letom 2022/2023.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-165/2021
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021
EVA 2021-3330-0125

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

3373. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih 
ukrepih na področju izvajanja pripravništva, 
sekundariata in specializacije v času 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih ((Uradni list RS, št. 33/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju izvajanja pripravništva, 
sekundariata in specializacije v času 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen

V Odredbi o začasnih ukrepih na področju izvajanja pri-
pravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 139/21 in 
141/21) se v 9. členu besedilo »31. oktobra« nadomesti z be-
sedilom »31. decembra«.
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KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-270/2021/8
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0198

Janez Poklukar
minister

za zdravje

3374. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 10. člena 
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 
34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 
19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 
39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – 
ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 
1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 
88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21) na 25. seji 
7. oktobra 2021 sprejela

R A Z L A G O
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske 

dejavnosti v Republiki Sloveniji  
(Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: 

aneks h KPND)

Delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost 
v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega 
aneksa upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade:

Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagra-
de tudi javni uslužbenec, ki je na dan začetka veljavnosti ane-
ksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: 
aneks) v delovnem razmerju in v skladu s šestim odstavkom 
10. člena tega aneksa izpolnjuje ali presega zahtevano delov-
no dobo za posamezni jubilej. Jubilejna nagrada se javnemu 
uslužbencu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po 
objavi te razlage.

Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka pripada ju-
bilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v jav-

nem sektorju oziroma pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost 
v mreži javne službe.

Kot delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejav-
nost v mreži javne službe, se šteje tista delovna doba, ki jo de-
lavec dopolni v času trajanja in izvajanja koncesijske pogodbe.

Št. 0100-793/2018-109
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-3130-0051

Predsednica
komisije za razlago KPND

dr. Polona Končar

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3375. Poročilo o gibanju plač za avgust 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o gibanju plač za avgust 2021

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za avgust 2021 je znašala 1.900,43 EUR in je bila za 
2,1 % nižja kot za julij 2021.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za avgust 2021 je znašala 1.228,05 EUR in je bila za 
1,7 % nižja kot za julij 2021.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–av-
gust 2021 je znašala 1.965,66 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–av-
gust 2021 je znašala 1.263,98 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust 
2021 je znašala 1.930,98 EUR.

Št. 9611-277/2021/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EVA 2021-1522-0033

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada 
Republike Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA

3376. Odlok o uporabi javnih površin za namen 
organizacije prireditev v občini Ajdovščina

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 19., 58. in 67. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti, 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) in 5. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 14. 10. 
2021 sprejel

O D L O K
o uporabi javnih površin za namen organizacije 

prireditev v občini Ajdovščina

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določajo pogoji uporabe javnih površin 
za namen organizacije prireditev, upravljanje z javnimi površi-
nami, ki se uporabljajo kot prireditveni prostori, ter izhodišča za 
določitev cene uporabe javnih površin z namenom organizacije 
prireditev in drugih dogodkov.

2. člen
prireditvena območja oziroma prostori

(1) Ta odlok se uporablja za zunanje javne površine, ki 
so v lasti Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Občina) ter jih 
Občina ni predala v upravljanje javnim zavodom ali drugim 
pravnim subjektom.

(2) Javne površine iz prvega odstavka tega člena se raz-
vrščajo v osrednje in druge prireditvene prostore (v nadaljeva-
nju: prireditveni prostori), kot je določeno z Odlokom o javnem 
redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina 
(v nadaljevanju: Odlok o JRM).

3. člen
prireditve v javnem interesu

V javnem interesu Občine so prireditve in dogodki, ki 
pozitivno vplivajo na razvoj lokalne skupnosti in ki spodbujajo 
dejavnosti s področja izobraževanja, kulture, športa, mladinske 
dejavnosti, zdravstva, znanosti, varstva okolja, dobrodelnih in 
humanitarnih dejavnosti, osveščanja, društvenih dejavnosti ter 
drugih področij družbenih dejavnosti.

4. člen
upravljanje s prireditvenimi prostori

(1) Upravljanje obsega skrb za pravno in funkcionalno 
urejenost prireditvenih prostorov, ki se oddajajo v občasno 
uporabo z namenom organizacije prireditev in drugih dogodkov.

(2) V imenu Občine upravlja z javnimi površinami iz dru-
gega člena tega odloka Občinska uprava Občine Ajdovščina (v 
nadaljevanju: občinska uprava).

(3) Občinska uprava lahko posamezne naloge v zvezi z 
upravljanjem odda zunanjim izvajalcem t.i. skrbnikom (v nada-
ljevanju: skrbnik). Posamezni prireditveni prostor ima največ 
enega skrbnika.

5. člen
vloga za organizacijo prireditve ali drugega dogodka
(1) Vlogo za uporabo prireditvenega prostora zaradi or-

ganizacije prireditve oziroma drugega dogodka uporabniki po-

sredujejo na sedež Občine, praviloma 14 dni pred uporabo in 
na predpisanem obrazcu.

(2) Vloga mora vsebovati podatke o uporabniku (ime in 
priimek, oziroma ime pravne osebe, naslov, davčna številka), o 
odgovorni osebi uporabnika (oseba, ki je odgovorna za izvedbo 
dogodka), o namenu uporabe, o času trajanja uporabe, lokaciji 
in površini uporabe ter druge podatke, predpisane z obrazcem. 
Zaželeno je, da uporabnik zaradi potrebe po dodatnih pojasnilih 
v vlogi navede tudi elektronski naslov ali telefonsko številko.

6. člen
soglasje za uporabo javne površine

(1) Občinska uprava o uporabi prireditvenega prostora 
odloči s soglasjem, ki ga izda uporabniku.

(2) Občinska uprava v soglasju navede:
– pogoje, ki jih mora zagotoviti uporabnik zaradi zago-

tavljanja dostave in dostopov preko prireditvenega prostora,
– pogoje za uporabo infrastrukture, ki se bo uporabila za 

potrebe prireditve oziroma dogodka,
– pogoje za uporabo, vezane na prekritje arheoloških 

prezentacijskih polj,
– pogoje za uporabo odra, v kolikor je ta  v času priredi-

tve ali drugega dogodka postavljen na prireditvenem prostoru,
– druge pogoje, ki jih mora zagotoviti uporabnik, vezano 

na specifiko prireditve.
(3) Soglasje za uporabo javne površine se izda za en dan 

ali za več dni, vendar ne sme preseči povezanih 31 dni.
(4) Za uporabo javne površine se upošteva obdobje, ki ga 

uporabnik potrebuje za pripravo, izvedbo ter za pospravljanje 
po izvedeni prireditvi ali drugem dogodku.

7. člen
zavrnitev soglasja za uporabo prireditvenega prostora

Občinska uprava vlogo za uporabo prireditvenih prostorov 
zavrne:

– če je uporabnik že uporabljal prireditvene prostore v 
nasprotju z določili tega odloka ali v nasprotju z izdanim soglas-
jem ali če je povzročil škodo na prireditvenih prostorih ali/in na 
javni infrastrukturi,

– če bi se z izvedbo prireditve oziroma dogodka kakorkoli 
škodovalo ugledu lokalne skupnosti ali države,

– zaradi drugih utemeljenih razlogov.

8. člen
druge naloge občinske uprave

(1) Občinska uprava zagotavlja informacije o zasedenih 
oziroma prostih terminih osrednjih prireditvenih prostorov.

(2) Po izdaji soglasja za uporabo prireditvenega prostora 
občinska uprava informira javnost z objavo na občinski spletni 
strani.

(3) Občinska uprava lahko, zaradi uporabe za potrebe 
Občine, naknadno odpove že odobreno vlogo za uporabo pri-
reditvenega prostora. Odpoved mora biti vročena uporabniku 
najmanj 7 dni pred načrtovano prireditvijo ali drugim dogodkom.

9. člen
dolžnosti uporabnikov

(1) Uporabniki so dolžni:
– prireditveni prostor in infrastrukturo uporabiti izključno 

za namen, ki je opredeljen v izdanem soglasju,
– prireditve in druge dogodke izvesti tako, da so upošte-

vani vsi pogoji predpisov, ki urejajo področje izvajanja prireditev 
in drugih dogodkov,

– upoštevati v času prireditve oziroma drugega dogodka 
veljavni prometni režim,

– javne površine in infrastrukturo uporabljati kot dober 
gospodar,

– morebitne poškodbe javnih površin in infrastrukture čim 
prej sporočiti občinski upravi oziroma skrbniku,
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– upoštevati pogoje in navodila za varstvo kulturne de-
diščine,

– po končani prireditvi za seboj pospraviti in javne povr-
šine očistiti ter z njih odstraniti vse svoje predmete in vozila.

(2) Za uporabo prireditvenega prostora izstavi občinska 
uprava račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 15 dni 
od izstavitve.

(3) Uporabniki so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo pri 
uporabi prireditvenega prostora oziroma infrastrukture.

10. člen
prepovedi pri uporabi prireditvenih prostorov

(1) Prepovedano je vrtanje, zabijanje, barvanje, leplje-
nje ali kakšno drugo poškodovanje javnih površin in urbane 
opreme.

(2) Prepovedano je postavljanje objektov brez predhodno 
pridobljenega dovoljenja.

(3) Prepovedana je vožnja preko elementov, s katerimi 
je izvedeno prekritje arheoloških prezentacijskih polj v Kastri.

11. člen
naloge skrbnika

(1) Občinska uprava lahko prenese na skrbnike naslednje 
naloge:

– predaja prireditvenega prostora uporabnikom in njegov 
prevzem po končani prireditvi oziroma drugem dogodku,

– prisotnost v času uporabe prireditvenega prostora,
– informiranje uporabnikov glede pogojev uporabe pri-

reditvenih prostorov (dostopi do objektov, dostave, dodatno 
čiščenje itd.),

– informiranje uporabnikov o možnosti uporabe infrastruk-
ture, namenjene prireditvam in drugim dogodkom, ter koordi-
nacija s KSD d.o.o. Ajdovščina za priklop na nizkonapetostno 
elektro omrežje in priklop na začasno vodovodno omrežje,

– koordinacija s KSD d.o.o. Ajdovščina glede zapor občin-
skih cest in označitev prireditvenih prostorov,

– informiranje uporabnikov o prometnem režimu na obmo-
čju prireditvenega prostora, koordinacija s KSD d.o.o. Ajdovšči-
na, ki po pogodbi izvaja dežurno službo na območju Kastre, ter 
predaja in prevzem upravljalnikov za potopne količke,

– koordinacija z izvajalcem, ki ima z Občino sklenjeno 
pogodbo za prekrivanje in odkrivanje arheoloških prezentacij-
skih polj v Kastri,

– sodelovanje z občinskimi nadzornimi organi, medobčin-
sko inšpekcijo in medobčinsko redarsko službo,

– informiranje uporabnikov o možnosti uporabe dodatnih 
storitev, namenjenih prireditvam in drugim dogodkom: prekriva-
nje in odkrivanje prezentacijskih polj, postavitev in odstranitev 
odra, izvedbo posebne osvetlitve, postavitev in odvoz startnega 
loka, uporaba sejemskih hišic, postavitev in odstranitev cestnih 
zapor, visokotlačnega čiščenje površin in drugih storitev,

– opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemoteno in 
varno funkcioniranje javnih površin v času priprave in izvedbe 
prireditve oziroma drugega dogodka.

(2) Skrbnik je dolžan voditi evidence uporabnikov, čas 
trajanja prireditev, evidence dela in ostale zakonsko predpisane 
evidence.

12. člen
obračun in plačilo storitev skrbniku

(1) Občina bo plačala skrbnikom ceno za opravljene sto-
ritve, dogovorjene s pogodbo.

(2) Skrbnik bo za opravljeno delo izstavljal račune meseč-
no za pretekli mesec, skupaj s specifikacijo po posameznikih 
uporabnikih.

(3) Rok plačila je 30. dan od prejema e-računa.

13. člen
izhodišča za določitev cene za uporabo javnih površin

(1) Cena uporabe prireditvenih prostorov se določi upo-
števaje:

– lokacijo prireditvenega prostora,
– površino prireditvenega prostora,
– infrastrukturo, ki se zagotavlja uporabniku – priklop na 

nizkonapetostno elektro omrežje in priklop na začasno vodo-
vodno omrežje,

– čas trajanja prireditve – v dnevih.
(2) V ceno uporabe prireditvenih prostorov niso vključene 

dodatne storitve iz 11. člena tega odloka.
(3) Cenik za občasno uporabo javnih površin po tem 

odloku sprejme župan.

14. člen
zagotavljanje sredstev za materialne stroške in skrbnike

Občina zagotavlja v proračunu sredstva za stroške skrb-
nikov iz 4. člena tega odloka.

15. člen
brezplačna uporaba javnih površin

(1) Uporaba prireditvenih prostorov je brezplačna:
– za prireditve in druge dogodke, pri katerih je organizator 

oziroma soorganizator Občina,
– za prireditve posebnega pomena iz 12. člena Odloka 

o JRM.
(2) Poleg prireditev in drugih dogodkov iz prvega odstavka 

tega člena je uporaba prireditvenih prostorov brezplačna tudi 
za prireditve in dogodke, za katere je župan sprejel sklep o 
brezplačni uporabi, upoštevanje javni interes iz 3. člena tega 
odloka.

16. člen
prehodne določbe

(1) Župan najkasneje do 31. 12. 2021 sprejme cenik za 
uporabo javnih površin iz 2. člena tega odloka.

(2) Občinska uprava v roku enega meseca od sprejema 
tega odloka pripravi:

– obrazec št. 1 tj. vlogo za uporabo javne površine zaradi 
organizacije prireditve oziroma drugega dogodka,

– obrazec št. 2 tj. združeni vlogi za uporabo javne povr-
šine zaradi organizacije prireditve oziroma drugega dogodka 
ter za izdajo dovolilnice za vstop v mestno jedro Ajdovščine,

– informativne grafične prikaze različnih variant izvedbe 
prireditev za območje starega mestnega jedra v Ajdovščini ter 
območje Vipavski križ – mesto z vstopnim parkiriščem, tako 
da so razvidni dostopi do objektov, dostava in priključki na 
infrastrukturo.

17. člen
uveljavitev odloka

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
prične veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne z 
dnem 1. 1. 2022.

Št. 215-4/2021- 6
Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

DRAVOGRAD

3377. Odlok o mladini v Občini Dravograd

Na podlagi 6. člena Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 
2. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 
42/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
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št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) je Občinski svet Občine Dra-
vograd na 19. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o mladini v Občini Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen odloka)

S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega 
interesa v mladinskem sektorju v Občini Dravograd (v nada-
ljevanju: občina).

Ta odlok ureja položaj mladine oziroma mladih, oprede-
ljuje strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja, zago-
tavlja pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, 
ki vplivajo na njihovo življenje ter opredeljuje razvoj lokalne 
mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspe-
šno doseganje avtonomije mladih v občini.

V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slov-
nični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.

2. člen 
(opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku (mladi, 
mladinski sektor, mladinsko delo, mladinska politika, organi-
zacija v mladinskem sektorju, strukturirani dialog, mladinska 
infrastruktura, mladinski program, mladinski projekt, mladinska 
organizacija, organizacija za mlade, program za mlade) imajo 
enak pomen kot v zakonodaji, ki opredeljuje mladinski sektor, 
razen če ta odlok določa drugače.

II. PODROČJA DELOVANJA MLADIH

3. člen
(področja in aktivnosti)

Področja delovanja mladih v občini spodbujajo vrednote 
avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem nasle-
dnja:

– zastopanje in uveljavljanje interesov mladih,
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del 

formalnega izobraževanja,
– mladinska kultura,
– šport za mlade,
– mladinsko-politične aktivnosti,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade,
– regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje 

mladih ter
– druge prostočasne aktivnosti, ki so v javnem interesu in 

so namenjene mladim.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna vsem 

mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, naro-
dnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vr-
sto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino.

III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE  
V MLADINSKEM SEKTORJU

4. člen
(mladinski svet)

V Občini Dravograd se na podlagi zakona lahko ustanovi 
Mladinski svet (v nadaljevanju: mladinski svet), ki deluje v jav-

nem interesu. Mladinski svet predstavlja interese vseh mladih 
in mladinskih organizacij v občini in ima po tem odloku status 
mladinskega predstavništva v občini. V občini ima lahko samo 
en mladinski svet status mladinskega predstavništva.

Naloge mladinskega sveta v občini so predvsem:
– izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega 

dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja;
– zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih 

oblik združevanja mladih;
– preko strukturiranega dialoga zastopanje mladih v raz-

merju do nosilcev lokalne oblasti pri sprejemanju predpisov in 
ukrepov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v občini;

– spodbujanje povezovanja in skupnega dialoga mladih,
– krepitev participacije in aktivnega državljanstva mladih,
– podpora izobraževanju mladih na mladinskem podro-

čju,
– spodbujanje izvajanja lokalnih mladinskih politik pred-

vsem s področja neformalnega izobraževanja, zaposlovanja, 
informiranja, mobilnosti in mednarodnega sodelovanja,

– podpiranje izvajanja dejavnosti svojih članic in delova-
nja mladinskega centra.

5. člen
(mladinska organizacija)

Mladinska organizacija, ki deluje v javnem interesu in 
izvaja dejavnost namenjeno mladim je v skladu z zakonom 
lahko organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot 
društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne 
osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične 
stranke, s tem da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zago-
tovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.

S tem se upošteva načelo vključevanja participacije 
mladih na vseh področjih, ki se jih tičejo; predvsem izobraže-
vanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, socialno varstvo, 
družinska politika, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mo-
bilnost, okolje in zdravje.

6. člen
(organizacija za mlade)

Organizacija za mlade, ki deluje v javnem interesu je v 
skladu z zakonom pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, 
vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, 
ustanova ali zadruga.

7. člen
(organizacije, ki izvajajo mladinske programe  

in programe za mlade)
Druge nevladne organizacije so neprofitne ter prosto-

voljne organizacije, ki na lokalni ravni izvajajo mladinske pro-
grame in programe za mlade. Mednje sodijo tudi organizacije, 
ki izvajajo podporne in servisne programe za mlade, to je 
programe, ki prispevajo k večji kakovosti mladinskega dela, 
mladinske politike ali položaja mladih v občini.

IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA

8. člen
(sofinanciranje)

Za sofinanciranje mladinskih organizacij, organizacij za 
mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske programe in pro-
grame za mlade se uporablja pravilnik, ki ureja sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov v občini.

Za delovanje mladinskega sveta se na podlagi predlo-
ženega programa v proračunu občine zagotovijo sredstva 
na posebni postavki. Mladinski svet pridobiva sredstva tudi 
s članarino, iz naslova premoženjskih pravic, z darili in volili, 
s prispevki donatorjev, iz lastne dejavnosti, iz drugih virov.
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V. MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

9. člen
(mladinski center)

Mladinski center Dravograd (v nadaljevanju: mladinski 
center) je s strani občine ustanovljen za izvajanje mladinske 
dejavnosti kot enota zavoda, v okviru Javnega zavoda »DRA-
VIT« Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske 
dejavnosti.

10. člen
(dejavnost mladinskega centra)

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za 
mlade s pripadajočo infrastrukturo, v katerem se v občini izvaja-
jo mladinski programi, mladinsko delo in programi za mlade ter:

– skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti 
mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih 
organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti,

– skrbi za mladinsko infrastrukturo,
– zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za 

izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposo-
bljenost kadrov za podporo mladinskemu delu,

– nudi pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih 
posameznikov,

– razvija in izvaja programe na področju informiranja in 
svetovanja ter neformalnega učenja,

– sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem 
mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu 
mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in

– daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju 
v lokalnem okolju.

11. člen
(finančna in kadrovska sredstva)

Mladinski center ima za svoje delovanje zagotovljena 
finančna in kadrovska sredstva za izvedbo lastnega programa 
po letnem planu, v skladu s sprejetim finančnim načrtom Jav-
nega zavoda »DRAVIT« Dravograd, Zavoda za šport, turizem, 
kulturo in mladinske dejavnosti in s pridobljenimi sredstvi iz 
javnih pozivov in razpisov.

12. člen
(podporno okolje)

Mladinski center zagotavlja ustrezno infrastrukturno in 
svetovalno podporo za delovanje mladinskega sveta in drugih 
mladinskih organizacij, organizacij za mlade ter organizacij, ki 
izvajajo mladinske programe in programe za mlade v občini.

VI. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI

13. člen
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti)

Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu sve-
tu, pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z 
vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje 
mladinskega sektorja.

14. člen
(ustanovitev delovne skupine za mladinska vprašanja)

Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega 
sektorja v občini se ustanovi delovna skupina za mladinska 
vprašanja (v nadaljevanju: delovna skupina).

Delovno skupino s sklepom imenuje župan. Sestavljena je 
iz 5 članov, in sicer iz dveh predstavnikov mladinskih organiza-
cij ali organizacij za mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske 
programe in programe za mlade, enega predstavnika Odbora 
za družbene dejavnosti, enega predstavnika Komisije za vpra-
šanja mladih in enega predstavnika občinske uprave.

Predloge za predstavnika mladinskih organizacij ali or-
ganizacij za mlade ter organizacij, ki izvajajo mladinske pro-
grame in programe za mlade, podajo organizacije same. Člani 
delovne skupine med sabo izvolijo predsednika in namestnika 
predsednika. Mandat članov delovne skupine je vezan na 
mandat župana.

15. člen
(naloge delovne skupine)

Delovna skupina je posvetovalno telo župana, ki celovito 
obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, 
o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu 
in občinskemu svetu.

Delovna skupina predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela 

in lokalne mladinske politike v občini,
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na 

področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mla-
dih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter oblikuje 
smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini,

– skrbi za pripravo lokalnega programa za mladino in 
spremlja njegovo izvajanje,

– sodeluje z občino in organizacijami v mladinskem sek-
torju,

– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za 
njihovo reševanje,

– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne 
spremembe in dopolnitve,

– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini,
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.

16. člen
(sodelovanje delovne skupine v postopkih odločanja)
Delovna skupina na svojih sejah obravnava predloge 

odločitev o mladini ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih po-
sreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.

Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo 
mladine v občini, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev 
o mladini v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki 
zajemajo predvsem mladino.

Delovna skupina vsako leto pripravi pregled odločitev 
občinskih organov, ki so vplivale na delo in življenje mladih, ter 
jih posreduje javnosti.

17. člen
(komisija pristojna za vprašanja mladih)

Za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja v 
občini je pristojna Komisija za vprašanja mladih pri občinskem 
svetu.

Komisija obravnava predloge odločitev občinskih organov, 
ki vplivajo na delo in življenje mladih v občini. Za predloge 
odločitev, ki vplivajo na delo in življenje mladih, se štejejo vsi 
predlogi neposrednih odločitev o mladih v obliki splošnih prav-
nih aktov, drugih aktov ali sklepov, ki se navezujejo predvsem 
na mlade.

Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustrezne-
ga organa oziroma predlagatelja mora biti komisija o predlogih 
neposrednih odločitev o mladih pravočasno obveščena. Komi-
sija nato na svoji seji obravnava predloge ter oblikuje mnenje, 
ki ga posreduje občinskemu svetu.

VII. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO

18. člen
(pomen programa)

Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) 
je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom 
opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresniče-
vanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni občine.
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19. člen
(obdobje sprejemanja programa)

Program se sprejema praviloma za obdobje petih let in 
zajema predvsem:

– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v 
občini,

– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega 
sektorja,

– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega 
sektorja v občini,

– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje in ure-
sničevanje programa.

20. člen
(področja strategije)

Področja, ki jih v okvirju področja mladinskega sektorja 
obravnava program so zlasti:

– mladinsko organiziranje;
– participacija mladih;
– neformalno izobraževanje mladih;
– zaposlovanje mladih;
– bivanjske razmere mladih;
– športna dejavnost mladih;
– prosti čas in družbeno koristne dejavnosti mladih;
– prostovoljstvo mladih;
– informiranje mladih;
– mobilnost in mednarodno povezovanje mladih;
– medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje;
– sodelovanje pri občinskih prireditvah;
– širitev mreže na dislocirana območja.

21. člen
(priprava in sprejem programa)

Za pripravo programa skrbi delovna skupina v sodelo-
vanju z občino, javnim zavodom Dravit in organizacijami v 
mladinskem sektorju.

Program na predlog župana obravnava in sprejme ob-
činski svet.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Do ustanovitve, organiziranosti in pričetka delovanja Mla-

dinskega sveta, vse pristojnosti prevzema delovna skupina.

23. člen
Program iz VII. poglavja tega odloka je potrebno sprejeti 

najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.

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

Republike Slovenije.

Št. 007-0012/2020
Dravograd, dne 14. oktobra 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

3378. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) in 
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list 
RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 19. redni 
seji dne 14. 10. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičninama:
– parc. št. 756/2 k.o. 829 Dravograd
– parc. št. 1077/1 k.o. 829 Dravograd

se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena.

2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalne-
ga pomena postaneta nepremičnini iz 1. točke tega sklepa last 
Občine Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
za nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa.

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

Št. 032-0003/2018-19/11-2
Dravograd, dne 14. oktobra 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

3379. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega 
javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) in 
16. člena Zakona o vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 
– ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 
in 65/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 19. redni seji 
dne 14. 10. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičninam:
– parc. št. 533 k.o. 842 Dobrova
– parc. št. 1087/5 k.o. 843 Selovec
– parc. št. 1087/2 k.o. 843 Selovec in
– parc. št. 1196/68 k.o. 840 Otiški Vrh I

se odvzame status naravnega vodnega javnega dobra lokal-
nega pomena.

2. Po odvzemu statusa naravnega vodnega javnega do-
bra lokalnega pomena postanejo nepremičnine iz 1. točke tega 
sklepa last Občine Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
odvzemu statusa naravnega vodnega javnega dobra lokalnega 
pomena za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.

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

Št. 478-0014/2021
Dravograd, dne 14. oktobra 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

ILIRSKA BISTRICA

3380. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) in 
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247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, sta-
novanja in poslovne prostore sprejetega na 15. seji dne 6. 10. 
2021, na 19. seji dne 7. 10. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 1095/86 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525 

1095/86) se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-72/2020
Ilirska Bistrica, dne 7. oktobra 2021

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

3381. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) in 
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, sta-
novanja in poslovne prostore sprejetega na 15. seji dne 6. 10. 
2021, na 19. seji dne 7. 10. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 1224 k.o. Janeževo Brdo (id znak: 2518 1224) 

in parc. št. 1221/2 k.o. Janeževo Brdo (id znak: 2518 1221/2) 
se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-35/2020
Ilirska Bistrica, dne 7. oktobra 2021

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

3382. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) in 
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, sta-
novanja in poslovne prostore sprejetega na 15. seji dne 6. 10. 
2021, na 19. seji dne 7. 10. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 2578/25 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/25) 

se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-28/2020
Ilirska Bistrica, dne 7. oktobra 2021

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

3383. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na pod-
lagi 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 189/20) in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) na predlog Odbora za 
stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore spreje-
tega na 15. seji dne 6. 10. 2021, na 19. seji dne 7. 10. 2021 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 73/30 k.o. Trnovo (ID znak 2524 73/30) se 

izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-130/2021
Ilirska Bistrica, dne 7. oktobra 2021

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

IVANČNA GORICA

3384. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna 
Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 
2021/2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) in 5. člena Pravilnika o štipen-
diranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 12/17) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
24. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o številu in višini štipendije iz proračuna  

Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2021/2022

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ

1. člen
Za šolsko leto 2021/2022 se iz proračuna Občine Ivanč-

na Gorica podeli 25 štipendij, in sicer 15 štipendij za dijake 
oziroma dijakinje ter 10 štipendij za študente oziroma štu-
dentke.
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VREDNOST ŠTIPENDIJE

2. člen
Znesek štipendije v šolskem letu 2021/2022 znaša 

100 EUR na mesec oziroma 1.200 EUR na šolsko leto za dijaka 
oziroma dijakinjo in študenta oziroma študentko.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 430-0028/2021-5
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

JESENICE

3385. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku 
o občinskih taksah v Občini Jesenice

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07, 83/09, 108/12 in 2/13 – 
popr.), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 101/15) in 84. in 119. člena Poslovnika o delu občinskega 
sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski 
svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 21. 10. 2021 
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke po Odloku  
o občinskih taksah v Občini Jesenice

1. člen
Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v 

Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07, 83/09, 108/12 in 
2/13 – popr.) od 1. 1. 2022 dalje znaša 0,0622 EUR.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
S 1. 1. 2022 preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti 

točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Uradni 
list RS, št. 168/20).

Št. 007-4/2021
Jesenice, dne 21. oktobra 2021

Župan 
Občine Jesenice

Blaž Račič

3386. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega 
metra koristne stanovanjske površine v Občini 
Jesenice za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPD-
SLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. in 
135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) 
je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 21. 10. 
2021 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra 

koristne stanovanjske površine  
v Občini Jesenice za leto 2022

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega 

metra (v nadaljevanju: m2) koristne stanovanjske površine, brez 
vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Ob-
čini Jesenice za leto 2022 in se uporablja izključno za potrebe 
določitve osnove za davek od premoženja.

2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne sta-

novanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega 
opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2022 znaša 
1.024,42 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spremi-
nja.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o pov-

prečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanj-
ske površine v Občini Jesenice za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 160/20).

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. 1. 2022.

Št. 007-3/2021
Jesenice, dne 22. oktobra 2021

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

KOPER

3387. Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu 
območja »Urbano središče Barka«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja 

»Urbano središče Barka«

Št. 3505-7/2021
Koper, dne 25. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je 
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2021 
sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9913 

O D L O K
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja 

»Urbano središče Barka«

1. člen
S tem odlokom se ureja veljavnost prostorskih aktov na 

delu območja »Urbano središče Barka«, in sicer na delu, ki 
je bil predmet urejanja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« 
(Uradni list RS, št. 67/18).

Ureditev s tem odlokom je veljavna do uveljavitve novega 
prostorskega akta za območje urejanja iz prvega odstavka 
(v nadaljevanju: vzpostavitev nove ureditve).

2. člen
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18) 
se razveljavi.

Do vzpostavitve nove ureditve se na območju urejanja iz 
1. člena uporabljajo naslednji prostorski akti:

a) Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, 
št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in 
Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01 
in Uradni list, št. 96/04, 97/04, 79/09);

b) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v 
prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim ob-
močjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – 
obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremem-
be in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga, 18/14 – spremembe 
in dopolnitve, 76/15 – obvezna razlaga, 43/17 – spremembe in 
dopolnitve, 41/18 – obvezna razlaga, 69/18 – obvezna razlaga, 
18/20 – spremembe in dopolnitve).

3. člen
Župana se pooblasti za ureditev spornega razmerja v 

upravnem sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije 
pod opr. št. I U 241/2019, skladno z 2. členom tega odloka.

Sodno odločbo, ki bo izdana oziroma poravnavo, ki bo 
sklenjena pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v po-
stopku pod opr. št. I U 241/2019, župan objavi v roku 8 dni po 
njeni vročitvi Mestni občini Koper na enak način, kot velja za 
objavo predpisov Mestne občine Koper.

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

listu Republike Slovenije.
Z odlokom se seznani Upravno sodišče Republike Slove-

nije v postopu številka I U 241/2019.

Št. 3505-7/2021
Koper, dne 23. junija 2021

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    I L    D E C R E T O
sulla validità degli atti territoriali su una parte 

dell’area “Centro urbano Barka”

Prot. n. 3505-7/2021
Capodistria, 25 ottobre 2021

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali 
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato uffi-
ciale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: 
ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: 
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale 
nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 
67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 23 giugno 2021 
approva il seguente

D E C R E T O
sulla validità degli atti territoriali su una parte 

dell’area “Centro urbano Barka”

Articolo 1
Con il presente decreto si disciplina la validità degli atti 

territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, e cioè 
nella parte soggetta al Decreto sul Piano regolatore particola-
reggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di 
Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18).

L’assetto a seconda del presente decreto rimane in vigore 
fino all’entrata in vigore di un nuovo atto territoriale per l’area di 
assetto di cui al primo comma (nel testo a seguire: introduzione 
di un nuovo assetto).

Articolo 2
Il Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comu-

nale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” 
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18) si abroga.

Fino all’introduzione del nuovo assetto nell’area di assetto 
di cui all’articolo 1, si applicano i seguenti atti territoriali:

a) Piano a lungo termine del Comune città di Capodi-
stria (Bollettino Ufficiale nn. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 
25/94, 14/95, 11/98) e Piano sociale del Comune città di 
Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 
25/94, 14/95, 11/98) e Decreto sulle modifiche e integrazione 
agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano 
a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino 
Ufficiale nn. 16/99 e 33/01 e Gazzetta Ufficiale nn. 96/04, 
97/04, 79/09);

b) Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli inter-
venti nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona 
d’influenza (Bollettino Ufficiale nn. 29/1991, Gazzetta Ufficiale 
della RS nn. 16/ 07 – interpretazione autentica, 39/07 – inter-
pretazione autentica, 65/10 – modifiche e integrazioni, 14/11 
– interpretazione autentica, 18/14 – modifiche e integrazioni, 
76/15 – interpretazione autentica, 43/17 – modifiche e integra-
zioni, 41/18 – interpretazione autentica, 69/18 – interpretazione 
autentica, 18/20 – modifiche e integrazioni).

Articolo 3
Si autorizza il Sindaco alla risoluzione del rapporto contro-

verso nel contenzioso amministrativo dinnanzi al Tribunale am-
ministrativo della Repubblica di Slovenia, prot. n. I U 241/2019, 
in conformità all’articolo 2 del presente Decreto.

La decisione giudiziaria rilasciata ovv. la transazione, che 
verrà stipulata dinnanzi al Tribunale amministrativo della Repu-
bblica di Slovenia nel procedimento prot. n. I U 241/2019, verrà 
pubblicata dal Sindaco nel termine di 8 giorni a decorrere dal 
suo recapito al Comune città di Capodistria, allo stesso modo 
come vale per la pubblicazione delle disposizioni del Comune 
città di Capodistria.

Articolo 4
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.
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Si informa il Tribunale amministrativo della Repubblica 
di Slovenia del Decreto e cioè nel procedimento prot. n. I U 
241/2019.

Prot. n. 3505-7/2021
Capodistria, 23 giugno 2021

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

3388. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi 
posameznih nepremičnih kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih 

nepremičnih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v Mestni občini Koper

Št. 610-60/2021
Koper, dne 25. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne de-
diščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občin-
ski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. oktobra 2021 
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih 

nepremičnih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v Mestni občini Koper

1. člen
V katalogu posameznih kulturnih in zgodovinskih spome-

nikov v Mestni občini Koper, ki je v skladu z 11. členom Odloka 
o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 1/93, 
Uradni list RS, št. 57/05 in št. 66/10, v nadaljevanju: odlok) 
sestavni del tega odloka, se v delu kataloga z naslovom »Me-
ščanska arhitektura« doda enota:

KOPER, VERGERIJEV TRG 3, PALAČA SABINI - GRI-
SONI, parcela št. 147/1 in parcela št. 147/3, obe k.o. Koper.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 610-60/2021
Koper, dne 21. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    I L    D E C R E T O
sull’integrazione del decreto sul riconoscimento 

dei singoli beni immobili quali monumenti 
culturali e storici  

nel Comune città di Capodistria

Prot. n. 610-60/2021
Capodistria, 25 ottobre 2021

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge sulla tutela del 
patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/08, 
123/08, 8/11 – Sigla: ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 e 21/18 
– Sigla: ZNOrg) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Co-
mune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 
29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 
33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
riunitosi alla sua seduta il 21 ottobre 2021, approva il seguente

D E C R E T O
sull’integrazione del decreto sul riconoscimento 

dei singoli beni immobili quali monumenti 
culturali e storici  

nel Comune città di Capodistria

Articolo 1
Nel catalogo dei singoli beni culturali e storici nel Comune 

città di Capodistria, parte integrante del presente Decreto in 
conformità all’articolo 11 del Decreto sul riconoscimento dei 
singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Co-
mune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 1/93, Gazzetta 
Ufficiale della RS nn. 57/05 e 66/10, nel testo a seguire: Decre-
to), si aggiunge nella parte intitolata “Patrimonio architettonico 
cittadino” la seguente unità:

CAPODISTRIA, PIAZZALE PIER PAOLO VERGE-
RIO N. 3, PALAZZO SABINI - GRISONI, p.c. 147/1 e p.c. 
147/3, entrambe C.c. Capodistria.

Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

Prot. n. 610-60/2021
Capodistria, 21 ottobre 2021

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

3389. Odlok o spremembah Odloka o uporabi 
sredstev proračunske rezerve Mestne občine 
Koper za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic neurja decembra 2020

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
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R A Z G L A Š A M    O D L O K
o spremembah Odloka o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Mestne občine Koper  

za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
neurja decembra 2020

Št. 843-15/2020
Koper, dne 25. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 37. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 
– ZNOrg), in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper 
na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Mestne občine Koper  

za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
neurja decembra 2020

1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe Odloka o uporabi 

sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 
(Uradni list RS, št. 13/21, 115/21 in 131/21).

2. člen
V 1. členu se številka »1.544.942,43 EUR« nadomesti s 

številko »1.719.942,43 EUR«.

3. člen
V prvem odstavku 2. člena se pri projektu »Sanaci-

ja plazu Cesta na Markovec (parc. št 543/1, 552, 549/1, 
501/1 in 500/2 vse k.o. Semedela)« spremeni znesek iz 
»857.000,00 EUR« na »1.020.000,00 EUR« ter pri pro-
jektu »Sanacija zemeljskih udorov na cesti Bošama-
rin–Grinjan–Šmarje (JP 677351)« se spremeni znesek iz 
»70.000,00 EUR« na »82.000,00 EUR«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 843-15/2020
Koper, dne 21. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    I L    D E C R E T O
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo dei 

fondi della riserva di bilancio del Comune città 
di Capodistria per il finanziamento delle spese 

relative all’eliminazione delle conseguenze  
del temporale di dicembre 2020

Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 25 ottobre 2021

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie lo-
cali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato 
ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – 
Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE) e in conformità 
all’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta 
Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 
– rett., 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617, 
13/18 e 195/20 – Sentenza Della CC) e in virtù dell’articolo 37 
della Legge sulla protezione dalle intemperie naturali e di altro 
tipo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 51/06 – testo consolidato 
ufficiale, 97/10 e 21/18 – Sigla: ZNOrg) e dell’articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale 
nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 
67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 21 ottobre 2021 
approva il seguente

D E C R E T O
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi 

della riserva di bilancio del Comune città  
di Capodistria per il finanziamento delle spese 

relative all’eliminazione delle conseguenze  
del temporale di dicembre 2020

Articolo 1
Con il presente decreto si regolano le modifiche del Dec-

reto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune 
città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative 
all’eliminazione delle conseguenze del temporale di dicembre 
2020 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 13/21, 115/21 e 131/21).

Articolo 2
Nell’articolo 1 si sostituisce il numero »1.544.942,43 EURO« 

con il numero »1.719.942,43 EURO«.

Articolo 3
Nel primo comma dell’articolo 2 si sostituisce l’importo 

»857.000,00 EURO« con l’importo »1.020.000,00« per il pro-
getto “Risanamento dello smottamento sulla Strada di Monte 
Marco (pp.cc. 543/1, 552, 549/1, 501/1 e 500/2 tutte C.c. Seme-
della) e l’importo »70.000,00 EURO« con l’importo »82.000,00 
EURO« per il progetto “Risanamento dei cedimenti sulla strada 
Bossamarino–Grinjan–Šmarje” (LC 677351)«.

Articolo 4
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 21 ottobre 2021

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan
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3390. Poročilo Občinske volilne komisije 
o izidu naknadnega referenduma o Odloku 
o veljavnosti prostorskih aktov na delu 
območja Urbano središče Barka

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper (v nada-
ljevanju OVK MOK) je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 47.b člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) na seji dne 15. 10. 2021 sprejela naslednje

P O R O Č I L O

OVK MOK je v postopku ugotavljanja končnega izida 
glasovanja na naknadnem referendumu o Odloku o veljavnosti 
prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka”, 
ki je bil 10. 10. 2021 (v nadaljnjem besedilu: referendum) 
ugotovila:

I.
Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 42.516 

volivk in volivcev (v nadaljevanju volivci), od tega 42.516 voliv-
cev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 0 volivcev, ki so glaso-
vali na podlagi potrdila pristojne upravne enote, ker pomotoma 
niso bili vpisani v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 10.367 volivcev oziroma 24,38 od-
stotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

II.
Oddanih je bilo 10.367 glasovnic. Ker ni bilo mogoče 

ugotoviti volje volivca, je bilo 81 glasovnic neveljavnih, kar 
predstavlja 0,78 odstotka oddanih glasovnic.

Oddanih je bilo 10.286 veljavnih glasovnic.
Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi 

Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano 
središče Barka«, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine 
Koper dne 23. junija 2021?«, je:

– »ZA« glasovalo 6056 volivcev oziroma 58,88 odstotka 
volivcev, ki so veljavno glasovali;

– »PROTI« glasovalo 4230 volivcev oziroma 41,12 od-
stotka volivcev, ki so veljavno glasovali.

Na referendumu je večina volivcev, ki so veljavno glaso-
vali, glasovala »ZA«.

Št. 042-1/2021
Koper, dne 15. oktobra 2021

Predsednik 
Občinske volilne komisije

Mestne občine Koper
dr. Miloš Senčur

Ai sensi dell’articolo 41 della Legge sulle elezioni ammini-
strative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consoli-
dato ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della CC) 
e in virtù dell’articolo 47/b della Legge sulle autonomie locali 
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato uffi-
ciale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: 
ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: 
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), la Commissione elet-
torale comunale del Comune città di Capodistria (nel testo a 
seguire CEC del CCC), riunitasi alla seduta in data 15 ottobre 
2021, approva la seguente

R E L A Z I O N E

La CEC del CCC è in procedimento di constatazione 
dell’esito finale della votazione al referendum abrogativo sul 

Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area 
“Centro urbano Barka”, tenutosi in data 10 ottobre 2021 (nel 
testo a seguire referendum) e ha rilevato che:

I
Gli aventi diritto al voto al referendum erano in totale 

42.516 (nel testo a seguire elettori), di cui 42.516 elettori, iscritti 
negli elenchi elettorali e 0 elettori che hanno votato in base al 
certificato della competente unità elettorale, perché erronea-
mente non iscritti nell’elenco elettorale.

Hanno votato in totale 10.367 elettori ovv. il 24,38 percento 
di tutti gli elettori con diritto al voto.

II
Sono state recapitate 10.367 schede elettorali. 81 sche-

de elettorali erano nulle per impossibilità di deduzione della 
volontà dell’elettore, cioè il 0,78 percento delle schede eletto-
rale recapitate.

Sono state recapitate 10.286 schede elettorali valide.
Al quesito referendario: “Approva l’entrata in vigore del 

Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area 
“Centro urbano Barka”, approvato dal Consiglio comunale del 
Comune città di Capodistria in seno alla seduta del 23 giugno 
2021?”:

– 6056 elettori ovv. il 58,88 percento degli elettori che ha 
espresso il voto valido, erano “FAVOREVOLI”;

– 4230 elettori ovv. il 41,12 percento degli elettori che ha 
espresso il voto valido, erano “CONTRARI”.

La maggioranza degli elettori che ha espresso il voto 
valido erano “FAVOREVOLI”.

N. 042-1/2021
Capodistria, 15 ottobre 2021

Il Presidente della 
Commissione elettorale comunale 

del Comune città di Capodistria
dr. Miloš Senčur

3391. Poročilo o izidu predčasnih volitev 
v svet Krajevne skupnosti Hrvatini, 
z dne 10. oktobra 2021

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) sta Občinska volilna komisija in Po-
sebna občinska volilna komisija na seji dne 15. oktobra 2021 
sprejeli naslednje

In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (Gaz-
zetta ufficiale della RS, n. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 
– sentenza della CC) alla seduta tenutasi il 15 ottobre 2021, la 
Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale 
comunale particolare hanno approvato la seguente

P O R O Č I L O
o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne 
skupnosti Hrvatini, z dne 10. oktobra 2021

R E L A Z I O N E
sull’esito delle elezioni anticipate nel Consiglio 

della Comunità locale di Crevatini,  
tenutesi il 10 ottobre 2021

V svet Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini so bili 
izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Hrvatini - Crevatini 
sono stati eletti:
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Volilna enota št./  
Cicoscrizione elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ I MEMBRI ELETTI

1 MARJAN STROPNIK, LOVRE JERKOVIĆ, ALEŠ ROTAR  
in AGATA TRONTELJ

2 PETER IVANČIČ, SILVIJ HRVATIN in DUŠANKA ROZMAN
3 ADRIANA KUŠTRIN

Št./N. 041-2/2021
Koper/Capodistria, 15. 10. 2021

Predsednik OVK – 
Il presidente della C.E.C.

dr. Miloš Senčur, univ. dipl. prav.

Predsednik POVK – 
Il presidente della C.E.C.P.

Giani Flego, univ. dipl. prav.

KRANJ

3392. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane 
najemnine

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 
– ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 
90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 
153/21), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne na-
jemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, 
št. 153/21) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4) je Mestni 
svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 20. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi višine prosto oblikovane najemnine

1. člen
S tem sklepom se določi višina prosto oblikovane naje-

mnine za neopremljena stanovanja v lasti Mestne občine Kranj.

2. člen
Prosto oblikovana najemnina se izračuna na podlagi 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in 
določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21) 
oziroma v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki določajo 
način izračunavanja neprofitne najemnine ter znaša 180 od-
stotkov neprofitne najemnine za določeno stanovanje od za-
četka veljavnosti tega sklepa, pri čemer se najemnina usklajuje 
enkrat letno z rastjo življenjskih stroškov.

3. člen
Prosto oblikovana najemnina se določi kot izklicna naje-

mnina v postopkih oddaje tržnih stanovanj v najem, v skladu z 
vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja razpolaganje z občin-
skim premoženjem.

4. člen
Prosto oblikovana najemnina se obračuna za tisto povr-

šino neprofitnega stanovanja, ki najemniku glede na veljavni 
površinski normativ, ki ga določa vsakokratni veljavni pravilnik, 
ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, ne pripada 
in se obračuna le za tisti del površine, ki presega veljavni povr-
šinski normativ, upoštevaje zgornjo mejo, ki velja za prvo večje 
število članov gospodinjstva.

5. člen
Prosto oblikovana najemnina se obračuna tudi v primeru, 

ko najemnik neprofitnega stanovanja, katerega upravičenost 
do neprofitnega stanovanja ima Mestna občina Kranj pravico 
preverjati v skladu z vsakokratno veljavno določbo Stano-
vanjskega zakona, ne izpolnjuje več pogojev do nadaljevanja 
neprofitnega najema, za celotno površino stanovanja.

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

listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha velja-

ti Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine 
št. 352-23/2017-1-41/31, z dne 23. 11. 2017, objavljen v Ura-
dnem listu Republike Slovenije št. 69/17.

Št. 352-23/2017-2-40/62/12
Kranj, dne 20. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

3393. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave tretjih 
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje 
(oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje 
KR Z1)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zako-
na o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 
39. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-2, Uradni list RS, 
št. 37/19) je župan Mestne občine Kranj dne 19. 10. 2021 sprejel

D O P O L N I T E V    S K L E P A
o začetku priprave tretjih sprememb  

in dopolnitev zazidalnega načrta območja  
D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka 

območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

1. člen
(predmet dopolnitve sklepa)

S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šol-
ski center Zlato Polje z dne 11. 2. 2021 (v nadaljnjem besedilu 
SD ZN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/21.

2. člen
(ocena stanja)

Po natančnejši pripravi programske in idejne zasnove za 
športno dvorano, ki bo umeščena v funkcionalno celoto 9 se iz-
kazuje potreba po razširitvi območja. Le tako bo mogoče ustre-
zno povezati celoten program nacionalnega plezalnega centra 
s pripadajočimi zunanjimi površinami v zaključeno celoto.

3. člen
(predmet načrtovanja)

Predmet dopolnitve je razširitev območja SD ZN tako, 
da le-to posega na zemljišče s parcelno št. 893/8 k.o. Kranj 



Stran 9918 / Št. 172 / 29. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

v celoti in zajema tudi jugovzhodni del zemljišča parc. št. 895 
k.o. Kranj.

4. člen
(pravna podlaga)

Pravno podlago za povečanje območja predstavlja 2. člen 
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list 
RS, št. 99/07, 61/17) in 48. člen Izvedbenega prostorskega na-
črta MOK (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 
63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 168/20, 184/20).

5. člen
(obrazložitev)

Območje urejanja je mogoče povečati v kolikor je izkazan 
investicijski interes in le-ta ni v nasprotju s strateškimi usmeri-
tvami prostorskega razvoja občine. Obstoječe območje in ob-
močje predlagane širitve je po namenski rabi razvrščeno med 
centralne dejavnosti. V slednje se med drugim lahko umešča 
tudi program za izobraževanje, šport in rekreacijo. Strateške 
vsebine občinskega prostorskega načrta določajo, da je na 
območju Zlatega polja potrebno krepiti mrežo srednješolskega 
in visokošolskega izobraževanja s šolskimi, storitvenimi, izo-
braževalnimi in spremljajočimi programi. Le-te se koncentrira 
v osrednjem regijskem središču Gorenjske. Vse obstoječe in 
nove vsebine tangirajo na severni del Kranja, torej prav na 
površine predmetnega OPPN.

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
na svetovnem spletu. Veljati začne z dnem objave.

Št. 350-52/2020-35
Kranj, dne 19. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LJUBLJANA

3394. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, 
ki se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 18. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del območja,  

ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 106 – Kolizej

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na naslednje parcele v katastrski občini 1725 Ajdovšči-
na: 2642/1, 2642/4, 2642/6, 2642/7, 2642/8, 2642/9, 2642/10, 
2643/2, 2655/2, 2665/1, 2666/1, 3272/2 (del) in 3272/3, ki se 
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 
17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avten-

tična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 
– DPN) nahajajo v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem 
besedilu: EUP) MS-171 in delu EUP MS-172 z namensko rabo 
CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) ter v delu EUP 
MS-132 z namensko rabo PC (površine cest). Območje loka-
cijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 106 – Kolizej (Uradni list RS, št. 12/14; v 
nadaljnjem besedilu: OPPN 106 – Kolizej).

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega 
pogoja iz petega odstavka 8. člena OPPN 106 – Kolizej, ki do-
loča, da je v 1. nadstropju stavbe A treba urediti večnamenski 
prostor za kulturne dejavnosti, in sicer tako, da večnamenske-
ga prostora za kulturne dejavnosti ni treba urediti.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2513

Št. 35023-5/2021-33
Ljubljana, dne 18. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3395. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora 
VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, 
VI-372, VI-374 in VI-672)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 26. seji dne 18. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del območja Odloka  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521  

ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372,  
VI-374 in VI-672)

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel 
v katastrski občini 1723 Vič: 1728/23, 1728/26, 1731/11 in 
2002/62. Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za 
enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora 
VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) (Uradni list RS, št. 108/20; v 
nadaljnjem besedilu: OPPN) ter se po določilih OPPN nahaja 
v prostorski enoti S, po določilih Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni 
list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 
71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 
88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 
– popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) pa se nahaja v 
enoti urejanja prostora VI-521 s podrobnejšo namensko rabo 
SSsv – splošne večstanovanjske površine.
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2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega 
pogoja iz drugega stavka tretjega odstavka 22. člena OPPN, 
ki določa, da mora biti pred začetkom gradnje stavbe in pripa-
dajočih ureditev v prostorski enoti S izvedena 1A faza protipo-
plavnih ukrepov, določenih z Uredbo o državnem prostorskem 
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 
Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni 
list RS, št. 72/13 in 3/17; v nadaljnjem besedilu: DPN), in sicer 
tako, da mora biti 1A etapa protipoplavnih ukrepov, določenih 
z DPN, izvedena pred začetkom uporabe načrtovane stavbe v 
prostorski enoti S.

Odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz prej-
šnjega odstavka je dopustno pod naslednjima pogojema:

– v času gradnje stavbe in pripadajočih ureditev v prostor-
ski enoti S je treba zagotavljati koridor za pretakanje poplavne 
vode na južni strani območja OPPN proti vtočnemu lijaku,

– v času gradnje je treba varovati gradbeno jamo pred 
vdorom površinske vode z namestitvijo protipoplavnih vreč ali 
z izvedbo nasipa višine do 0,35 m na notranji strani gradbiščne 
ograje. Z vrečami in nasipi je treba preusmeriti tok poplavnih 
vod mimo gradbene jame proti Mestni Gradaščici.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2380.

Št. 35023-29/2020-51
Ljubljana, dne 18. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3396. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi 
Javnega zavoda Cene Štupar ˗ Center 
za izobraževanje Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena 
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 
189/20 – ZFRO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 18. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi  

Javnega zavoda Cene Štupar ˗  
Center za izobraževanje Ljubljana

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar ˗ 

Center za izobraževanje Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/12, 
48/15 in 70/18) se v 2. členu v tretjem odstavku in v 31. členu v 
prvi alineji prvega odstavka besedilo »Šmartinska cesta 134.a,« 
nadomesti z besedilom »Ulica Ambrožiča Novljana 5,«.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 600-29/2012-14
Ljubljana, dne 18. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MEDVODE

3397. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode 
in Naklo

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasi-
lo slovenskih občin, št. 23/2021 – uradno prečiščeno besedilo), 
18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 
– uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) 
in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/15) so Občinski svet 
Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021, Občinski svet 
Občine Škofja Loka na 20. seji dne 9. 9. 2021, Občinski svet 
Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021, Občinski svet 
Občine Naklo na 17. seji dne 22. 9. 2021 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske 

uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime 
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
(1) Občina Radovljica, Občina Škofja Loka, Občina Med-

vode in Občina Naklo ustanovijo skupno upravo z imenom 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja 
Loka, Medvode in Naklo, skrajšano ime MIR občin Radovljica, 
Škofja Loka, Medvode in Naklo.

(2) Skupna uprava je ustanovljena za skupno opravljanje 
nalog občinske uprave na področju:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva.

3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Radovljica, Gorenj-

ska cesta 19, 4240 Radovljica.
(2) Uradni elektronski poštni naslov in uradni podatki 

organa se objavijo na uradnih spletnih straneh občin ustano-
viteljic.

(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zuna-
njem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin. V notranjem krogu je izpisano Radovljica Škofja Loka 
Medvode Naklo. Imena občin si sledijo po navedenem zapo-
redju, brez ločil.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

4. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, prekrškovne in dru-

ge strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in 
sicer:
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– medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva: naloge ob-
činske inšpekcije,

– medobčinskega redarstva: naloge občinskega redar-
stva.

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zako-
nom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

5. člen
(1) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri iz-

vrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere 
krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.

(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave so pristoj-
ne za vodenje in odločanje v upravnih zadevah občin ustano-
viteljic skupne uprave, na prvi stopnji, skladno s svojimi pristoj-
nostmi. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih 
oseb skupne uprave, objavi vsaka občina ustanoviteljica na 
svoji spletni strani.

(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo pre-
krškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojno-
sti, na podlagi državnih predpisov in predpisov občin ustanovi-
teljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb 
prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na 
svoji spletni strani.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zapo-
slenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice 
solidarno. Občina Radovljica mora imeti sklenjeno ustrezno 
zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v sku-
pni občinski upravi. Strošek zavarovanja se deli v razmerju, 
določenem v prvem odstavku 11. člena tega odloka.

(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečeta medobčinska 
inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna 
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma ka-
tere predpis je bil kršen.

6. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešu-

jejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visokošolsko 

izobrazbo (prvo stopnjo). V sistemizaciji delovnih mest se lah-
ko določi višja izobrazba, če je ta pogoj za uradniški naziv, v 
katerem se opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu.

7. člen
(1) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, or-

ganizira opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih 
zadevah iz svoje pristojnosti, odgovarja za zakonitost, kakovost 
in učinkovitost dela skupne uprave, skrbi za izdelavo in izvedbo 
programa dela in letno poročanje o delu skupne uprave ter 
izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravo-
časnega in strokovnega dela skupne uprave.

(2) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, 
ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanovi-
teljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo 
skupne uprave v celoti pa županom vseh občin ustanoviteljic.

8. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za 

javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni 
uslužbenci sklenejo delovno razmerje s sedežno občino.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sede-
žne občine.

9. člen
(1) Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo 

zasedbo se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne 
uprave.

(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprej-
me župan sedežne občine na podlagi kadrovskega načrta, 
potrjenega s strani občin ustanoviteljic.

III. SREDSTVA ZA DELO

10. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 

občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 

skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic, sedežna 
občina vključi v predlog proračuna.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
skupno upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na 
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k 
njihovemu proračunu.

(4) Če finančni načrt med občinami ustanoviteljicami ni 
usklajen do priprave predloga proračuna sedežne občine, se 
v proračun vključi finančni načrt, ki ga določi župan sedežne 
občine.

(5) Finančni načrt mora biti po sprejemu proračuna sede-
žne občine usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasne-
je v roku treh mesecev od sprejetja proračuna sedežne občine.

11. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine 

ustanoviteljice v svojih proračunih v naslednjem razmerju, če 
s tem odlokom za posamezno vrsto izdatkov ni določeno dru-
gače:

Inšpekcijsko 
nadzorstvo

Redarstvo Vodenje  
in skupne službe

Radovljica 37,58 38,97 38,58
Škofja Loka 28,57 38,89 36,00
Medvode 28,57 16,67 20,00
Naklo 5,28 5,47 5,42
Skupaj 100,00 100,00 100,00

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena posamezna 
občina ustanoviteljica zagotavlja v celoti sredstva za izvajanje 
dopolnilnega programa in dodatnega obsega nalog, ki se do-
ločijo z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne 
uprave. Občina ustanoviteljica za opravljanje teh nalog krije 
stroške na način določen v dogovoru o medsebojnih razmerjih 
iz 14. člena tega odloka.

12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih, kjer ima 

tudi sedež, lahko pa tudi dislocirano v prostorih na območju 
občin soustanoviteljic, če tako zahteva narava dela in se občine 
dogovorijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena 
tega odloka.

(2) Stroške uporabe prostorov in nabave ter uporabe 
opreme krijejo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, 
določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena 
tega odloka.

13. člen
(1) Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, infor-

macijske, kadrovske in strokovne naloge za skupno upravo 
zagotavlja občinska uprava sedežne občine. Za izvajanje po-
sameznih tekočih nalog na lokaciji dislocirane enote se lahko 
občine v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega 
odloka dogovorijo tudi drugače.

(2) Stroške iz prejšnjega odstavka krijejo občine usta-
noviteljice na način in v razmerju, določenem v dogovoru o 
medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
OBČIN USTANOVITELJIC

14. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre-

memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih 
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sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občin-
ski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župani sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt ter 
program dela skupne uprave, imenujejo vodjo skupne uprave, 
dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja 
in delovanja skupne uprave.

(3) Če je to nujno potrebno za nemoteno delo skupne 
uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarje-
nja, sprejme župan sedežne občine.

(4) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom o medseboj-
nih razmerjih podrobneje uredijo način izvrševanja medseboj-
nih pravic, obveznosti in odgovornosti.

15. člen
(1) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova 

občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(2) Nova občina pristopi v skupno upravo s spremembo 

ustanovitvenega akta skupne uprave, katerega v enakem be-
sedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin.

16. člen
Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin 

ustanoviteljic o prenehanju skupne uprave, z izstopom sedežne 
občine ali z izstopom vseh ostalih občin ustanoviteljic.

17. člen
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo ob-

činski sveti občin ustanoviteljic ugotovitvene sklepe, na podlagi 
katerih se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne 
uprave. Z odlokom občine ustanoviteljice določijo razmerja 
glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih presežnih 
javnih uslužbencev, delitev premoženja in morebitna druga 
razmerja ter določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice 
dolžne kriti stroške oziroma izvesti druga dejanja. Šteje se, da 
je odlok o ukinitvi organa skupne uprave sprejet, če ga v istem 
besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.

(2) Ob prenehanju skupne uprave mora vsaka občina pre-
vzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz odločitev skupne uprave v upravnih in prekrškovnih 
postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno 
pristojnost.

(3) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave vsaka 
občina ustanoviteljica prevzame v delovno razmerje tiste javne 
uslužbence, ki so bili iz njene občinske uprave prevzeti ali pre-
meščeni v skupno upravo.

(4) Glede ostalih javnih uslužbencev, ki pred začetkom 
dela v skupni upravi niso imeli statusa javnega uslužbenca v 
eni od občinskih uprav občin ustanoviteljic skupne uprave, se 
občine ustanoviteljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi 
nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici. Če do 
takega dogovora ne pride, se ravna skladno z delovno zako-
nodajo. Stroške presežnih delavcev pokrivajo občine ustano-
viteljice v razmerjih delitve stroškov, določenih v 11. členu tega 
odloka, pri čemer se v korist posamezne občine upošteva delež 
javnih uslužbencev, ki jih je ta prevzela iz skupne uprave.

(5) Ob prenehanju skupne uprave vsaki občini pripadajo 
stvari, pravice in sredstva, pridobljena v času delovanja skupne 
uprave v razmerju sofinanciranja posameznega nakupa ter ob 
upoštevanju knjigovodske vrednosti le-teh, razen če se občine 
sporazumno drugače dogovorijo o načinu razdelitve in prevze-
ma posameznih stvari, pravic in sredstev.

18. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave 

z enostransko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ki ga 
vroči vsem občinam ustanoviteljicam. Izstop je možen z za-
ključkom proračunskega leta pod pogojem, da občina napove 
izstop najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta. 
Sporazumno se občine lahko dogovorijo tudi za drugačen 
odpovedni rok.

(2) Občine ustanoviteljice so za obdobje do izteka od-
povednega roka dolžne zagotavljati sredstva za delovanje 
skupne uprave v deležu in na način, določen s tem odlokom in 
dogovorom o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

(3) Z dnem izstopa iz skupne uprave občina ustanovi-
teljica prevzame javne uslužbence skupne uprave, ki so bili 
prevzeti ali premeščeni v skupno upravo iz njene občinske 
uprave.

(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, 
ima z dnem izstopa glede javnih uslužbencev poleg obve-
znosti iz prejšnjega odstavka obveznost tudi do ostalih jav-
nih uslužbencev v razmerju iz 11. člena tega odloka, če je 
ta delež višji od prevzetih javnih uslužbencev iz prejšnjega 
odstavka. Občina je dolžna ostalim ustanoviteljicam skupaj s 
sklepom o izstopu sporočiti ali prevzame javne uslužbence na 
delo v občinski upravi. V nasprotnem primeru je dolžna pokriti 
stroške presežnih delavcev skladno z delovno zakonodajo.

(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se lahko občine ustanoviteljice glede prevzema in 
obveznosti do javnih uslužbencev sporazumno dogovorijo tudi 
drugače. Odločitev mora biti sprejeta najmanj tri mesece pred 
datumom izstopa občine.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Skupna uprava začne z delom 1. 1. 2022. Skupna upra-

va s tem dnem prevzame od občin ustanoviteljic upravne 
naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 4. člena tega 
odloka.

20. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic v roku enega meseca 

po uveljavitvi tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih 
razmerjih iz 14. člena tega odloka.

(2) Župani občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka sprejmejo kadrovski načrt in finančni 
načrt. Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta župan se-
dežne občine v enem mesecu sprejme sistemizacijo delovnih 
mest.

(3) Program dela skupne uprave za prvo leto vodja sku-
pne uprave pripravi v roku treh mesecev po začetku delovanja 
skupne uprave.

21. člen
(1) Javni uslužbenci, zaposleni v občinskih ali skupnih 

upravah občin ustanoviteljic na delovnih mestih, na katerih 
se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega 
odloka prevzame skupna uprava, se premestijo na delovna 
mesta skupne uprave v skladu z aktom o sistemizaciji delov-
nih mest skupne uprave.

(2) Javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, se 
ne sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki 
so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice.

22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo (DN UO, 
št. 219/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2016), 
ki pa se uporablja do začetka delovanja skupne uprave usta-
novljene s tem odlokom.

23. člen
(1) Odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti 

vseh občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih 

glasilih svoje občine najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu 
na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi 



Stran 9922 / Št. 172 / 29. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan 
po zadnji objavi.

Št. 061-0009/2019-9 
Radovljica, dne 14. oktobra 2021 

Župan 
Občine Radovljica
Ciril Globočnik

Št. 031-0001/2021-3
Škofja Loka, dne 14. oktobra 2021

Župan 
Občine Škofja Loka

Tine Radinja

Št. 007-1/2021-2 
Medvode, dne 14. oktobra 2021

Župan 
Občine Medvode

Nejc Smole

Št. 007-0005/2021-5
Naklo, dne 14. oktobra 2021

Župan 
Občine Naklo
Ivan Meglič

NOVA GORICA

3398. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o vplivu lokacije stanovanja na višino 
neprofitne najemnine

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka  

o vplivu lokacije stanovanja na višino  
neprofitne najemnine

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine 
(Uradni list RS, št. 63/04), uporablja pa se do 31. oktobra 2021.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 360-01-1/2004-8
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3399. Sklep o lokacijski preveritvi

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova 

Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. oktobra 2021 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Potrdi se lokacijska preveritev, ki se nanaša na obmo-

čje, ki obsega nepremičnine s parcelnimi št. 126/9, 128/2, del 
126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 vse k.o. Ravnica, ki 
se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno preči-
ščeno besedilo, 30/18 in 31/20, v nadaljevanju: OPN) nahajajo 
v enoti urejanja prostora RA-03/02 z namensko rabo SSe – 
stanovanjske površine, prosto stoječa individualna gradnja.

Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Studio 
Črta, arhitekt Blanka Šuler s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 
5000 Nova Gorica s številko projekta LP 02/2021 (januar 2011, 
dopolnjeno april 2021).

2.
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnje točke se 

dopusti začasno rabo prostora za dobo 7 let od uveljavitve 
tega sklepa.

3.
Prostorski izvedbeni pogoji za začasno rabo prostora na 

območju zemljišč s parcelnimi št. 126/9, 128/2, del 126/1 in del 
128/1 vse k.o. Ravnica so:

1) Dopustne dejavnosti:
– skladiščene,
– spremljajoče prometne dejavnosti: samo parkiranje.
2) Dopustni objekti:
– 12420 – garažne stavbe,
– 12520 – rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo 

skladiščne stavbe in pokrite skladiščne površine,
– 12740 – druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 

nadstrešnice,
– 21122 – samostojna parkirišča,
– 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje: samo ograje, ograje za zaščito pred hrupom in oporni 
zidovi,

– 31110 – nasipi,
– 31120 – izkop in odkopi,
– 31130 – utrjene površine,
– 31140 – utrjene brežine,
– 32130 – objekti za oglaševanje in informacijski panoji: 

samo za lastne potrebe,
– objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ter 

priključki nanje.
3) Dopustne vrste gradenj:
– vse vrste gradenj,
– spremembe namembnosti so možne le za potrebe izva-

janja dopustnih dejavnosti iz točke 1.
4) Lega, odmiki, zelene površine:
– Odmik stavb od parcele št. 126/10 in 128/3: vsaj 4 m.
– Odmik stavb in tlakovanih površin od parcele št. 126/2: 

vsaj 8 m, v tem delu je potrebno ohraniti zeleno površino v pasu 
med obstoječo garažo in zazidljivo površino.

– Odmik stavb od parcel št. 126/1 in 128/1: dopustna 
gradnja tik ob parcelni meji.

– Odmik stavb od parcele št. 126/8: dopustna gradnja tik 
ob parcelni meji.

– Tlakovane površine je dopustno urediti tudi na delu 
med maksimalno zazidljivo površino ter parcelami št. 126/10 
in 128/3.

– Med maksimalno zazidljivo površino in parcelo št. 126/2 
je potrebno ohraniti zeleno površino.

– Na celotnem območju lokacijske preveritve iz 1. točke 
tega sklepa je dopustno graditi: ograje, oporne zidove, nasipe, 
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izkope in odkope, utrjene brežine, komunalne naprave (npr. 
ponikovalnice), objekte in naprave gospodarske javne infra-
strukture ter priključke nanje.

5) Oblikovanje in velikost:
– Stavba oziroma stavbe so dopustne samo v prefabri-

cirani izvedbi, postavljene oziroma privijačene na predhodno 
utrjeno podlago oziroma temelje (npr. šotori, skeletne stavbe s 
kovinsko konstrukcijo).

– Višina stavb največ 6 m nad urejenim tlakom okolice 
stavb.

– Ograje do višine 3,5 m.
– Oporni zidovi za premoščanje višinske razlike do 2,5 m.
– Dopustna zazidanost: FZ največ 0,5, pri izračunu FZ se 

ne upošteva površin parkirišč.
– Zelene površine: faktorja zelenih površin Z se ne pred-

piše.
6) Priključevanje na GJI:
– Priključek na cesto: Za začasno rabo prostora se upo-

rabi dostop na dvorišče proizvodne stavbe na parc. št. 126/8 
z obstoječim priključkom na državno cesto.

– NN napajanje: NN napajanje se zagotovi iz obstoječega 
NN razvoda na obstoječih stavbah.

– Kanalizacija: Vode s strešin stavbe oziroma stavb in 
površin je treba ponikati.

4.
Prostorski izvedbeni pogoji za zmanjšanje vizualne iz-

postavljenosti grajenih struktur na meji s sosednjimi zemljišči 
namenjeni stanovanjski gradnji:

1) Na SZ delu parcel št. 128/3 in 126/10 k.o. Ravnica se 
uredi zeleni pas širine 4 m z zasaditvijo.

2) Na JV delu parcele št. 126/9 k.o. Ravnica, pred stav-
bo garaže na parc.št. 126/2 k.o. Ravnica se dodatno zgosti 
zasaditev.

5.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 2499.

6.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 3500-0005/2021-31
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2021 

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

PUCONCI

3400. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za širitev kmetije 
KMG-MID 100233158 v Vadarcih

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem 
besedilu: ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) (v nadaljnjem 
besedilu: ZKZ) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni 
list RS, št. 91/15) je župan Občine Puconci dne 25. 10. 2021 
sprejel

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega  

prostorskega načrta za širitev kmetije  
KMG-MID 100233158 v Vadarcih

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo Občinskega  

podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kme-
tije KMG-MID 100233158 v Vadarcih (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN) in začne postopek priprave OPPN.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni 
list RS, št. 61/17), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu pripra-
ve Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list 
RS, št. 99/07) in 3.ea člen Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, 
št. 27/16) (v nadaljnjem besedilu: ZKZ).

(3) Glede na veljavni plan Občine Puconci (PUP) (Uradni 
list RS, št. 11/16) je osnovna namenska raba na obravnava-
nem območju opredeljena kot najboljše kmetijsko zemljišče s 
podrobnejšo namensko rabo K1.

(4) Pobudo za pripravo OPPN je podal Blaž Dani.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji 
za gradnjo govejega hleva. Območje OPPN obsega zemlji-
šče s parc. št. 976 v k.o. Vadarci, skupne površine 4.349 m² 
(0,43 ha).

(2) Meja območja OPPN se lahko v času postopka pripra-
ve na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi nekoliko spremeni 
z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infrastruk-
turne ureditve.

(3) Predvidena je gradnja hleva, pripadajočih stavb, gra-
dnja komunalne, energetske in prometne infrastrukture. OPPN 
bo predvidel urbanistično zasnovo hleva ter potrebne prostor-
ske izvedbene pogoje za gradnjo. Priključevanje na komunalno 
infrastrukturo bo načrtovano v skladu s pogoji iz smernic pristoj-
nih nosilcev urejanja prostora.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize pro-
stora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev ure-
janja prostora.

(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skla-
du z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in 
utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih 
obravnavah in delovnih telesih občinskega sveta v postopku 
izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem 
prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne 
obravnave.

(3) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in 
grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode 
v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg ter 
v ustreznem formatu za objavo v prostorskem informacijskem 
sistemu.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave 
in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

5. člen
(rok za pripravo OPPN)

(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema 
OPPN:
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Faza Roki

1. osnutek OPPN (pridobitev  
konkretnih smernic, odločba CPVO)

2 meseca po objavi 
sklepa o začetku 
priprave

2. dopolnitve osnutka OPPN  
(pridobivanje prvih mnenj  
in usklajevanje, priprava  
dopolnjenega osnutka)

2 meseca  
po pridobitvi  
konkretnih smernic 
in odločbe o CPVO

3. javna razgrnitev, javna obravnava, 
priprava stališč do pripomb,  
I. obravnava OPPN  
na mestnem svetu

2 meseca  
po dopolnitvi  
osnutka OPPN

4. predlog OPPN (pridobivanje drugih 
mnenj in usklajevanje)

2 meseca  
po I. obravnavi  
na mestnem svetu

5. sprejem OPPN in objava 1 mesec  
po pridobitvi  
II. mnenj

(2) V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smisel-
no vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo 
roki izdelave in sprejema OPPN.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani  

za podajo smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-

torat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Šte-

fanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Vodovod sistem B, Kopališka ulica 2, 9000 Murska 
Sobota,

– Püngrad, Javno komunalno podjetje d.o.o., Bodon-
ci 127a, 9265 Bodonci,

– Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je obči-
na pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagoto-
vila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega nazna-
nila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev 
v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne 
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični 
in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in 
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne 
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter strokovnih pod-

lag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z 
vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v ko-
likor bo le-ta potrebna) v celoti financira investitor Blaž Dani, 
Vadarci 53, 9265 Bodonci.

10. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Puconci in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 350-0002/2021
Puconci, dne 25. oktobra 2021

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

RADEČE

3401. Odlok o dodelitvi enkratne subvencije 
za plačilo stroškov električne energije 
v Občini Radeče za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine 
Radeče na 1. izredni seji dne 22. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo 

stroškov električne energije v Občini Radeče  
za leto 2021

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov 

električne energije v Občini Radeče za leto 2021 določa upra-
vičence do dodelitve subvencije za plačilo stroškov električne 
energije (v nadaljevanju: subvencije), kriterije in merila za do-
ločitev višine ter postopek uveljavljanja in dodelitve subvencije.

2. člen
Subvencija za plačilo stroškov električne energije po tem 

odloku je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencem zaradi 
dviga cen življenjskih potrebščin v letu 2021.

3. člen
Občina Radeče bo za subvencije za leto 2021 zagotovila 

sredstva v proračunu. Subvencije se dodeljujejo do porabe 



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9925 

predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih po-
polnih vlog. Rok za oddajo vlog je 10. 12. 2021, izplačilo sub-
vencij bo v zakonsko predpisanih rokih.

II. UPRAVIČENCI

4. člen
Upravičenci do prejema subvencije po tem odloku so tisti 

občani, ki imajo najmanj leto dni prijavljeno stalno bivališče 
v Občini Radeče in ki v Občini Radeče tudi dejansko stalno 
prebivajo. Upravičenec je hkrati tudi plačnik stroškov električne 
energije z odjemnim mestom v Občini Radeče.

5. člen
Do subvencije so upravičeni posamezniki in družine, ka-

terih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih 
pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska 
minimalnega dohodka na podlagi 8. člena Zakona o socialno-
varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki je določen z Zakonom o 
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v 
Sloveniji (ZUTPG).

Izjemoma lahko komisija z upoštevanjem dejanskih ma-
terialnih oziroma socialnih razmer odobri subvencijo tudi vla-
gatelju, katerega dohodek presega višino osnovnega zneska 
minimalnega dohodka do največ 50%.

III. OBLIKA, VIŠINA IN IZJEME

6. člen
Enkratna subvencija po tem odloku se nameni za plačilo 

stroškov električne energije kot oblika denarne pomoči za pre-
mostitev socialne stiske občanov zaradi dviga cen življenjskih 
potrebščin.

7. člen
Osnova za odobritev subvencije je minimalni dohodek po-

sameznika in družinskih članov oziroma članov gospodinjstva. 
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravi-
čenec in njegovi družinski člani oziroma člani gospodinjstva 
pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.

8. člen
Dodeljena subvencija je znesek v višini:
– 50,00 EUR za družino oziroma gospodinjstvo z enim ali 

dvema članoma,
– 100,00 EUR za družino oziroma gospodinjstvo s tremi 

ali več člani.

IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU  
IN DODELITVI SUBVENCIJE

9. člen
Pravico do subvencije po tem odloku uveljavlja vlagatelj, 

ki je hkrati tudi plačnik stroškov električne energije, pri občinski 
upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Obrazec vlaga-
telj dvigne na sedežu občine, ali ga pridobi na spletni strani 
Občine Radeče.

Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanem obrazcu 
iz prvega odstavka tega člena, h kateremu morajo predložiti 
ustrezna dokazila:

– potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle dru-

žinske člane oziroma člane gospodinjstva,
– fotokopijo bančnih izpiskov oziroma dokazilo o neto 

dohodkih za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke 

oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,

– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o 
dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka 
transakcijskega računa vlagatelja,

– fotokopija plačanih položnic oziroma potrdilo o plačilu za 
stroške električne energije za zadnje štiri mesece pred vložitvijo 
vloge – za gospodinjstvo z eno ali dvema osebama do skupne 
višine 50,00 EUR, za gospodinjstvo s tremi ali več osebami do 
skupne višine 100,00 EUR.

Priloge iz četrte, pete, šeste, sedme in osme alineje dru-
gega odstavka tega člena mora vlagatelj pristojnemu organu 
predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ 
pridobi sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve 
vlagatelja.

10. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve sub-

vencije vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan Občine 
Radeče. O upravičenosti in višini pomoči občinska uprava izda 
odločbo o dodelitvi subvencije ali zavrnitvi vloge, v skladu z 
Zakonom o splošnem upravnem postopku.

V. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 900-6/2021/3
Radeče, dne 22. oktobra 2021

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

SLOVENJ GRADEC

3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa 
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15, 
10/18, 14/18 – ZUOPŠP, 123/21 – ZPrCP-F), 6. in 19. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 
3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21; ZPrCP), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 
86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 
– odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 
108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 
92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – 
odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 
123/21 – ZPrCP-F; ZP-1), 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; 
ZFO-1), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – 
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 
– ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 
108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 
60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; ZSL) in 17. člena 
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, 
Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 27. redni seji dne 20. 10. 2021 sprejel
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O D L O K
o ureditvi in pravilih cestnega prometa  

v Mestni občini Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Slovenj 

Gradec določi:
– prometna ureditev na javnih parkirnih površinah in na 

območjih za pešce,
– ustavljanje in parkiranje na javnih parkirnih površinah,
– prepovedi, obveznosti in omejitve parkiranja,
– varstvo prometnih površin,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parki-

ranih ter zapuščenih vozil,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo 

naslednji pomen:
1. »Abonma« je predpisan obrazec za označitev vozila, s 

katerim se dokazuje, da je parkirnina za parkiranje na območju, 
kjer je parkiranje s tem odlokom omejeno, plačana za celo leto.

2. »Abonma za stanovalce« je predpisan obrazec za 
označitev vozila, s katerim se plača izdaja abonmaja za ko-
ledarsko leto za posebna območja, določena z izvedbenim 
aktom.

3. »Cona« je območje, v katerem je parkiranje časovno 
omejeno, ali v katerem se plačuje parkirnina.

4. »Dostavni čas« je čas, v katerem je dovoljena dostava 
k objektom z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.

5. »Dovolilnica« je dokazilo na podlagi izdane odločbe 
v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pra-
vici uporabe parkirnega prostora, oziroma dokazilo o pravici 
uporabe parkirnega prostora na podlagi pogodbe v skladu z 
določili tega odloka. Dovolilnica je namenjena za označitev do-
ločenega vozila, iz katerega je razvidna pravica do ustavljanja 
ali parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena z 
notranje strani vozila, tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno 
kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi 
prednje vetrobransko steklo.

6. »Dovoljenje« je pisna odločba, s katero pristojni organ 
odloči o pravici do določene aktivnosti na prometni površini.

7. »Intervencijske poti« so poti namenjene zagotavljanju 
dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekt.

8. »Javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo 
označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen par-
kiranju vozil, ali posebej urejena javna površina zunaj vozišča 
državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil.

9. »Lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime 
katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni 
iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v 
primeru, da vozilo ni registrirano.

10. »Parkomat« je naprava za plačilo parkirnine in za 
izdajanje parkirnih listkov.

11. »Parkirni listek« je predpisan obrazec za označitev 
časa parkiranja in dokazilo o plačani parkirnini.

12. »Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno ozna-
čitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja.

13. »Parkirnina« je občinska taksa oziroma denarno na-
domestilo za uporabo javnega parkirnega prostora in se na-
mensko porabi za vzdrževanje cest in sistema parkomatov ali 
zapor.

14. »Pristojni organ« je organ občinske uprave, pristojen 
za področje urejanja cest in cestnega prometa, ter organ ob-
činskega redarstva.

15. »Zapora« je fizična prepreka, s katero se onemogoči 
možnost vožnje vozilom na določeno prometno površino (po-
topni valji, zapore, zapornice in podobno).

16. »Zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, 
parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se 
uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, 
ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni 
registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno 
vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti 
ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih 
iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil ce-
stnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.

3. člen
Kot javne prometne površine po tem odloku se lahko 

razglasijo: ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, površine 
za pešce, javne parkirne površine, posebne parkirne površine, 
avtobusna postajališča, urejene pešpoti, intervencijske poti ter 
druge ustrezno utrjene površine, namenjene prometu, katere 
se lahko uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa ta 
odlok, drugi predpisi lokalne skupnosti, predpisi o cestah in 
ureditvi ter pravilih cestnega prometa na njih.

II. PRISTOJNOSTI ZA IZVRŠEVANJE ODLOKA

4. člen
(1) Mestna občina Slovenj Gradec v skladu s predpisi o 

cestah in ureditvi prometa na njih, ter predpisi, s katerimi so 
določena pravila cestnega prometa z občinskimi cestami in 
javnimi površinami upravlja, vzdržuje ter opravlja nadzor nad 
občinskimi cestami, javnih parkirnih površinah in javnih površi-
nah umirjenega prometa.

(2) Župan in občinska uprava sta v skladu s tem odlokom 
in drugimi predpisi pristojna za:

– določanje prometne signalizacije na javnih parkirnih 
površinah,

– določanje ureditve prometa, omejitev in izjem za javne 
prometne površine,

– določanje oblike in vsebine dovolilnice ter vodenje evi-
dence o izdanih dovolilnicah,

– opravljanje drugih nalog, ki jih določajo zakoni in ta 
odlok.

(3) Pristojni organ občinske uprave izvaja naslednje ope-
rativne naloge:

– izdaja dovoljenja in soglasja določena s tem odlokom;
– izdaja dovolilnice za vožnjo v območja, v katerih je vo-

žnja sicer prepovedana;
– izdaja abonmaje (abonentske kartice);
– vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolil-

nicah in abonmajih;
– vodi evidence o predanih ključih oziroma napravah za 

odpiranje in zapiranje zapor;
– vodi evidenco o postavljeni prometni signalizacij;
– druge naloge, določne s tem odlokom.

5. člen
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim 

pripadajo na podlagi določil tega odloka z ustrezno dovolilni-
co, dovoljenjem ali abonmajem na podlagi odločbe, ki jo izda 
pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega 
odloka in izvedbenega akta.

(2) Mestni svet s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– obrazce dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– pogoje in kriterije za izdajo dovolilnic, dovoljenj in abo-

nmajev;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic, dovoljenj in 

abonmajev;
– postopek preklica dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic, 

dovoljenj in abonmajev;
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– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih 
fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nad-
zora upravljanja prometa.

(3) Župan s sklepom določi višino občinske takse za do-
volilnice, dovoljenja in abonmaje.

(4) Upravičenost do dovolilnice, dovoljenja ali parkirnega 
abonmaja se lahko preveri tudi z vpogledom v druge evidence.

6. člen
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pra-

vice uporabe parkirnega mesta, abonmaja ali druge pravice, 
dodeljene z dovoljenjem ali dovolilnico, če:

– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v 
vlogi niso resnični;

– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilni-
ce, dovoljenja ali abonmaja, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, 
ki so predpisani za pridobitev;

– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje 
ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop 
ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice.

(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prej-
šnjega odstavka odloča župan.

(3) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo odvze-
ta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih dneh 
po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice pristojnemu organu 
Mestne občine Slovenj Gradec vrniti abonma, dovolilnico ali 
dovoljenje.

(4) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pri-
stojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja 
preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v 
območje za pešce.

(5) Občinski redar odvzame neupravičeno uporabljeno 
napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju 
za pešce ali dovolilnico ali dovoljenje vozniku in ju pošlje pri-
stojnemu organu. O odvzemu dovolilnice ali dovoljenja se izda 
pisno potrdilo.

III. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH

7. člen
(Omejitev uporabe ceste ali njenega dela  

glede na vrsto prometa)
(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo 

prepovedan promet določenim vrstam vozil, ali je omejen pro-
met za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, 
osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni 
organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.

(2) Pristojni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, 
ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče 
prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Pristojni organ lahko za izdajo dovoljenja iz prvega 
odstavka tega člena zahteva tudi strokovno mnenje izvajalca 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.

8. člen
(Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev 

udeležencem cestnega prometa)
(1) Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovo-

ljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovolje-

njem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 

nasprotju z določili tega člena.

IV. UREDITEV PARKIRANJA IN USTAVLJANJA VOZIL  
NA PARKIRNIH POVRŠINAH

9. člen
(Določitev parkirnih površin)

(1) Na območju Mestne občine Slovenj Gradec so za 
parkiranje vozil namenjene:

1. javne parkirne površine:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
– parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno 

omejeno;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo par-

kirnine;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo par-

kirnine;
2. posebne parkirne površine.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena mo-

rajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in pro-
metno opremo.

(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja 
in obveza plačila parkirnine morajo biti razvidni s prometne 
signalizacije.

(4) Župan s sklepom določi območja posameznih vrst 
javnih parkirnih površin.

10. člen
(Območje kratkotrajnega parkiranja)

(1) V območju kratkotrajnega parkiranja je parkiranje ča-
sovno omejeno na največ dve uri.

(2) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na 
kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je 
potrebno označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega 
stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani 
vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja 
vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. Ponovna 
označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplač-
nega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na 
parkirnem mestu, ni dovoljena.

(4) Označitev časa prihoda z napravo, ki prireja čas pri-
hoda, ni dovoljena.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim, drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena.

11. člen
(Plačevanje parkirnine)

(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je 
določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za 
katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine 
je uporabnik javne parkirne površine.

(2) Parkirnina se plačuje na parkomatih, preko mobilnih 
telefonov ali s pridobitvijo abonmaja. Parkirni listek iz parkoma-
ta ali račun se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Plačilo z 
uporabo mobilnega telefona se preverja preko aplikacije.

(3) Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu 
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vi-
den in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko 
steklo.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

12. člen
(Parkirnina in nadzor nad plačevanjem)

(1) Parkirnina na Glavnem trgu se določa z naslednjimi 
tarifami in časovno omejitvijo:

Tarifa Časovna omejitev 
I. tarifa do 30 min 
II. tarifa od 31 min do 1 ure
III. tarifa od 1 ure do 2 ur
IV. tarifa od 2 ur do 3 ur
V. tarifa od 3 ur do 4 ur
VI. tarifa od 4 ur do 5 ur
VII. tarifa od 5 ur do 6 ur
VIII. tarifa nad 6 ur dnevno
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(2) V primeru, da voznik pri vstopu v ožji del mesta na 
kontrolni točki vzame parkirni listek in parkirni listek izgubi, 
oziroma pri izstopu nima parkirnega listka ter ni oproščen 
plačila parkirnine, plača dnevno parkirnino v višini vrednosti 
osme tarife.

(3) V primeru, da voznik pri vstopu v ožji del mesta na 
kontrolni točki ne vzame parkirnega listka, in če vozilo v času 
parkiranja na Glavnem trgu ni označeno s parkirnim listkom, 
ali če pri izhodu parkirnine ne poravna, ter ni oproščen plačila 
parkirnine, se kaznuje z globo 40 eurov.

(4) Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine 
na Glavnem trgu, poteka od ponedeljka do petka v času od 
6.30 ure do 19.30 ure in v soboto od 7.00 ure do 12.00 ure.

(5) Parkirnina za območje »modre cone« (plačilo na par-
kirnih avtomatih) se določa z naslednjimi tarifami in časovno 
omejitvijo:

Tarifa Časovna omejitev 
I. tarifa do 2 uri 
II. tarifa vsaka nadaljnja ura 

(6) Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na 
posameznih urejenih parkirnih prostorih, ki so razvidni s pro-
metne signalizacije, poteka od ponedeljka do petka v času od 
6.00 ure do 16.00 ure.

(7) Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec s sklepom 
določi višino parkirnine na Glavnem trgu in višino parkirnine 
za parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine 
(modre cone).

13. člen
Parkirnina iz 12. člena odloka se ne plačuje za:
– vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite, 

reševalcev in gasilcev ter druga intervencijska vozila;
– vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nad-

zora, ki morajo biti ustrezno označena;
– vozila, za katera so imetnikom izdani abonmaji, in sicer 

za cono za katero je abonma izdan.
(2) Vozila iz prvega odstavka tega člena, razen vozila za 

katera so imetnikom izdani abonmaji, lahko parkirajo v območju 
parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, v času ko je pla-
čilo parkirnine obvezno, brezplačno le toliko časa kolikor traja 
razlog za parkiranje.

14. člen
(Abonmaji za stanovalce v posebnih območjih)

(1) Neposredni uporabnik posameznega stanovanja, ki 
se nahaja v posebnem območju parkirnih površin, določenih s 
sklepom župana, so upravičeni do enega abonmaja za stano-
valce za osebno vozilo.

(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti 
tretji osebi.

(3) Abonma velja samo za osebno vozilo, za katerega je 
bil izdan.

(4) Postopek izdaje abonmajev, pogoje za pridobitev abo-
nmaja, obliko in vsebino abonmajev in višino takse za izdajo 
abonmaja določi mestni svet s pravilnikom.

15. člen
(Ureditev parkiranja vozil invalidov)

(1) Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za 
invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto.

(2) Invalidne osebe oziroma njihovi spremljevalci lahko na 
javni parkirni površini, kjer je obvezno plačilo parkirnine, in ki ni 
omejeno z zapornico, ter na območju kratkotrajnega parkiranja, 
brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri, pri čemer 
morajo označiti čas prihoda.

(3) Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla 
označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno 
karto za invalide tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z 
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(4) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po po-
teku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša 
čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(5) Označitev časa prihoda z napravo, ki prireja čas pri-
hoda, ni dovoljena.

(6) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja 
vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj 
namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, v skladu z 11. členom 
tega odloka, na območjih, kjer je plačilo parkirnine obvezno.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka tega 
člena.

(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek invalidna 
oseba oziroma njihovi spremljevalci, ki ravnajo v nasprotju s 
tem členom.

16. člen
(Ureditev parkiranja vozil na električni pogon)

(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni 
parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na 
električni pogon za omejen čas polnjenja vozila. Omejitev časa 
polnjena se določi s prometno signalizacijo.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

17. člen
(Ureditev parkiranja električnih vozil, ki se oddajajo  

v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«)
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna 

mesta na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske 
ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se 
oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je 
dovoljeno le z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni 
organ.

(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu 
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna 
in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko 
steklo.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

18. člen
(Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil,  

avtobusov in delovnih strojev)
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in 

delovnih strojev je dovoljeno le na javni parkirni površini, ki je 
določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano 
prometno signalizacijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je z dovoljenjem pristoj-
nega organa, dovoljen promet in parkiranje vozil za čas, nujno 
potreben za izvajanja:

– gradbeno-obrtniških del,
– servisnih del,
– prireditev,
– dejavnosti državnih organov,
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,
– dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj Mestna 

občina Slovenj Gradec.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje fizična oseba, odgo-

vorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik 
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma 
katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.
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19. člen
(1) Pristojni organ lahko določi postajališča in parkirna 

mesta za avtobuse v skladu s tehničnimi normativi in minimal-
nimi pogoji, ki jih določajo predpisi.

(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse 
znaša največ 15 minut, po preteku tega časa je dolžan voznik 
avtobusa postajališče za avtobuse zapustiti.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje voznik motornega vozila, 
razen voznika avtobusa, ki parkira na postajališčih in parkirnih 
mestih za avtobuse.

(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.

20. člen
(Ureditev parkiranja bivalnih vozil,  

bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov)
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike 

je dovoljeno parkirati le na javni parkirni površini, ki je določena 
za parkiranje teh vozil.

(2) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

21. člen
(Ureditev parkiranja enoslednih vozil  

in posebnih kategorij vozil)
(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna me-

sta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, 
mopedov in motornih koles.

(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štiri-
kolesa ali kolo-rikša se lahko parkirajo na posebnih parkirnih 
mestih ali na označenih plačljivih parkirnih mestih za parkiranje 
osebnih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano 
prometno signalizacijo.

(3) Za uporabo parkirnih mest iz prejšnjega odstavka za 
potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in 
štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna 
vozila v prometu. Plačilo parkirnine se izvaja preko mobilne 
aplikacije.

(4) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje 
ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe 
ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi 
javni prometni površini.

(5) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega 
člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih 
skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirnina ne plačuje.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 
tega člena.

22. člen
(Prepoved parkiranja)

(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi 
določbami tega odloka, je prepovedano parkirati:

– na površinah za kolesa,
– na zelenih javnih površinah in na drugih javnih površi-

nah, ki niso namenjene prometu,
– na javni površini ali drugi površini v lasti Mestne občine 

Slovenj Gradec, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen 
vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali priredi-
tvenega prostora ali za izvedbo prireditve,

– na javni površini in drugi površini v lasti Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, ki omogočajo prost dostop do prostora z 
zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij 
(ekoloških otokov).

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju prvim odstavkom tega člena.

V. UREDITEV PROMETA V OBMOČJU ZA PEŠCE

23. člen
(1) V območju za pešce veljajo omejitve prometa in prepo-

vedi v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa.
(2) Dovoz v območje za pešce se lahko tudi fizično pre-

preči z zaporami.
(3) Zapore se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o 

graditvi objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da je 
zanje predhodno pridobljeno soglasje.

(4) Odpiranje in zapiranje zapor je mogoče na podlagi 
dovoljenja, ki ga izda pristojni organ občinske uprave.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno zagoto-
viti možnost odpiranja zapor:

– vozilom gasilcev, vozilom nujne medicinske pomoči, 
vozilom policije, vozilom vojaške policije ter drugim interven-
cijskim vozilom,

– vozilom občinskega redarstva,
– vozilom, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in
– vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov.

24. člen
(parkiranje v območju za pešce)

(1) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje 
motornih vozil, razen, če je drugače določeno s prometno 
signalizacijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na območjih za pešce 
z dovoljenjem pristojnega organa, dovoljen promet in parkiranje 
vozil za čas, nujno potreben za izvajanja:

– gradbeno-obrtniških del,
– servisnih del,
– prireditev,
– dejavnosti državnih organov,
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,
– dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj Mestna 

občina Slovenj Gradec.
(3) Parkiranje v območju za pešce je dovoljeno le z do-

voljenjem, ki ga izda pristojen organ. Dovoljenje se izkazuje s 
parkirno dovolilnico. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v 
parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, 
da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi 
vetrobransko steklo. Po preteku dovoljenega časa parkiranja, 
določenega v izdanem dovoljenju, mora upravičenec z vozilom 
zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno 
parkirano mesto.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

25. člen
(Dostava na območju za pešce)

(1) Dostava v območju za pešce, katere čas trajanja je 
omejen na največ 30 minut, se izvaja v dostavnem času od 
5.00 do 10.00 ure zjutraj.

(2) Dostava v območju za pešce je dovoljena z dovolje-
njem za dostavo, ki ga izda pristojni organ v zvezi z opravlja-
njem dejavnosti v območju za pešce.

(3) Dovoljenje se izkazuje z dovolilnico. Dovolilnica mora 
biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobran-
skega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje 
strani vozila skozi vetrobransko steklo. Voznik mora na vidnem 
mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda.
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(4) Po preteku dovoljenega časa, določenega v dovoljenju 
iz drugega odstavka tega člena mora upravičenec z vozilom 
zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno 
parkirano mesto.

(5) Za izvajanje dostave se plača taksa v skladu s pravilni-
kom. Taksa se plača pred izdajo dovolilnice iz tretjega odstavka 
tega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem 
primeru ne vrača.

(6) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave 
ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova 
dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da 
ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim in šestim odstav-
kom tega člena.

(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim in šestim odstavkom 
tega člena.

26. člen
Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih razlogov 

v primerih:
– tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del 

povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi 
instalacijami in podobno,

– delovnega časa poslovnega subjekta na namembni 
lokaciji za izvajanje dostave,

– izvajanja prireditev,
– dobave energentov,
– izvedbe nujnih del za odpravo nevarnosti za ljudi, in-

frastrukturo in okolje v primeru ugotovljenih napak ali poškodb 
na objektu ali napeljavah (vodovod, plin, elektro instalacije) in 
s tem povezana dostava materialov, ki so potrebni za odpravo 
napak ali poškodb v dovoljenju določi, da se čas za izvedbo 
dostave podaljša do največ 180 minut.

27. člen
(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih oko-

liščin izda dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega 
časa.

(2) Kot okoliščine iz prvega odstavka tega člena se šte-
jejo:

– vložnik zaradi narave načina izvajanja dostave tovora 
ne more zagotavljati dostave v časovnem okviru, kot ga določa 
čas za dostavo v območje za pešce,

– dostava hitre pošte,
– nujne življenjske potrebščine,
– tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del 

povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi 
instalacijami in podobno,

– dostava energentov, rezervnih delov in izvajanje drugih 
servisnih dejavnosti za pravne in fizične osebe,

– dostava opreme za prireditve,
– druge, posebno utemeljene okoliščine.

28. člen
(dostop do parkirišč na dvoriščih v območjih  

za pešce z omejenim dostopom)
(1) Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta 

znotraj območja za pešce lahko v skladu s predpisi, ki urejajo 
gradnjo in predpisi, ki urejajo prostor, ter pod pogojem, da si 
predhodno pridobi soglasje urada, omeji dostop na dovozno 
pot do parkirišča z zaporo.

(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti 
v območju za pešce določi pristojni urad.

(3) Lastnik ali upravljavec parkirišča iz prvega odstavka 
tega člena sam določa, kdo lahko parkira na takem parkirišču 
in razdeli ključe oziroma naprave za odpiranje zapore uporab-
nikom, ki jim dovoli parkiranje.

(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje zapore 
iz tretjega odstavka tega člena, ne potrebuje dovolilnice za 
prevoz dovozne poti in parkiranje na dvorišču. Imetnik ključa, v 
območju za pešce, ne sme voziti izven določene dovozne poti 
ali ustavljati ali parkirati vozilo izven dvorišča.

(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta znotraj 
območja nadzira lastnik ali upravljavec sam.

(6) Lastnik oziroma upravljavec je dolžan imetnike ključa 
oziroma naprave ob izročitvi ključa oziroma naprave seznaniti 
s potekom dovozne poti in omejitvami, ki veljajo v območju.

VI. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN

29. člen
(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)
Za prometne površine se glede varstva prometnih povr-

šin, ukrepov za varstvo prometa, izdaje soglasij in izdaje dovo-
ljenj smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah 
Mestne občine Slovenj Gradec, če ni v tem odloku drugače 
določeno.

30. člen
(odgovornost za stanje javnih prometnih površin)

(1) Javne prometne površine se morajo redno vzdrževati 
in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega namena in go-
spodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in nemoteno upora-
bo ter varno odvijanje prometa. Pri tem se smiselno uporabljajo 
veljavni predpisi o cestah, ureditvi in pravilih prometa na njih ter 
predpisi o varnosti cestnega prometa.

(2) Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih povr-
šin kot javne službe opravlja izvajalec javne službe.

31. člen
(obveznost pridobitve soglasja)

(1) Soglasje pristojnega občinskega organa je predhodno 
potrebno pridobiti za:

– gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter posta-
vljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav na javni prometni 
površini;

– napeljevanje oziroma postavljanje nadzemnih in pod-
zemnih vodov in naprav v območju javne prometne površine;

– opravljanje del na zemljiščih ali objektih ob javnih 
prometnih površinah, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala javno prometno ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja;

– gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na javne prometne 
površine, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč;

– graditev žičniških naprav na ali ob javnih prometnih 
površinah;

– izkoriščanja kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob 
javnih prometnih površinah;

– opravljanje del zunaj varovalnega pasu javne prometne 
površine, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma 
višine podzemnih voda;

– uporabo javnih prometnih površin za druge namene.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 

nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov, ki 
ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.

32. člen
(1) Zahtevo za izdajo soglasja iz prejšnjega člena je treba 

vložiti najmanj 15 dni pred pričetkom del pri pristojnem občin-
skem organu, in mora vsebovati podatke o začetku in trajanju 
del in o načinu zavarovanja kraja. Pristojni občinski organ 
določi pogoje za poseg v cestno telo.
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(2) V soglasju lahko pristojni občinski organ določi, da je 
potrebno delo opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času in 
določi še druge ukrepe za varnost prometa.

33. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pre-

točnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge 
javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali 
drugim nadzornim sistemom.

(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last Mestne 
občine Slovenj Gradec in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se 
razpolaga skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona o 
prekrških in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Nadzorni sistem iz prvega ostavka tega člena upravlja 
pristojni organ, izvajalec ali s strani Mestne občine Slovenj 
Gradec pooblaščena oseba.

VII. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO 
PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL

34. člen
(1) Občinski redar lahko odredi odstranitev vozila oziroma 

odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju zakonom ali s tem 
odlokom, če onemogoča drugemu udeležencu cestnega pro-
meta varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju takemu 
vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko 
bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa ali 
predstavlja oviro na cesti kot to določa zakon, ki ureja ceste 
(nepravilno parkirano vozilo):

– na javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub jav-
nemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z 
delovišča;

– na javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javne-
mu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop 
s prireditvenega prostora, zaradi izvedbe prireditve;

– na javnih površinah, kjer ovira dostop komunalni službi 
do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje od-
padkov;

– na javnih zelenih površinah, otroških in drugih igriščih 
ter na drugih podobnih javnih površinah;

– na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udeležence v pro-
metu ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je vožnja 
tam prepovedana;

– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali jav-
nih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske 
službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja;

– na posebej označenih delih javne površine, kjer vozilo 
ovira namensko rabo te površine;

– na postajališčih ali obračališčih javnega prevoza potni-
kov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališči 
oziroma obračališči javnega prevoza potnikov;

– na površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do trans-
formatorske postaje;

– na površinah za kolesarje.
(2) Takojšen odvoz vozila se lahko odredi tudi, ko je vozilo 

na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali drugih površinah, če 
po presoji občinskega redarja pomeni nevarnost za onesnaže-
nje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.

(3) Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega je odre-
dil odvoz, pred pričetkom odvoza fotografirati in v pisni odredbi 
napisati kratek vizualni opis o stanju vozila.

35. člen
(odredba za odstranitev parkiranega vozila)

(1) Odredba za odstranitev parkiranega vozila iz prejšnje-
ga člena tega odloka mora vsebovati:

– registrsko oznako (tablica) vozila, za katerega je bil 
odrejen odvoz;

– znamko, tip in barvo vozila;

– lokacijo (kraj) parkiranega vozila;
– datum in čas zaznave parkiranega vozila;
– datum in čas oddaje naročila odvoza vozila;
– številko in datum izdaje pisne odredbe;
– številko obvestila o prekršku;
– zapisnik o stanju vozila;
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, 

številka motorja itd.).
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena mora 

odredba vsebovati tudi podatke o stanju vozila ter morebitne 
poškodbe, občinski redar pa mora preveriti tudi, če je vozilo 
odklenjeno oziroma zaklenjeno.

(3) En izvod odredbe prejme izvajalec odvoza in je priloga 
zapisnika.

36. člen
(zapuščena vozila)

(1) V primeru, ko občinski redar ugotovi ali je seznanjen, 
da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini ali 
drugih delih ceste ali v varovalnem pasu ceste, namesti nanj 
pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani 
najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.

(2) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prve-
ga odstavka tega člena, občinski redar odredi pristojnemu 
izvajalcu rednega vzdrževanja cest, ki lahko poseže v vozilo, 
da pridobi identifikacijsko številko vozila, hkrati pa v primeru 
onesnaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijavo 
pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odredbo o odstrani-
tvi vozila ne zadrži njene izvršitve.

(3) Občinski redar lahko odredi odstranitev zapuščenega 
vozila na stroške Mestne občine Slovenj Gradec. Za stroške 
odstranitve in hrambe vozila se lastniku vozila izstavi račun.

(4) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo 
očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost 
oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je ne-
popolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo uniči oziroma 
razgradi pri pristojnem izvajalcu razgradnje izrabljenih vozil.

(5) Če se lastnika odstranjenega vozila ne da ugotoviti, 
vsi stroški odvoza, hrambe in uničenja ali prodaje bremenijo 
občino.

37. člen
(postopek odstranitve vozila)

(1) Odstranitev vozil v skladu z zakonom in tem odlokom 
izvaja pristojni izvajalec odvoza vozil ali pogodbeni izvajalec 
odvoza vozil.

(2) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar 
že napisal odredbo za odstranitev vozila, vozilo pa še ni odpe-
ljano, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila 
ob prihodu plačati predpisane stroške odvoza do višine 25% 
stroškov.

(3) Izvajalec odvoza iz prvega odstavka ima pravico pridr-
žati vozilo, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranje-
no, dokler ni plačana cena storitve odvoza in hrambe.

(4) Lastnik, katerega vozilo je v postopku odstranjevanja 
ali je bilo odstranjeno, vendar še ne odpeljano, lahko prevzame 
vozilo na kraju samem, s tem, da plača stroške odvoza.

(5) Izvajalec odvoza iz prvega odstavka mora o vsaki 
opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti občinsko 
redarstvo.

38. člen
(obveščanje policije)

Občinski redar mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila 
obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:

– registrsko oznako (tablico) vozila, za katerega je bil 
odrejen odvoz, oziroma v primeru zapuščenega vozila brez 
tablic, tip vozila z opisom vozila,

– datum in uro odvoza,
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– izvajalca odvoza in
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je vozilo 

možno prevzeti.

39. člen
(hramba in varovanje vozil)

(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, 
posebej določenim za ta namen, ki ga zagotovi pristojni izvaja-
lec odvoza, dokler voznik ali lastnik vozila ne prevzame vozila, 
vendar največ 3 mesece od odstranitve vozila.

(2) Izvajalec hrambe zagotavlja hrambo in varovanje vozil 
pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil v 
času hrambe.

(3) Izvajalec hrambe mora voditi evidenčno knjigo, ki 
vsebuje naslednje podatke:

– odredbo o odvozu vozila,
– fotografija vozila,
– datum in uro prevzema vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– stroške, povezane z odvozom in hrambo vozila.

40. člen
(ravnanje z vozilom, ki ni prevzeto)

(1) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v treh mese-
cih od odstranitve vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in 
da je lastnik vozilo opustil.

(2) V primeru, da na vozilu ni registrskih označb, hkrati 
pa tudi na drug primeren način ni mogoče pridobiti podatkov o 
lastniku vozila, se šteje, da lastnik vozila ni znan.

(3) Vozilo, katerega je lastnik opustil ali katerega lastnik 
ni znan in ni prevzeto v treh mesecih od odstranitve, se uniči 
ali proda.

(4) Vozilo se proda v skladu s predpisi o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

(5) Vozilo, ki ni prevzeto in ki se ne proda, ter je manjše 
vrednosti, se uniči.

VIII. ODGOVORNOST ZA PREKRŠKE,  
STORJENE Z VOZILOM

41. člen
V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za prekršek, do-

ločen s tem odlokom in storjen z vozilom, se uporabljajo vsa-
kokratne določbe zakona, ki ureja pravila cestnega prometa o 
odgovornosti za prekršek.

42. člen
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni 

mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da 
tega prekrška ni storil.

(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, 
s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali 
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek od-
govorna oseba.

IX. NADZOR

43. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 

občinsko redarstvo in občinski inšpektorat.
(2) V skladu s tem odlokom lahko občinski redar pri opra-

vljanju nadzora izdaja odredbe, odredi odstranitev vozila, izreka 
globe in opozorila ter izvaja druge ukrepe in pooblastila, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter v skladu 
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(1) Mestni svet sprejme akt iz 5. in 12. člena tega odloka 

v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Župan sprejme akt iz tretjega odstavka 5. in 9. člena 

tega odloka v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

45. člen
(1) Postopki za izdajo dovoljenj, parkirnih abonmajev 

in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se 
dokončajo v skladu z določbami Odlok o ureditvi cestnega pro-
meta v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 
33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11).

(2) Pogodbe in sporazumi, sklenjeni na podlagi Odloka 
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 
58/01, 79/06, 110/09, 23/11) ostanejo v veljavi do izteka roka 
njihove veljavnosti.

46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 
58/01, 79/06, 110/09, 23/11).

47. člen
Do izdaje novih izvedbenih aktov ostane Sklep o določitvi 

območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone 
in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih 
parkiriščih v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 6/16), izdan 
na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 
78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/2011), v veljavi, v kolikor 
ni v nasprotju s tem odlokom.

48. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-0006/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3403. Odlok o urejanju in čiščenju zelenih in drugih 
javnih površin na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – 
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 
– ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 
– ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 
28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 
72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 
– odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 
80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04, 17/06 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 60/17 – ZDMHS, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 
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158/20), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1 UPB2 (Uradni 
list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 
115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 
109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 
– ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 
15/21 – ZDUOP), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 20. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o urejanju in čiščenju zelenih in drugih  

javnih površin na območju  
Mestne občine Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Slovenj 

Gradec določi:
– organizacijska in prostorska zasnova urejanja in čišče-

nja zelenih in drugih javnih površin kot storitve javne službe,
– vrste in obseg storitev javne službe,
– obveznosti izvajalca v okviru izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin,
– posege v javne površine,
– urejanje zelenih površin,
– financiranje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe in rabo javne po-

vršine in
– prehodne in končne določbe.

2. člen
(javne površine in oprema na javnih površinah)

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 
pomen:

1. zelene javne površine so:
– javni parki in drevoredi;
– nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob 

javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah in spominskih 
obeležjih izven pokopališč;

– posamezne skupine dreves in rastišča posameznih 
dreves, pomembnih za naravno okolje;

– otroška igrišča na javnih zelenih površinah;
– parkovno urejeni gozdovi;
– parkovno urejene vodne brežine ter
– druge zelene javne površine, določene s predpisi me-

stne občine.
2. druge javne površine po tem odloku so:
– utrjene poti in pešpoti;
– športne površine na javnih utrjenih površinah;
– trgi in tržnice;
– otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter
– druge utrjene javne površine, določene s predpisi me-

stne občine.
3. objekti in oprema na javnih površinah so: klopi, igrala, 

pitniki, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za ko-
lesa, koši za odpadke ob zelenih javnih površinah, spominska 
obeležja in skulpture.

(2) V primeru dvoma o tem, ali posamezno zemljišče šteje 
za javno površino po tem odloku, odloči o tem pristojna služba 
Mestne občine Slovenj Gradec.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Izvajanje javne službe, ki je predmet tega odloka, zago-
tavlja Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. kot go-

spodarska javna služba, katerega soustanoviteljica je Mestna 
občina Slovenj Gradec.

4. člen
(območje izvajanja javne službe)

(1) Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne služ-
be na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec.

(2) Posamezna območja javnih površin, na katerih se 
izvaja javna služba, se določijo v okviru minimalnih standardov 
urejanja javnih površin, ki ga pripravi pristojni urad Mestne 
občine Slovenj Gradec v roku šestih mescev po sprejetju tega 
odloka.

(3) Minimalni standard urejanja javnih površin zajema:
– določitev con urejanja in čiščenja javnih površin, ki se 

določijo glede na podatke iz evidenc javnih površin, ki jih pri-
pravi izvajalec javne službe,

– standard pometanja in čiščenja javnih površin,
– standard urejanja zelenih površin, oskrbo vrtnic in traj-

nic, enoletnic oziroma sezonskih rož, dreves in grmovnic,
– standard vzdrževanja urbane in komunalne opreme 

na javnih površinah, intervencija in nujna vzdrževalna dela ter
– druga dela, določena s tem odlokom ali drugimi predpisi.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

5. člen
(1) Urejanje javnih površin po tem odloku obsega ureja-

nje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec tako, da se ohrani zasnova in funkci-
onalnost javnih površin ter da se zagotavlja ustrezen estetski 
videz in nivo urejenosti javnih površin.

(2) Izjemoma urejanje javnih površin po tem odloku zaje-
ma tudi površine v zasebni lasti, ki mejijo na javne površine in 
javne ceste, če je to v javnem interesu zagotavljanja urejenosti 
in varnosti naselja.

(3) Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih 
površin zagotavljati red in urejenost javnih površin.

6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje drugih (utrjenih) javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin obsega:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih po-

vršin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih povr-

šin ter zatiranje ali odstranitve plevela in alergenih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, 

paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih 

mej,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadome-

ščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih 

koritih in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objek-

tov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih 

površin na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih 

tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob 

prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih 

površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izbolj-
ševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin.
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(3) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin obsega:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz od-

padkov z utrjenih javnih površin,
– pranje utrjenih javnih površin,
– odstranjevanje plevela in odpadlega listja z utrjenih 

javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob 

prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– vzdrževanje igral na otroških igriščih v sodelovanju z 

upravljavcem otroških igrišč,
– vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,
– krpanje udarnih jam na javnih površinah,
– vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za 

odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, kemičnih 
WC-jev in drugih montažnih kabin ter druge podobne sanitarne 
opreme;

1. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme 

javnih sanitarij,
– varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemo-

teno obratovanje javnih sanitarij;
2. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v 

dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih 
javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti 
utrjenih javnih površin;

3. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih 
površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljše-
vanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih.

(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje 
z zastavami na javnih površinah, in sicer:

– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v 
času praznikov in prireditev,

– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(5) Javna služba po tem odloku obsega tudi zbiranje in 

prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo na 
javnih površinah – odpadki s klasifikacijsko številko 20.03.01 
– mešani komunalni odpadki in odpadki s klasifikacijsko šte-
vilko 20.02 – odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s 
pokopališč.

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

7. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Na javnih zelenih površinah morajo biti nameščeni koši 
za odpadke. Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obli-
ko, barvo in mesto postavitve določi pristojni organ Mestne ob-
čine Slovenj Gradec v sodelovanju z izvajalcem javne službe.

(2) Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec javne 
službe.

8. člen
(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

9. člen
(letni program urejanja in čiščenja javnih površin)

(1) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz 5. in 
6. člena tega odloka se za posamezno koledarsko leto določi 
z Letnim program urejanja in čiščenja zelenih in drugih javnih 
površin (v nadaljevanju: letni program), ki ga izdela izvajalec 
javne službe na podlagi evidenc javnih površin ter minimalne-
ga standarda urejanja javnih površin, in ga posreduje Mestni 
občini Slovenj Gradec najkasneje do 31. oktobra tekočega leta 
za naslednje leto.

(2) Letni program potrdi župan Mestne občine Slovenj 
Gradec s sklepom.

(3) Letni program izvajalca mora vsebovati:
– program ureditve javnih zelenih površin in zavarovanja 

posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov in 
zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob 
objektih, urejenih vodnih strugah ipd.,

– cenik del in materiala za vzdrževanje javnih površin v 
tekočem letu,

– redno vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje seznam 
javnih površin, na katerih bo opravljeno redno vzdrževanje in 
navedba višine finančnih sredstev za redno vzdrževanje,

– investicijsko vzdrževanje javnih površin, ki vsebuje se-
znam javnih površin, na katerih bo opravljeno investicijsko 
vzdrževanje in navedbo višine potrebnih finančnih sredstev za 
investicijsko vzdrževanje,

– drugo potrebno, glede na zahteve Mestne občine Slo-
venj Gradec.

(4) Letni program se lahko spreminja in dopolnjuje glede 
na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v veljavnem ob-
činskem proračunu. Spremembe in dopolnitve letnega progra-
ma, ki so vezane na zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev, 
se praviloma potrdi v okviru sprejemanja rebalansa proračuna.

10. člen
(evidence javnih površin)

(1) Območja javnih površin, na katerih se izvaja javna 
služba, se določijo s katastrom javnih površin, ki ga pripravi iz-
vajalec javne službe v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka.

(2) Kataster javnih površin mora vsebovati:
– lokacijo posamezne javne površine,
– parcelno številko, k.o. zemljišča, na katerem se nahaja 

javna površina, ali opis lokacije,
– velikost javne površine,
– urbano opremo,
– obseg potrebnega urejanja javne površine,
– evidenco zelenih površin z evidenco dreves.
(3) Sestavni del katastra so karte javnih površin, pri-

pravljene na podlagi temeljnih topografskih načrtov v merilu 
1:5000 ali preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000, za 
pomembnejša območja pa lahko tudi na načrtih manjšega 
merila. Kataster javnih površin se sproti ažurira in dopolnjuje.

11. člen
(hortikulturna komisija)

(1) Hortikulturno komisijo s sklepom imenuje župan. Se-
stavljajo jo predstavnik javne gospodarske službe, predstavnik 
občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, predstavnik 
društva ali organizacije s področja turizma oziroma urejanja 
prostora ter zunanji strokovnjaki s področja hortikulture.

(2) Naloge hortikulturne komisije so:
– dajanje mnenj in svetovanje županu ter občinski upravi 

glede urejanja zelenih površin v mestni občini,
– dajanje mnenja in sodelovanje z izvajalcem javne služ-

be glede vzdrževanja, načrtovanja in urejanja javnih zelenih 
površin,

– dajanje mnenj glede zbiranja in sajenja novih dreves, 
grmovnic in drugih okrasnih rastlin,

– dajanje mnenj glede odstranitve ali obreza dreves, gr-
movnic in drugih okrasnih rastlin na pobudo občank in občanov,

– izdajanje soglasij glede odstranitve, obreza ali sajenja 
dreves, grmovnic in drugih okrasnih rastlin na območju strnje-
nih naselij v Mestni občini Slovenj Gradec (npr. pri večstano-
vanjskih stavbah, katerih pripadajoča zemljišča mejijo na javne 
površine),

– sodelovanje z izvajalcem javne službe pri pripravi le-
tnega programa.

(3) Organizacijske in administrativne zadeve v zvezi z 
delovanjem komisije opravlja občinska uprava Mestne občine 
Slovenj Gradec.
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(4) V kolikor posameznik odstrani, obreže ali posadi dre-
vesa, grmovnice in druge okrasne rastline brez izdanega so-
glasja hortikulturne komisije iz pete alineje prejšnjega ostavka, 
se kaznuje z globo 160 eurov.

12. člen
Izvajalec javne službe mora:
– redno in strokovno izvajati vse storitve javne službe,
– v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec skrbeti 

za načrtovanje in razvoj javne službe ter za dobro gospodarje-
nje z javnimi površinami in objekti,

– pripraviti letni program iz 9. člena tega odloka,
– voditi evidence javnih površin iz 10. člena odloka,
– skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo iz naslova 

splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem javne službe povzročili pri njem zaposleni delavci 
ali pogodbeni (pod)izvajalci tretjim osebam ali Mestni občini 
Slovenj Gradec,

– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe do 
31. marca tekočega leta za preteklo leto,

– pridobivati dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno 
izvajanje gospodarske javne službe,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem javne službe,

– zagotavljati dežurstvo, katerega namen je zagotavljati 
stalno urejenost in čistočo javnih površin,

– uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave 
ter druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti, kot dober 
gospodarstvenik,

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javne službe,

– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– opravljati javno službo tudi v primeru elementarnih ne-

sreč in nepredvidenih okoliščin.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV ZELENIH  
IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN

13. člen
(zavarovanje javnih površin med gradnjo)

(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan 
pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavaro-
vati javno površino pred poškodbami in onesnaženjem.

(2) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora pre-
prečiti širjenje prahu z gradbišča, še posebej ob rušenju zgradb 
ali urejanju fasad, na vozila naložiti material tako, da se pri 
prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila 
pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage 
na javnih površinah.

(3) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora grad-
beni material skladiščiti tako, da le-ta ne more onesnažiti javnih 
površin.

(4) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan 
pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti 
lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode, da se prepreči 
poškodovanje in onesnaženje mimoidočih ljudi in javnih povr-
šin. Če poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške 
dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.

(5) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del poško-
duje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške dolžan 
nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi pristojni občinski 
inšpektorat, sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih 
del. V kolikor v navedenem roku povzročitelj ne vzpostavi prvo-
tnega stanja, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne 
službe ob predhodnem evidentiranju stanja.

(6) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

14. člen
(prevoz tovora)

(1) V primeru, da se onesnaženja javne površine pri pre-
vozu tovora ne more preprečiti, mora povzročitelj v najkrajšem 
času, najkasneje pa v šestih urah od nastanka onesnaženja 
odstraniti nesnago z javnih površin. Povzročitelj mora v ena-
kem roku odstraniti tudi nesnago, ki nastane pri nakladanju in 
razkladanju tovora na javnih površinah. V kolikor v navedenem 
roku povzročitelj nesnage ne odstrani, naredi to na stroške pov-
zročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju 
stanja. Obvestilo o povzročitvi onesnaženja in nevzpostavitvi 
prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe pristojnemu 
občinskemu inšpektoratu.

(2) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

15. člen
(ravnanje ob prireditvah)

(1) Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah mo-
rajo skrbeti, da se javne površine ne onesnažujejo, po uporabi 
pa so dolžni le-te takoj, ali najkasneje v šestih urah po končani 
prireditvi očistiti in po potrebi površine tudi razkužiti ter vzpo-
staviti v prvotno stanje.

(2) V kolikor povzročitelj onesnaževanja oziroma orga-
nizator prireditev na javnih površinah ne izpolni obveznosti 
iz prejšnjega odstavka, mora to storiti izvajalec javne službe 
na stroške povzročitelja oziroma organizatorja. Obvestilo o 
povzročitvi onesnaženja in nevzpostavitvi prvotnega stanja 
posreduje izvajalec javne službe pristojnemu občinskemu in-
špektoratu.

(3) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

16. člen
(živali)

(1) Na javnih površinah je prepovedano puščati živali 
brez ustreznega nadzora. Psi in druge živali se na površinah, 
opredeljenih v drugem členu odloka, vodijo le na povodcih.

(2) V primerih onesnaženja javnih površin z iztrebki mo-
rajo lastniki oziroma vodniki živali le-te na primeren način takoj 
odstraniti.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 
oziroma skrbnik živali, ki ravna v nasprotju s tem členom, razen 
v kolikor gre za kršitev, ki jo ureja veljavni zakon o zaščiti živali, 
se kršitelja kaznuje skladno z določbami navedenega zakona.

17. člen
(omejitve gibanja psov)

(1) Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na:
– otroška igrišča,
– zelenice v bližini vzgojno-varstvenih in izobraževalnih 

ustanov,
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 

oziroma skrbnik živali, ki ravna v nasprotju s tem členom.

18. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)

(1) Na javnih površinah je prepovedano:
– odmetavati papir, cigaretne ogorke, žvečilne gumije, 

smeti in druge predmete,
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– ustavljati, parkirati ali voziti z vsemi motornimi vozili in 
delovnimi stroji po javnih površinah, ki niso prometne površine, 
razen pri vzdrževanju teh površin,

– trositi oziroma lepiti letake in plakate na mesta, ki niso 
posebej namenjena za plakatiranje,

– uporabljati objekte, ki so sestavni del javnih površin, v 
nasprotju z njihovo naravo in namenom,

– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– organizirano hranjenje živali na istih mestih oziroma 

lokacijah,
– razsipati po prometni površini sipek material ali kako 

drugače onesnaževati te površine, razen v primeru vzdrževanja 
občinskih javnih cest,

– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanj-
sko in drugo opremo,

– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte 
na zelenih površinah brez soglasja pristojnega občinskega 
organa,

– gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to 
estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke,

– izvajati športno rekreativne aktivnosti na način, ki lahko 
poškoduje javne površine in objekte,

– trgati cvetje, sekati, lomiti ali kako drugače poškodovati 
drevje, grmovje ali druge nasade, žive meje ob javnih poteh, 
klopi, cvetlične posode, cvetlične ograje in druge objekte na 
teh površinah,

– postavljati šotore, bivalne prikolice ali avtodome,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in 

podobno,
– puščati kosovne odpadke,
– izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati 

okolju nevarne snovi,
– deponirati gradbeni material in material od raznih iz-

kopov ter drugih podobnih materialov in drv brez soglasja 
pristojne občinske službe,

– poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte, name-
ščene na javnih površinah,

– poslikavati z grafiti,
– posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spre-

meni njen namen ali izgled,
– obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne 

napise in druge predmete na drevesa in grmovnice, razen, če 
je to posebej začasno dovoljeno s strani Mestne občine Slovenj 
Gradec zaradi prireditev,

– pitje in točenje alkoholnih pijač, razen na mestih v 
sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev, mladoletnim 
osebam in polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti 
od alkohola, ki so izraženi bodisi v splošnem videzu, vedenju, 
hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.

(2) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

19. člen
(Odprava škode, nastale z izvajanjem prepovedanih dejanj)

(1) Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj 
na javnih zelenih površinah in drugih javnih površinah, je dolžan 
odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi pooblaščena oseba.

(2) V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v dolo-
čenem roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi 
izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.

VI. POSEGI V JAVNE POVRŠINE

20. člen
(1) Dovoljeni posegi v javne površine, opredeljene v dru-

gem členu odloka, so:

– redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih 
zelenih površin,

– preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe 
njihove namembnosti,

– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih 
zelenih površin,

– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge 
infrastrukture,

– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastruk-
turi,

– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

(2) Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru 
letnega načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih do-
voljenj ali soglasja pristojnega občinskega organa oziroma, če 
je to potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti 
ali varnosti v cestnem prometu.

(3) Poseg v zasebne zelene površine je dovoljen v okviru 
prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi javne 
varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V primeru, da je poseg 
v zasebne zelene površine v okviru prostorskih izvedbenih 
aktov oziroma je poseg potreben zaradi novogradnje ali re-
konstrukcije javnih prometnih površin je dovoljen ob pogoju, 
da lastnik da soglasje za poseg. Lastnik oziroma uporabnik 
zasebne zelene površine ima pravico do odškodnine.

(4) Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno 
ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, so 
možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in 
izdanimi dovoljenji, lokacijskimi informacijami in soglasji pri-
stojnega občinskega organa ter drugih pravnih oseb, ki imajo 
pooblastilo na podlagi zakona.

(5) Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi 
na javnih zelenih površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo 
ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.

(6) Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pri-
dobi ustreznega dovoljenja v določenem roku, odredi nadzorni 
organ vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred pose-
gom, na stroške izvajalca posega.

(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

21. člen
(Nujna dela na komunalni infrastrukturi)

(1) V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi 
nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dol-
žan najkasneje v roku 24 ur obvestiti pristojni občinski organ 
o izvajanju del in takoj po končanju del povrniti javno zeleno 
površino v prvotno stanje.

(2) V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infra-
strukturi po prekopavanju ne vzpostavi javne zelene površine v 
prvotno stanje takoj po končanju del, mu nadzorni organ odredi 
rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi, da na 
stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.

22. člen
(Gradbeni in drugi posegi na javnih zelenih površinah)

(1) Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvaja-
nja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi posega 
v javne zelene površine, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči 
nepotrebne škode na zelenih površinah, oziroma je dolžan 
škodo takoj po nastanku odpraviti.

(2) V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po 
opravljenem delu, mu lahko nadzorni organ odredi dodatni 
rok za odpravo škode oziroma odredi, da na stroške izvajalca 
škodo odpravi drugi izvajalec.
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(3) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

23. člen
(Zavarovanje zelenih površin v času posega)

(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del in drugih 
posegov na javnih zelenih površinah je dolžan pred posegom 
na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa, 
grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih 
in grmovnicah je potrebno zaščititi nadzemni del in koreninski 
sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih površin.

(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih 
del med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je 
dolžan nadomestiti v enaki količini, primerni velikosti, stanju 
in obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec 
dolžan obnoviti in povrniti v stanje pred posegom.

(3) Kadar nadzorni organ ugotovi, da izvajalec gradbenih 
del med gradnjo poškodovanega ali uničenega drevja ali grmi-
čevja ni nadomestil v enaki količini, primerni velikosti, stanju in 
obliki, mu določi rok, v katerem mora to storiti.

(4) Če izvajalec gradbenih del naložene obveznosti ne 
izpolni v določenem roku, nadzorni organ odredi, da to stori 
izvajalec javne službe na stroške izvajalca gradbenih del.

(5) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

24. člen
(Odstranitev obstoječe vegetacije)

V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti obsto-
ječo vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno 
grmičevje), jo je investitor dolžan nadomestiti. Odstranjeno 
drevo ali nasad mora nadomestiti z enakim ali podobnim dre-
vesom oziroma nasadom primerne vrste in velikosti v skladu z 
načrtom urejanja zelenih površin oziroma v skladu s projektno 
dokumentacijo. Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu 
in v času, ki ga odredi pristojni občinski organ.

25. člen
(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji)

(1) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec 
gradbenih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom 
urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki 
ne sme biti daljši od enega leta. Na območje, ki je namenjeno 
travni površini, mora posejati travno seme, primerno za upora-
bo v urbanih območjih.

(2) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec 
gradbenih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti začasne 
objekte in odvečni material ter razgrniti in poravnati rodovitno 
zemljo tako, da je plast debela najmanj 20 cm, ter na območje, 
ki je namenjeno travni površini, posejati travno seme, primerno 
za uporabo v urbanih območjih.

(3) Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih 
cestah ter parkiriščih se določi višina rodovitne zemlje z načr-
tom urejanja zelenih površin.

(4) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po za-
ključeni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja 
zelenih površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju, 
ali tega ne stori tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega 
člena, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe 
na stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.

(5) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

26. člen
(nove javne zelene površine)

(1) Nove javne zelene površine se lahko pridobivajo in 
urejajo samo v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in na 
njihovi podlagi izdanimi dovoljenji za posege v prostor.

(2) Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih 
naselij so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti 
poskrbeti za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno 
ureditev okolja novih gradbenih objektov.

(3) Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki 
niso vključene v prostorskih izvedbenih načrtih, se načrtujejo 
na osnovi programa, ki ga pripravi izvajalec javne službe v so-
delovanju z občinskim upravnim organom, pristojnim za prostor 
in okolje, sprejme pa ga mestni svet.

27. člen
(Načrt urejanja zelenih površin ob novogradnjah)

Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev 
pravic drugih fizičnih in pravnih oseb mora investitor stano-
vanjskega, poslovnega, industrijskega ali drugega objekta v 
projektni dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin 
ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zelenih povr-
šin obsega ureditveni načrt zelenih površin in predlog hranjenja 
rodovitne zemlje v času gradnje.

28. člen
(Urejanje zasebnih zelenih površin)

(1) Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine, 
morajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza na-
selja in zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb in 
prometno varnost in v skladu z Odlokom o občinskih cestah.

(2) Za zasaditev zasebnih zelenih površin ob javnih pro-
metnih površinah z živo mejo, drevjem ali drugimi visokoraslimi 
nasadi, mora lastnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega 
organa.

(3) Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potreb-
no predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine 
teh gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumen-
tacijo.

(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 320 eurov.

29. člen
(Ravnanje z rodovitno zemljo ob posegu  

na zelenih površinah)
(1) Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene 

jame na javni površini na celotnem območju odstraniti rodovitno 
zemljo in jo deponirati na mestu, ki ga odredi pristojni občinski 
organ.

(2) Deponirano rodovitno zemljo je potrebno zavarovati 
in vzdrževati tako, da se ohrani njena rodovitnost. Rodovitno 
zemljo je pod določenimi pogoji mogoče uporabiti za urejanje 
javnih zelenih površin ob novozgrajenih objektih, na drugih 
javnih površinah in za izboljšanje rodovitnosti nerodovitnih tal.

(3) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni 
pristojnemu občinskemu organu prijaviti pričetek del na odkopu 
rodovitne zemlje in ga obvestiti o morebitnih viških rodovitne 
zemlje.
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30. člen
Pri urejanju javnih zelenih površin morajo izvajalec javne 

službe in drugi izvajalci posegov na zelenih površinah ravnati 
z rodovitno zemljo tako, kot to določajo predpisi o ravnanju z 
rodovitno zemljo.

31. člen
(Urejanje in vzdrževanje gozdov)

Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki so po 
zakonu o gozdovih določene kot gozdne površine, veljajo pred-
pisi o gozdovih.

VIII. VIRI FINANCIRANJA

32. člen
(Viri financiranja)

(1) Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe se 
zagotavljajo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.

(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del je letni 
program urejanja in čiščenja zelenih in drugih javnih površin 
izvajalca javne službe. Cenik storitev sprejme strokovna služba 
Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi predloga izvajalca.

IX. NADZOR

33. člen
(Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja 

občinska uprava. Izvajalec javne službe mora občinski upravi 
kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti 
pristojnemu javnemu uslužbencu (v nadaljevanju: nadzorova-
lec) vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem 
javne službe.

(2) Nadzor je stalen, napovedan ali nenapovedan. Nadzor 
mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne službe 
in tretjih oseb. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
nadzorovanec in nadzorovalec.

34. člen
(Nadzor nad uporabo javnih površin)

Nadzor nad rabo javnih površin izvaja pristojni občinski 
inšpektorat v okviru svojih pristojnosti, pri čemer je občinsko 
redarstvo pristojno za nadzor 15. in 16. člena in druge, trinajste 
in dvaindvajsete alineje 18. člena tega odloka.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(razveljavitev veljavnega predpisa)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o urejanju javnih površin na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 32/06).

36. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0003/2021
Slovenj Gradec, dne 21. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7. in 17. čle-
na Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 27. seji dne 20. 10. 2021 sprejel

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

o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči  
v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
3. člen se spremeni tako, da se pika na koncu nadomesti 

z vejico, dodata pa se še dve novi alineji:
»– doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi 

organizirani obliki izven mreže javne službe,
– doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru pro-

cesa deinstitucionalizacije.«

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Šolska pomoč je namenjena
– doplačilu storitev in dejavnosti, povezanih z izvajanjem 

šole v naravi, zdravstvene kolonije in letovanja socialno ogro-
ženih otrok ter

– doplačilu pri nakupu šolskih potrebščin.«

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pravico do šolske pomoči lahko uveljavlja upravičenec 

največ enkrat letno za posamezno vrsto šolskih pomoči, ki sta 
opredeljeni v 4. členu tega pravilnika, s pisno vlogo na obrazcu 
”Vloga za uveljavitev pravice do šolske pomoči v Mestni občini 
Slovenj Gradec”, ki je upravičencem na voljo v vložišču oziroma 
na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.«

4. člen
7. člen se dopolni tako, da se prva alineja od sedaj naprej 

glasi:
»– potrdilo o stalnem prebivališču,«
sedma alineja se od sedaj naprej glasi:
»– potrdilo o namenu porabe šolske pomoči, ko gre za 

doplačilo storitev in dejavnosti, povezanih z izvajanjem šole v na-
ravi, zdravstvene kolonije in letovanja socialno ogroženih otrok,«

za sedmo alinejo pa se doda nova osma alineja, ki se 
glasi:

»– potrdilo o šolanju, ko gre za otroka, ki je starejši od 
18 let in je vključen v kakršno koli obliko rednega izobraže-
vanja,«

pri čemer dosedanja osma alineja postane deveta alineja 
tega člena.

5. člen
10. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Višino posamezne šolske pomoči, na podlagi sprejetega 

proračuna za tekoče proračunsko leto, vsako leto posebej s 
sklepom določi Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec.«

6. člen
12. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pomoč posamezniku oziroma družini v stiski je namenje-

na tistim posameznikom ali družinam, ki se zaradi trenutnega 
dogodka, nastalega brez njihove krivde (nenadna izguba zapo-
slitve, elementarne (naravne) nesreče in požar, nenadna ozi-
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roma dolgotrajna bolezen, invalidnost, ugotovljen slab socialni 
položaj, izguba redne denarne socialne pomoči zaradi mini-
malnega premoženja, ki je posamezniku oziroma družini nujno 
potrebno za preživetje (nepremičnina, v kateri posameznik ozi-
roma družina živi ter minimalno funkcionalno zemljišče okrog 
te nepremičnine in nepremičnina, ki se iz različnih razlogov ne 
da razdeliti med več lastnikov in prodati, nasilje v družini, ko se 
mora žrtev umakniti v varno okolje, selitev v drugo stanovanje 
ipd.) znajdejo v situaciji, ko so ostali brez dela dohodka in po-
trebujejo pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov.«

7. člen
Za 12. členom se doda nov 13. člen, ki se glasi:
»V primeru, ko ima družina redne mesečne prejemke vsaj 

v višini denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev in nižje od dohodka, ki mora biti 
v zadnjih treh mesecih nižji od seštevkov višin minimalnih plač 
družine, se ji kljub ugotovljenemu slabemu socialnemu položa-
ju, zaradi redno izplačanih mesečnih dohodkov, s strani Mestne 
občine Slovenj Gradec dodeli polovična denarna pomoč.«

8. člen
13. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 14. člen.

9. člen
13.a člen se spremeni tako, da se preimenuje v 15. člen.

10. člen
14. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 16. člen.

11. člen
15. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 17. člen, 

v prvem odstavku pa se besedna zveza »na Oddelku za ne-
gospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec« nadomesti z 
besedilom »v vložišču«.

12. člen
16. člen se dopolni tako, da se preimenuje v 18. člen, pri 

čemer se prva alineja spremeni tako, da se od sedaj naprej 
glasi:

»– potrdilo o stalnem prebivališču,«
za šesto alinejo pa se doda nova sedma alineja, ki se 

glasi:
»– potrdilo o šolanju, ko gre za otroka, ki je starejši od 

18 let in je vključen v kakršno koli obliko rednega izobraže-
vanja,«

pri čemer dosedanja sedma alineja postane osma alineja 
tega člena.

13. člen
17. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 19. člen.

14. člen
18. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 20. člen.

15. člen
19. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 21. člen.

16. člen
20. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 22. člen.

17. člen
21. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 23. člen.

18. člen
22. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 24. člen, 

njegov prvi odstavek pa se od sedaj naprej glasi:
»Postopek za uveljavljanje denarne pomoči rejencem, 

ki so ostali brez obeh staršev in so vključeni v redne oblike 
izobraževanja, prične po uradni dolžnosti občinska uprava v 
okviru za to pristojnega oddelka, in sicer po določilih, ki urejajo 
splošni upravni postopek.«

19. člen
23. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 25. člen, 

v drugem odstavku pa se vse štiri alineje nadomestijo z novim 
besedilom, ki se od sedaj naprej glasi:

»Denarna pomoč rejencem, ki so ostali brez obeh staršev 
in so vključeni v redne oblike izobraževanja, znaša:

– predšolski otroci: 0,5 minimalne plače
– osnovnošolski otroci: 0,75 minimalne plače
– srednješolci: 1 minimalne plače
– študenti: 1,25 minimalne plače.«

20. člen
24. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 26. člen, 

od sedaj naprej pa se glasi:
»Do pomoči pri plačilu dela pogrebnih stroškov so upra-

vičeni zavezanci za plačilo, ob pogoju, da se sami nahajajo v 
težkih socialnih razmerah, pokojni pa ni imel premoženja, ki 
bi bilo predmet dedovanja, zavezanci za plačilo prav tako ne 
smejo biti prejemniki denarne pomoči ob smrti družinskega 
člana na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sred-
stev. Težke socialne razmere zavezanca za plačilo pogrebnih 
stroškov so vezane na njegov mesečni dohodek, ki mora biti 
v zadnjih treh mesecih nižji od minimalnega dohodka, ki je 
povečan za 50% po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev.

V primeru, da nekdo, ki je organiziral in posledično tudi 
plačal pokop umrlega, in ni zavezanec za plačilo pogrebnih 
stroškov umrlega, umrli pa takih zavezancev tudi ni imel, je 
upravičen do povračila pogrebnine v višini denarne pomoči ob 
smrti družinskega člana na podlagi Zakona o uveljavitvi pravic 
iz javnih sredstev.«

21. člen
25. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 27. člen, 

besedna zveza »na sedežu« pa se nadomesti z novim besedi-
lom, ki se glasi »v vložišču«.

22. člen
26. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 28. člen, 

prvi odstavek pa se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz 

prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti ustrezna dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču za umrlim,
– potrdilo o katastrskem dohodku za umrlim in vlagate-

ljem,
– izpis iz matične knjige o umrlem,
– potrdilo, da vlagatelj ni prejemnik denarne socialne 

pomoči ob smrti družinskega člana na podlagi Zakona o uve-
ljavljanju pravic iz javnih sredstev,

– pravnomočen sklep oziroma obvestilo sodišča o opra-
vljeni zapuščinski obravnavi,

– fotokopija računa o izvedeni storitvi, ki se glasi na ime 
vlagatelja,

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka 
transakcijskega računa vlagatelja.

Prilogi iz šeste in sedme alineje mora vlagatelj pristojne-
mu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko pristojni 
organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.«

23. člen
27. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 29. člen.

24. člen
28. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 30. člen, 

od sedaj naprej pa se glasi:
»Višina pomoči pri plačilu dela pogrebnih stroškov znaša 

enako kot višina denarne socialne pomoči ob smrti družinske-
ga člana na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev.«
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25. člen
Za novim 30. členom se dodata dve novi poglavji (Do-

plačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani 
obliki izven mreže javne službe, Doplačilo za bivanje v naje-
mnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije), ki 
se glasita:

»DOPLAČILO BIVANJA V STANOVANJSKI SKUPNOSTI  
ALI V DRUGI ORGANIZIRANI OBLIKI IZVEN MREŽE 

JAVNE SLUŽBE

31. člen
Pomoč za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali 

v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe je skladno 
s tem pravilnikom pomoč, ki je namenjena doplačilu bivanja v 
stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucio-
nalnega varstva izven mreže javne službe, za katere občina 
ni zakonsko zavezana, da deloma oziroma v celoti plačuje 
stroške bivanja v njih.

Upravičenci

32. člen
Upravičenci do pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski 

skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne služ-
be so polnoletne osebe, ki imajo urejeno stalno prebivališče v 
Mestni občini Slovenj Gradec in so nameščene v stanovanjsko 
skupnost ali drugo organizirano obliko izven mreže javne služ-
be, njihovi mesečni dohodki pa ne zadoščajo za plačilo bivanja 
v namestitveni enoti celoti.

Postopek uveljavljanja pomoči za doplačilo bivanja  
v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki 

izven mreže javne službe

33. člen
Pomoč za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v 

drugi organizirani obliki izven mreže javne službe uveljavlja vla-
gatelj s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za pomoč za doplačilo 
bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki 
izven mreže javne službe«, ki je upravičencem na voljo v vlo-
žišču Mestne občine Slovenj Gradec in na njeni spletni strani.

34. člen
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz 

prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti naslednja doka-
zila:

– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– pisni dogovor skupaj z izračunom plačila o vključitvi 

v stanovanjsko skupnost oziroma drugo organizirano obliko 
bivanja izven mreže javne službe,

– pisno mnenje centra za socialno delo o vključitvi vla-
gatelja v stanovanjsko skupnost oziroma drugo organizirano 
obliko izven mreže javne službe,

– fotokopijo bančnih izpiskov za zadnje tri mesece za 
vse odrasle družinske člane, s katerim si vlagatelj deli skupno 
gospodinjstvo,

– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke 
oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,

– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o 
dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja.

Priloge iz tretje, pete in šeste alineje mora vlagatelj pristoj-
nemu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko pristojni 
organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.

35. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči 

za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi orga-
nizirani obliki izven mreže javne službe vodi Mestna občina 

Slovenj Gradec, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni 
postopek.

36. člen
O pravici do pomoči za doplačilo bivanja v stanovanj-

ski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne 
službe odloči z odločbo pristojni organ iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

Kriteriji za določanje višine pomoči za doplačilo bivanja  
v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki 

izven mreže javne službe

37. člen
Občinska denarna pomoč v tem primeru predstavlja zne-

sek, ki preostane za plačilo po kritju stroškov iz lastnih dohod-
kov upravičenca, pri čemer mora upravičencu za kritje drobnih 
osebnih potreb ostati 20 % osnovnega minimalnega dohodka, 
skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev.

38. člen
Pomoč se na podlagi odločbe, ki jo izda upravni organ 

Mestne občine Slovenj Gradec, upravičencu izplačuje 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec.

DOPLAČILO ZA BIVANJE  
V NAJEMNEM STANOVANJU V OKVIRU  
PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE

39. člen
Pomoč za bivanje v najemnem stanovanju v okviru pro-

cesa deinstitucionalizacije je pomoč, ki je namenjena vsem 
tistim uporabnikom institucionalnega varstva, ki so se tekom 
bivanja v instituciji ob pomoči osebne asistence odločili za sa-
mostojno in neodvisno življenje in bivanje v svojem najemnem 
stanovanju.

Prav tako je Pomoč za bivanje v najemnem stanovanju v 
okviru procesa dezinstitucionalizacije namenjena tistim uporab-
nikom, ki so se namesto bivanja v institucionalnem varstvu, od-
ločili za samostojno in neodvisno življenje in bivanje v svojem 
najemnem stanovanju ob pomoči osebne asistence.

Upravičenci

40. člen
Upravičenci za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju 

v okviru procesa deinstitucionalizacije so osebe z različnimi 
oblikami oviranosti (v duševnem razvoju, gibalna oviranost), ki 
so se ob ustrezni podpori osebne asistence namesto življenja v 
instituciji odločili za samostojno življenje v skupnosti ob pomoči 
osebne asistence.

Postopek uveljavljanja pomoči za bivanje v najemnem 
stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije

41. člen
Pomoč za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v 

okviru procesa deinstitucionalizacije uveljavlja vlagatelj s pi-
sno vlogo na obrazcu »Vloga za pomoč za doplačilo bivanja v 
najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije«, 
ki je upravičencem na voljo v vložišču Mestne občine Slovenj 
Gradec in na njeni spletni strani.

42. člen
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz 

prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti naslednja doka-
zila:

– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
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– fotokopijo odločbe pristojnega centra oziroma drugega 
organa o stopnji invalidnosti oziroma druge oviranosti, zaradi 
katere bi bil upravičen do bivanja v institucionalnem varstvu,

– fotokopijo najemne pogodbe za najem stanovanja, v 
katerem živijo,

– fotokopijo odločbe o vključitvi uporabnika v program 
osebne asistence,

– fotokopijo bančnih izpiskov za zadnje tri mesece za 
vse odrasle družinske člane, s katerimi si vlagatelj deli skupno 
gospodinjstvo.

Priloge iz tretje, četrte in pete alineje mora vlagatelj pri-
stojnemu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko 
pristojni organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.

Kriteriji za določanje višine pomoči za doplačilo bivanja  
v najemnem stanovanju v okviru procesa 

deinstitucionalizacije

43. člen
Višina pomoči za doplačilo bivanja v najemnem stanova-

nju v okviru procesa deinstitucionalizacije se izračunava kor 
razlika med ceno oskrbe oseb z motnjo v duševnem razvoju v 
CUDV Črna na Koroškem v bivalni enoti za 16 ur in dohodkom 
upravičenca, ki je zmanjšan za 20% osnovnega minimalnega 
dohodka, skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev.

44. člen
Pomoč se na podlagi odločbe, ki jo izda upravni organ 

Mestne občine Slovenj Gradec, upravičencu izplačuje 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec.«

26. člen
29. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 45. člen.

27. člen
30. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 46. člen, 

besedna zveza »Oddelek za negospodarstvo« pa se nadome-
sti z besedno zvezo »pristojni oddelek«.

28. člen
31. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 47. člen.

29. člen
32. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 48. člen, 

od sedaj naprej pa se glasi:
»Denarne socialne pomoči v Mestni občini Slovenj Gra-

dec se upravičencem dodelijo praviloma enkrat letno v enkra-
tnem znesku. Izjemo predstavljajo:

– pomoči posameznikom oziroma družinam v stiski, ki se 
upravičencem lahko izplačajo dvakrat pod pogoji, opredeljenimi 
v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika,

– pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti 
ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe, ki se 
izplačujejo vsak mesec posebej,

– pomoči za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju 
v okviru procesa deinstitucionalizacije, ki se izplačujejo vsak 
mesec posebej.«

30. člen
33. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 49. člen, 

prva alineja pa se dopolni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»– v funkcionalni obliki s pisnim privoljenjem vlagatelja.«

31. člen
34. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 50. člen.

32. člen
35. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 51. člen.

33. člen
36. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 52. člen.

34. člen
37. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 53. člen.

35. člen
38. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 54. člen.

36. člen
39. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 55. člen, 

besedilo pa se glasi:
»Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, ko se začne tudi uporabljati.«

Št. 007-0005/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3405. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na parceli s parcelno številko 
271/2 k.o. 848 – Sele na območju EUP OK-83 
v OPN MOSG (ID 2515)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. čle-
na 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 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 
20. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na parceli s parcelno številko 271/2 k.o. 848 – 

Sele na območju EUP OK-83 v OPN MOSG  
(ID 2515)

I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat 

lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 271/2 
k.o. 848 – Sele na območju EUP OK-83 v OPN MOSG. Elabo-
rat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Urbis d. o. o., Par-
tizanska 3, 2000 Maribor pod številko 2021-LP-043, junij 2021. 
Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je Alenka Hlupič, u. d. i. a., 
ZAPS A-0763. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v 
zbirki prostorskih aktov je 2515.

II.
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se na-

naša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča raz-
pršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 518,43 m², 
na zemljišču s parc. št. 271/2, k. o. 848 – Sele, v Mestni 
občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v na-
daljevanju: EUP) OK-83, opredeljene z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 65/17).

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 2 in 
digitalnem podatku shp.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0014/2021
Slovenj Gradec, dne 21. oktobra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3406. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 
930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju 
EUP OK-95 v OPN MOSG (ID 2496)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. čle-
na 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 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 
20. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 

vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95  
v OPN MOSG (ID 2496)

I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat 

lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 
930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v 
OPN MOSG. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo pod-
jetje Urbis d. o. o., Partizanska 3, 2000 Maribor pod številko 
2021-LP-020, maj 2021. Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je 
Alenka Hlupič, u. d. i. a., ZAPS A-0763. Identifikacijska številka 
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2496.

II.
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se na-

naša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča raz-
pršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 598,37 m², 
na zemljišču s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 
– Vrhe, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja 
prostora (v nadaljevanju: EUP) OK-95, opredeljene z Odlokom 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 65/17).

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 2 in 
digitalnem podatku shp.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0009/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

ŠEMPETER - VRTOJBA

3407. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč na območju OPPN Poslovna cona 
Vrtojba ob HC

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) 
ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 
28. redni seji dne 21. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb-
nih zemljišč za ureditveno območje OPPN Poslovna cona 
Vrtojba ob HC (v nadaljevanju besedila: program opremljanja).

(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo iz prejšnjega odstavka so:
– obračunsko območje nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opre-

me na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele 
stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu 
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje 

grafične prikaze:
– Karta 1: Prikaz območja opremljanja, merilo 1:1000,
– Karta 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge go-

spodarske javne infrastrukture, merilo 1:1000,
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je potrebno pridobiti, 

merilo 1:2000 in
– Karta 4: Prikaz obračunskega območja prometnega, 

kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, merilo 1:2000.
(3) Grafični del programa opremljanja je priloga tega odlo-

ka ter je vsebovan v izvornem dokumentu elaborata programa 
opremljanja ter objavljen na spletni strani Občine Šempeter - 
Vrtojba in v prostorsko informacijskem sistemu.

3. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni:
– zahtevni in manj zahtevni objekti in
– nezahtevni objekti, ki imajo vzpostavljene samostojne 

priključke na komunalno opremo.
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4. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot 
izrazi uporabljeni v elaboratu programa opremljanja oziroma v 
veljavnih področnih predpisih.

I. OBMOČJE OPREMLJANJA

5. člen
(območje opremljanja)

(1) Območje opremljanja obsega zemljišča na območju 
OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC.

(2) Območje opremljanja je prikazano na Karti 1.

II. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA 
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

6. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska  

javna infrastruktura)
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opre-

mljanja bo zgrajena naslednja komunalna oprema:
– prometno omrežje (ceste s pripadajočimi objekti za 

odvodnjavanje, javno razsvetljavo in prometno signalizacijo),
– kanalizacijsko omrežje (fekalna kanalizacija) in
– vodovodno omrežje.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opre-

mljanja bo zgrajena tudi naslednja druga (gospodarska) javna 
infrastruktura:

– elektroenergetsko omrežje in
– omrežje elektronskih komunikacij TK in KATV.
(3) Predvidena komunalna oprema in druga (gospodar-

ska) javna infrastruktura sta prikazani na Karti 2.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je potrebno pridobiti za 

opremljanje stavbnih zemljišč, so prikazana na Karti 3.

III. IZGRADNJA KOMUNALNE ORPEME IN ROK IZVEDBE

7. člen
(izgradnja komunalne opreme in rok za izvedbo)

Rok za izgradnjo komunalne opreme na območju opre-
mljanja je določen do 1. avgusta 2026.

8. člen
(financiranje in izvedba predvidene investicije)

(1) Predvideno novo komunalno opremo bo na obmo-
čju opremljanja v skladu z določili OPPN izvedel posamezni 
investitor pozidave območja na podlagi sklenje ne pogodbe 
o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev 
pristojnih mnenjedajalcev in upravljavcev.

(2) V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 
157. členom ZUreP-2, se investitor in občina dogovorita, da 
bo investitor sam zgradil in financiral z občino dogovorjeni del 
predvidene komunalne opreme.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

9. člen
(obračunsko območje nove komunalne opreme)

Obračunsko območje prometnega kanalizacijskega in vo-
dovodnega omrežja je isto in je prikazano na Karti 4.

10. člen
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme)

Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme po 
posameznih vrstah komunalne opreme znašajo:

Nova komunalna oprema SSN in OSN (EUR)
Prometno omrežje 4.376.477

Kanalizacijsko omrežje 329.597
Vodovodno omrežje 129.443

Skupaj 4.835.517

11. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme  

na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme, preračunani 

na enoto mere, znašajo:

Nova komunalna oprema CpN(i) 
(EUR/m2)

CtN(i) 
(EUR/m2)

Prometno omrežje 39,12 20,71
Kanalizacijsko omrežje 2,95 1,56
Vodovodno omrežje 1,16 0,61
Skupaj 43,23 22,88

12. člen
(razmerje med gradbeno parcelo stavbe (DpN)  

in površino objekta (DtN)
Razmerje med gradbeno parcelo stavbe (DpN) in povr-

šino objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo, znaša 0,7:0,3.

V. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(komunalni prispevek za novo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komu-

nalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:

KPnova (i) = (AGP x CpN(i) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(i) x DtN)

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove ko-
munalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna 
na naslednji način:

KPnova(i) = AGIO x CtN(i) x DtN

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komu-
nalne opreme se za druge gradbene posege obračuna ob smi-
selnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena.

(4) Skupni komunalni prispevek za novo komunalno opre-
mo se izračuna na naslednji način:

KPnova = ∑KPnova(i)

14. člen
(komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo  

pri priključevanju prek nove komunalne opreme)
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremlja-

nja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na 
naslednji način:

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vr-
sto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalne-
ga prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opre-
me (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
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– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme določi po enačbi:

KPobstoječa(i) – KPnova(i)

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo oziroma mu je omogočena njena uporaba, povečuje 
zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.

16. člen
(odmera komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan-

čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
katero je vložil zavezanec, popolna.

17. člen
(stroški priključevanja)

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani 
vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo v raz-
merju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v 
zasebni lasti.

VII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu 
Občine Šempeter - Vrtojba in na njeni spletni strani.

19. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje 
občinskega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri 
cesti (Uradni list RS, št. 18/16).

20. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-8/2021-9
Šempeter pri Gorici, dne 21. oktobra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

3408. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US, 46/15, 10/18) in 15. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 28. redni seji dne 
21. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občin-
skih cest v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 28/13), 
v nadaljevanju: »Odlok«.

2. člen
V 4. členu se obstoječemu zapisu spremeni podatek o 

dolžini odseka na prikazane vrednosti:

Zap. št. Številka odseka Dolžina odseka v občini [m]
1 414011 2.182
3 414031 1.892
4 414041 3.109

Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 7.871 metrov na 7.843 metrov.

3. člen
V 5. členu se obstoječim zapisom spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:

Zap. št. Številka odseka Dolžina odseka v občini [m]
2 414071 1.610
3 414081 958
4 414101 368
5 414102 266
7 414111 115

Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 5.166 metrov na 5.132 metrov.

4. člen
1. V 6. členu se dodajo naslednji zapisi:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka [m]

2,1 414203 414202 ŽNIDARČIČEVA ULICA 414204 148 V
2,2 414204 414011 ŽNIDARČIČEVA ULICA P. 3217/2 293 V
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2. V 6. členu se obstoječemu zapisu spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:
Zap. št. Številka odseka Dolžina odseka v občini [m]

17 414401 992
3. Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 9.491 metrov na 9.928 metrov.

5. člen
1. V 7. členu se dodajo naslednji zapisi:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka [m]

1,1 759401 614 MIREN – VRTOJBA 414042 1.258 V 680 – MIREN – 
KOSTANJEVICA

1,2 785301 615 VOLČJA DRAGA – ŠEMPETER 
(OB ŽELEZNICI) 204 636 V 674 – RENČE – 

VOGRSKO
6,1 914032 914031 STANDREŠKA CESTA HŠ 2A 77 V

12,1 914093 914091 OPEKARNIŠKA CESTA P. 215 154 V
31,1 914502 414391 CESTA NA ČUKLJE HŠ 35 397 V
31,2 914053 414391 CESTA NA ČUKLJE HŠ 74 81 V
48,1 914702 914701 CESTA GORIŠKE FRONTE HŠ 58I 143 V
48,2 914703 914701 ULICA LAVŽNIK P. 481/13 197 V
51,1 914732 414371 NA PRISTAVI HŠ 6 26 V
51,2 914733 414371 NA PRISTAVI HŠ 18B 50 V
56,1 914772 914771 CESTA GORIŠKE FRONTE HŠ 84E 110 V
63,1 914805 914802 NA HRIBU HŠ 17A 122 V
95,1 915041 414351 ULICA PADLIH BORCEV HŠ 24A 87 V
95,2 915051 204 CESTA GORIŠKE FRONTE P. 2102 203 V
95,3 915061 414121 MEDNARODNI PREHOD HŠ 6 635 V
95,4 915071 414041 POKOPALIŠČE P. 2989 139 V
95,5 915081 414204 ŽNIDARČIČEVA ULICA P. 3217/2 78 V

2. V 7. členu se obstoječi zapisi pod navedeno zaporedno številko nadomestijo z naslednjimi zapisi:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka [m]

1 759042 759041 MIREN – ŠEMPETER 414103 1.208 V 218 – MIREN – 
KOSTANJEVICA

3 914002 914001 PODMARK HŠ 22 72 V
4 914011 414031 CESTA V STARO GORO P. 3417/1 1.614 V

15 914121 414102 GRIČI HŠ 14 719 V
53 914742 914741 CESTA GORIŠKE FRONTE HŠ 82D 122 V
58 914791 204 KEMPERŠČE HŠ 16 838 V
65 914812 914811 PODMARK HŠ 40 284 V
80 914931 414331 VRTNARSKA ULICA HŠ 4 60 V
87 914971 414341 STJENKOVA ULICA HŠ 1 153 V

3. V 7. členu se obstoječim zapisom spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:
Zap. št. Številka odseka Dolžina odseka v občini [m]

11 914091 1.373
41 914671 563
50 914721 105
56 914771 165
57 914781 1.127
75 914891 67
85 914953 60

4. Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 22.503 metrov na 27.331 metrov.
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6. člen
V 8. členu se dodajo naslednji zapisi:

Zap. št. Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka 

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina
 odseka [m]

3,1 991421 914781 V BAZARO 914792 866 K
3,2 991431 915011 KJ OB DRŽAVNI MEJI P. 2667 128 K
3,3 991441 414041 KJ OB HITRI CESTI 991411 905 K
3,4 991451 414121 KJ OB R3-614 914031 429 K
3,5 991452 914031 KJ OB R3-614 759401 852 K

Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 1.539 metrov na 4.719 metrov.

7. člen
K predmetnemu odloku je bilo pridobljeno mnenje Direk-

cije RS za infrastrukturo 37162-3/2021-450 (509) z dne 10. 9. 
2021.

Predmetni Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2021-18 
Šempeter pri Gorici, dne 21. oktobra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

TREBNJE

3409. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanje z odpadki 
na območju Občine Trebnje, leto 2021

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 76/17 in 78/19) in 
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 
65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni seji 
dne 13. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanje z odpadki  
na območju Občine Trebnje, leto 2021

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o obliko-

vanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki, 
Občina Trebnje, leto 2021, ki ga je pripravil izvajalec javne 
službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1353 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 

0,0008 EUR/kg
– cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 

0,1726 EUR/kg

– cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov 
0,1465 EUR/kg

– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0814 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpad-

kov 0,0521 EUR/kg.

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 11. 2021.

Št. 301-3/2021-3
Trebnje, dne 13. oktobra 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

3410. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter storitve povezane z greznicami 
in MKČN na območju Občine Trebnje 
v letu 2021

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19) in 
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 
65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni seji 
dne 13. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cen obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode  

ter storitve povezane z greznicami in MKČN  
na območju Občine Trebnje v letu 2021

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o obliko-

vanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
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komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane 
z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje, leto 2021, 
ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komu-
nala Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi cene za obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, in sicer:

– cena odvajanja komunalne odpadne vode iz javnih 
površin 0,3793 EUR/m3;

– cena odvajanja padavinske odpadne vode iz javnih 
površin 0,0045 EUR/m3;

– cena čiščenja komunalne odpadne vode iz javnih povr-
šin 0,6098 EUR/m3;

– cena čiščenja padavinske odpadne vode iz javnih po-
vršin 0,0058 EUR/m3;

– cena storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi 
greznicami in MKČN 0,2732 EUR/m3;

– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
DN 20 5,4626 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti 
vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 
76/17 in 78/19);

– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode 
DN 20 1,9229 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti 
vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 
76/17 in 78/19);

– cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne 
vode 0,0034 EUR/mesec;

– cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode 
0,0011 EUR/m3;

– cena omrežnine za čiščenje grezničnih vsebin in gošč 
in MKČN 0,0839 EUR/m3.

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporab-

nikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 11. 2021.

Št. 301-2/2021-3
Trebnje, dne 13. oktobra 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

3411. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
na območju Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 

ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19) in 
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 
65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni seji 
dne 13. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
na območju Občine Trebnje

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikova-

nju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Trebnje za leto 2021, ki ga je pripravil izvajalec 
javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,7440 EUR/m3

– cena omrežnine DN 20 5,4393 EUR/mesec na vodomer 
(za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 11. 2021.

Št. 301-1/2021-3
Trebnje, dne 13. oktobra 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

VIPAVA

3412. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 
Občine Vipava za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18, v nadaljevanju ZLS), 49. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18 – v nadaljevanju: ZJF) je Občinski svet Občine Vipava 
na 25. redni seji dne 21. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve  

Občine Vipava za leto 2021

1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev prora-

čunske rezerve Občine Vipava za leto 2021.
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2. člen
Sredstva proračunske rezerve v skupni višini 100.000,00 € 

se namenijo za financiranje sanacije zemeljskega plazu na 
Gočah 70.000,00 € in financiranje izdatkov za izvajanje inter-
vencijskih ukrepov ob epidemiji virusa COVID-19 30.000,00 €.

3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej spe-

cificirana konec leta v okviru Zaključnega računa proračuna 
Občine Vipava za leto 2021.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2021-1
Vipava, dne 21. oktobra 2021

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

3413. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta OPPN SL3 – 
1. del za naselje Slap (EUP SL3 SS)

Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine 
Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine 
Vipava dne 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta OPPN SL3 –  
1. del za naselje Slap (EUP SL3 SS)

1. člen
(splošna določila)

S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje SL3, na parc. 
št. 81/2 in 82/2 k.o. 2400 Slap in na delih parc. št. 77/12, 74 in 
75 k.o. 2400 Slap.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet prostorskega akta je načrtovanje dela območja 
SL3 za potrebe gradnje stanovanjske hiše, pomožnih objektov 
in pomožnega kmetijskega objekta. Omenjene parcele so v 
zasebni lasti. Za ta del vasi Slap občina nima načrtovanih 
objektov in rabe v javno korist, zgrajene so vse dostopne ce-
ste in poti, komunalna oprema, obstoječa parcelacija dopušča 
gradnjo objekta, tako da OPPN za celotno območje ni smiseln 
in racionalen. Poleg tega OPN Vipava na podlagi 130. člena 
dovoljuje izdelavo tudi delnega OPPN za posamezno območje 
oziroma del, v kolikor se s tem ne onemogoča realizacije celo-
tnega OPPN. V občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava 
se obravnavano območje nahaja v enotah urejanja znotraj 
vasi Slap na območju ureditvene enote SL3 z namensko rabo 
SS. Pobudo za izdelavo prostorskega akta je podala lastnica 
zemljišč oziroma investitorka.

3. člen
(območje prostorskega načrta, ki je predmet načrtovanja)

S predmetnim postopkom se ureja del naselja Slap SL3 
na parc. št. 77/12, 81/2, 82/2 k.o. 2400 Slap in delih parc. št. 74 
in 75 k.o. 2400 Slap za gradnjo infrastrukture in priključkov 
nanjo.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve za izvedbo prostorskega načrta teme-
ljijo na podlagi predloga investitorke in zasnove izvajalca, ki 
se pripravlja vzporedno, stanja prostora, določil občinskega 
prostorskega načrta, posebnih in splošnih smernic in geodet-
skih podlag.

5. člen
(aktivnosti in roki za pripravo prostorskega načrta)

Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava 
prostorskega akta potekala po priloženem (okvirnem) termin-
skem planu. 
Faza/aktivnost Rok izvedbe 

aktivnosti
Priprava izhodišč za OPPN
Vključevanje javnosti pri oblikovanju izhodišč 10 dni
Priprava sklepa o pripravi OPPN 15 dni
Posredovanje sklepa in izhodišč skupaj  
z na MOP

15 dni

Poziv državnih NUP, da podajo mnenje  
o CPVO

30 dni

MOP odloči o potrebnosti izvedbe CPVO 21 dni
Pridobitve smernic državnih NUP 30 dni
Priprava osnutka OPPN 20 dni 
Javna objava osnutka in poziv NUP  
za mnenje

30 dni 

Priprava dopolnjenega osnutka 20 dni 
Javna objeva in javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka

30 dni

Proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne 
obravnave

10 dni 

Objeva stališč do pripomb
Priprava predloga OPPN 20 dni 
Objava predloga OPPN in poziv NUP,  
da podajo mnenje

30 dni

Izdelava usklajenega dopolnjenega predloga 20 dni 
Sprejem odloka o OPPN 30 dni
Posredovanje odloka OPPN MOP in objava  
v Uradnem listu RS

Ker na območju ni prisotnih drugih varstvenih in varoval-
nih režimov razen erozijskega območja, parceli ležita tudi zno-
traj poselitvena območja naselja, predvideni posegi pa v skladu 
z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje niso takšni, da bi bila le-ta potrebna. CPVO je 
bila izvedena že pri sprejemanju OPN Vipava. V kolikor se na 
podlagi obvestila pristojnega ministrstva ugotovi, da je potrebno 
voditi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje se le-ta 
vključi v postopek.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smer-
nic za načrtovanje in mnenj na prostorski načrt v skladu z 
39. členom ZUreP-2. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja 
prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja 
pripravljavec nadaljuje s postopkom.

Nosilci urejanja prostora za OPPN SL3 so:
1. MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 

Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
2. Elektro Primorska, Erjavčeva cesta 22, 5000 Nova 

Gorica,
3. Komunala Komunalno stanovanjska družba Ajdovšči-

na, (vodovod, kanalizacija, odpadki in javna razsvetljava), Go-
riška cesta 23B, 5270 Ajdovščina,



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9949 

4. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 5, 5000 Nova Gorica,

5. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
6. DRSV, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 

5000 Nova Gorica.
Drugi udeleženci:
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku ugotovi, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave pro-
storskega akta zagotovi naročnik prostorskega akta.

8. člen
(končne določbe)

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

Št. 3503-2/2020-25 
Vipava, dne 30. septembra 2021 

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

ŽALEC

3414. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje zazidalnega načrta 
južno od železnice v Žalcu

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št.. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na ob-
močju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in 80. člena Sta-
tuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski 
svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
za območje zazidalnega načrta južno  

od železnice v Žalcu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odme-

ro komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z 
Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spre-
membe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v 
Žalcu (Uradni list RS, št. 2/17).

2. člen
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat 

programa opremljanja za območje zazidalnega načrta juž-

no od železnice v Žalcu, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, 
svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 291/2021.

3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, 

določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina 
gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna 
površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 
9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot 
bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo stan-
darda SIST ISO 9836.

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

– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

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

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo ener-
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

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

– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gra-
dnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme 
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski 
prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko 
občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme 
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki 
ga zavezanec plača občini.

– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je pla-
čilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka 
ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.

– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne 
opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove ko-
munalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo 
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih 
s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. 
Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme 
na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove 
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbe-
ne parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine 
objekta.

– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunal-
ne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje 
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene upora-
be. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektor-
skih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in 
možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne 
opreme v prostorskih aktih občine.

– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument 
s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč 
ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v 
posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pri-
pravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike 
ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z 
odlokom.

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

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

4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje za-

zidalnega načrta južno od železnice v Žalcu je izdelan v skladu 
z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
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o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka in vsebuje:

– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih 
zemljišč na območju opremljanja,

– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč 

so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme 

in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3a – Prikaz obračunskih območij in nove komu-

nalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 3b – Prikaz obračunskih območij in nove komu-

nalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 3c – Prikaz obračunskih območij in nove komu-

nalne opreme – Meteorna kanalizacija
– Priloga 3d – Prikaz obračunskih območij in nove komu-

nalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 3e – Prikaz obračunskih območij in nove komu-

nalne opreme – Javne površine in parkirišča
– Priloga 3f – Prikaz obračunskih območij in nove komu-

nalne opreme – Ostali stroški
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu sprejme občinski 
svet z odlokom.

II. OBMOČJE OPREMLJANJA

5. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu se nanaša na 
enote urejanja prostora ŽA-1/9 in ŽA-1/19, kot jih določa Odlok 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 64/13, popr. 91/13, 92/13, 50/16, 102/20) in se podrobneje 
ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu 
tega odloka.

(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.

III. NOVA KOMUNALNA OPREMA

6. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu obravnava na-
slednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:

– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij 
OBO_C),

– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka ob-
računskih območij OBO_FK),

– obračunsko območje meteorne kanalizacije (oznaka 
obračunskih območij OBO_MK),

– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka 
obračunskih območij OBO_V),

– obračunsko območje javnih površin (OBO_JPP),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OBO_OST), 

ki vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in doku-
mentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih 
raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške 
pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komu-
nalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.

(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komu-
nalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v 
grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del 
programa opremljanja stavbnih zemljišč.

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA

7. člen
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je: januar 

2017. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma 
rok možne priključitve na novo komunalno opremo je: de-
cember 2023. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa 
opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa 
opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice 
v Žalcu.

V. FINANČNA SREDSTVA  
ZA IZVEDBO OPREMLJANJA

8. člen
Občina Žalec ima zagotovljena finančna sredstva za iz-

vedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih programov 
občinskega proračuna.

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

9. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje za-

zidalnega načrta južno od železnice v Žalcu določa naslednja 
obračunska območja za novo komunalno opremo na območju 
opremljanja:

– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako 
OBO_C in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in 
skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.

– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako 
OBO_FK in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in 
skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.

– Obračunsko območje meteorne kanalizacije z oznako 
OBO_MK in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in 
skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.

– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako 
OBO_V in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 in 
skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.

– Obračunsko območje javnih površin in parkirišč z oznako 
OBO_JPP in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 
in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.

– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako 
OBO_OST in skupno površino gradbenih parcel 30.192,20 m2 
in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2.

(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program 
opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in ob-
računske stroške gradnje nove komunalne opreme:

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop Vrednost (EUR)

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 1.202.831,76
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA 
OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE  
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 26.341,96
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV  
IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 1.618,80
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 
ZA OPREMLJANJE 98.000,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE 
KOMUNALNE OPREME

Cestno omrežje 424.947,00
Fekalna kanalizacija 114.740,00

Meteorna kanalizacija 159.930,00
Vodovodno omrežje 62.154,00

Javne površine in parkirišča 294.185,00
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V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE 
OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 20.915,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 587.389,33
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA 
OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE  
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV  
IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 
ZA OPREMLJANJE 0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE 
KOMUNALNE OPREME

Cestno omrežje 236.382,32
Fekalna kanalizacija 63.825,63

Meteorna kanalizacija 88.963,15
Vodovodno omrežje 34.573,98

Javne površine in parkirišča 163.644,25
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE 
OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 0,00

C. OBRAČUNSKI STROŠKI 
OPREMLJANJA 615.442,43
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA 
OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE  
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 26.341,96
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV  
IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 1.618,80
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 
ZA OPREMLJANJE 98.000,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE 
KOMUNALNE OPREME

Cestno omrežje 188.564,68
Fekalna kanalizacija 50.914,37

Meteorna kanalizacija 70.966,85
Vodovodno omrežje 27.580,02

Javne površine in parkirišča 130.540,75
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE 
OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 20.915,00

(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kva-
dratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komu-
nalno opremo na obračunskem območju so (CpN):

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Površina gradbenih 
parcel [m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena ne enoto 
[EUR/m2]

I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje OBO_C 30.192,20 188.564,68 6,25

Fekalna kanalizacija OBO_FK 30.192,20 50.914,37 1,69
Meteorna kanalizacija OBO_MK 30.192,20 70.966,85 2,35

Vodovodno omrežje OBO_V 30.192,20 27.580,02 0,91
Javne površine in parkirišča OBO_JPP 30.192,20 130.540,75 4,32

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 30.192,20 146.875,76 4,86
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 615.442,43 20,38

(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bru-
to tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na 
posameznem obračunskem območju so (CtN):

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO  
BRUTO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTA

Vrsta opreme Oznaka obračunskega 
območja

Bruto tlorisna  
površina objekta [m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena na enoto 
[EUR/m2]

I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 
Cestno omrežje OBO_C 41.518,15 188.564,68 4,54

Fekalna kanalizacija OBO_FK 41.518,15 50.914,37 1,23
Meteorna kanalizacija OBO_MK 41.518,15 70.966,85 1,71

Vodovodno omrežje OBO_V 41.518,15 27.580,02 0,66
Javne površine in parkirišča OBO_JPP 41.518,15 130.540,75 3,14

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 41.518,15 146.875,76 3,54
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 615.442,43 14,82

(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 
(DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri iz-
računu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 
na obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN = 0,5:0,5. 
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
(DpN) 0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
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VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in po-

stopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka.

11. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna 

Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem od-
loku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo 
v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

12. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem zne-

sku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki jih določa 
Pravilnik o kriteriji za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu 
komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan plačati komunal-
ni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.

13. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 

sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in 
jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogo-
vor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju 
se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka 
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.

14. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 
30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komu-

nalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od 
železnice v Žalcu.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalne-
ga načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 4/17).

16. člen
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja 

stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sede-
žu Občine Žalec.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3503-0005/2021
Žalec, dne 20. oktobra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

3415. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci 
Občine Žalec

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZU-
PJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 
18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05 in 93/15) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Ura-
dni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 
20. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov  

v JZ Vrtci Občine Žalec

1. člen
Cene programov v JZ Vrtci Občine Žalec znašajo meseč-

no na otroka po posameznih programih:
Vrsta programa Cena v EUR

Dnevni program za otroke prvega 
starostnega obdobja 591,34
Dnevni program za otroke drugega 
starostnega obdobja 457,81
Poldnevni program za otroke prvega 
starostnega obdobja 540,55
Poldnevni program za otroke drugega 
starostnega obdobja   421,49

2. člen
(1) Staršem otrok, za katere je Občina Žalec po veljavnih 

predpisih dolžna kriti razliko v ceni programa vrtca in plačili 
staršev in imajo otroke vključene v enote vrtca JZ Vrtci Občina 
Žalec, se plačilo dodatno zniža za 7%.

(2) Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa 
staršem in pri izstavitvi zahtevka občini.

3. člen
Dnevni strošek živil v cenah programov iz 1. člena tega 

sklepa znaša 2,40 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Pri izstavitvi ra-
čuna vrtec odšteje staršem strošek neporabljenih živil za toliko 
dni, kolikor je bil otrok odsoten, razen za prvi dan odsotnosti, v 
kolikor le ta ni bila javljena en dan pred predvideno odsotnostjo.

4. člen
Cene programov, določene v 1. točki, veljajo kot osnova 

za izračun plačila staršev. Na podlagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pra-
vici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja 
predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v 
dohodkovni razred.

5. člen
Dovoljeno število otrok v oddelku prvega in drugega sta-

rostnega obdobja se lahko poveča za največ dva otroka v 
oddelku v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih.

6. člen
Za manjkajoče otroke do najvišje določenega normativa 

v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za 
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki 
jo krije Občina Žalec, ustanoviteljica vrtca.

7. člen
Sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom in spre-

mljevalca gibalno oviranih otrok za otroke s posebnimi potre-
bami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca na podlagi postopka 



Uradni list Republike Slovenije Št. 172 / 29. 10. 2021 / Stran 9953 

in odločbe o usmeritvi oziroma individualnega načrta pomoči 
družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima, zagotavlja lokal-
na skupnost izven ekonomske cene.

8. člen
Za strnjeno odsotnost otrok najmanj 3 dni zaradi bolezni 

se staršem na podlagi zdravniškega potrdila plačilo zniža poleg 
stroškov za neporabljena živila še dodatno za 5% določenega 
prispevka starša na dan odsotnosti. V primeru hospitalizacije 
otroka so starši za ta čas oproščeni plačila vrtca.

9. člen
(1) Starši otrok, za katere je Občina Žalec po veljavni za-

konodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavljajo 
v času od 1. 6. do 30. 9. poletno rezervacijo za največ dva me-
seca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih 
dni. O odsotnosti starši pisno obvestijo vrtec najkasneje en 
teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v 
višini 35% zneska, določenega z odločbo o višini plačila star-
šev. V primeru, da je otrok v času od 1. 6. do 30. 9. prisoten do 
11 dni na mesec, starši plačajo 70% zneska (brez odbitka živil), 
določenega z odločbo o višini plačila staršev.

(2) Poletna rezervacija in dodatna znižanja veljajo, če je 
v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati 
vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje 
velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

10. člen
Ta sklep začne veljati in se uporabljati od 1. novembra 

2021 dalje. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 600-0023/2021
Žalec, dne 20. oktobra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

3416. Odredba o delovnem času, poslovnem času 
in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec

Na podlagi 32. člena Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žalec z 
dne 16. 12. 2011 in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17) izdaja župan Občine Žalec

O D R E D B O
o delovnem času, poslovnem času in uradnih 

urah občinske uprave Občine Žalec

1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje ter 

razporeditev delovnega časa, poslovnega časa in razporeditev 
uradnih ur v upravi Občine Žalec (v nadaljevanju: občinska 
uprava).

2. člen
Delovni čas je čas, v katerem delavec opravlja svojo 

delovno obveznost iz delovnega razmerja v občinski upra-
vi Občine Žalec. Poslovni čas je čas poslovanja občinske 
uprave z državnimi organi, upravami samoupravnih lokalnih 
skupnosti in drugimi nosilci javnih pooblastil. Uradne ure so 
čas poslovanja občinske uprave s strankami. V pravilniku upo-
rabljeni izrazi javni uslužbenec, predstojnik in župan zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.

3. člen
Občinska uprava posluje pet dni v tednu, in sicer v pone-

deljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni 
čas). Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje 
vseh notranjih organizacijskih enot občinske uprave.

4. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod 

na delo oziroma z dela, morajo javni uslužbenci, upoštevajoč 
značaj delovnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 
40-urno tedensko delovno obveznost.

Delovni čas v občinski upravi je:
v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 6.30 do 16. ure 

ter v sredo od 6.30 do 18. ure.
Čas obvezne prisotnosti javnih uslužbencev na delov-

nem mestu je:
v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 

8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, kar je tudi poslovni 
čas občinske uprave.

5. člen
Premakljiv delovni čas za prihod javnih uslužbencev na 

delo je med 6.30 in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, 
torek in četrtek med 15. do 16. uro, v sredo med 17. in 18. uro 
ter v petek med 13. in 16. uro.

Premakljiv delovni čas za javne uslužbence s polovičnim 
delovnim časom za prihod na delo je med 7. in 8. uro ter za 
odhod z dela vse dni v tednu v času od 11. do 12. ure.

Presežek oziroma primanjkljaj ur je razlika med meseč-
no delovno obveznostjo, določeno na podlagi 40-urnega pol-
nega delovnega časa v tednu in dejansko opravljenimi urami 
dela v določenem mesecu, in sicer med premakljivim začet-
kom delovnega časa in premakljivim koncem delovnega časa

V okviru premakljivega začetka in konca delovnega 
časa mora javni uslužbenec praviloma izravnavati teden-
ske presežke in primanjkljaje v tekočem mesecu. V okviru 
premakljivega začetka in konca delovnega časa se javnemu 
uslužbencu prenese iz meseca v mesec presežek največ 
20 ur, oziroma primanjkljaj največ 8 ur. Javni uslužbenec, ki 
preseže dovoljeni mesečni primanjkljaj 8 ur, mora v skladu z 
dogovorom z direktorjem ali neposrednim vodjem izravnati 
primanjkljaj ur.

Javni uslužbenec, ki opravlja delo s krajšim delovnim 
časom, prenese iz meseca v mesec presežek največ 10 ur 
oziroma primanjkljaj največ 4 ure. V primerih, ko delavec 
opravlja delo s krajšim delovnim časom iz zdravstvenih ra-
zlogov, mora izravnavati tedenske presežke in primanjkljaje 
v tekočem mesecu, izjemoma, ko zaradi konca meseca to ni 
možno, mora presežek ali primanjkljaj ur izravnati v prvem 
tednu naslednjega meseca.

Javni uslužbenec ima pravico izkoristiti dovoljeni pre-
sežek ur v okviru premakljivega začetka in konca delovnega 
časa, izjemoma pa tudi v obliki prostih ur v času obvezne 
prisotnosti na delu ali kot proste dni. Dovoljeni presežek ur se 
izkoristi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu 
ali kot prosti dan le s predhodnim soglasjem neposrednega 
vodje in direktorja, tako da ni oviran delovni proces. Korišče-
nje nadurnega dela v obliki prostih ur oziroma celodnevne 
odsotnosti odobri direktorju župan tako, da ni oviran delovni 
proces.

6. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog oziroma za 

določena delovna mesta, lahko župan ali direktor razporedi 
delovni čas tudi drugače.

7. člen
Delo preko delovnega časa (v nadaljevanju: nadurno 

delo) odredi javnemu uslužbencu direktor s pisnim sklepom 
praviloma vnaprej pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja 
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delovna razmerja. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti 
naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisni 
sklep pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega 
tedna po opravljenem nadurnem delu.

Direktorju odredi nadurno delo župan.
Za javne uslužbence, ki imajo premakljiv začetek in konec 

delovnega časa, se štejejo za nadurno delo, na podlagi pisnega 
sklepa, opravljene ure dela pred premakljivim začetkom in po 
premakljivem koncu delovnega časa.

Za časovne omejitve nadurnega dela veljajo določila Za-
kona o delovnih razmerjih.

Opravljeno nadurno delo se lahko javnemu uslužbencu 
izplača pri mesečni plači, lahko pa nadure izkoristi v obliki 
prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v 
presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premaklji-
vega začetka oziroma konca delovnega časa.

8. člen
V občinski upravi so uradne ure namenjene za neposre-

dno poslovanje s strankami (v nadaljnjem besedilu: uradne 
ure):

Uradne ure v sprejemni pisarni in vložišču so:
v ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure, v sredo od 

8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Uradne ure v notranjih organizacijskih enotah občinske 

uprave:
v ponedeljek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter 

v petek od 8. do 13. ure.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za dislocirano 

opravljanje nalog na sedežih krajevnih skupnosti.
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave z 

občani in drugimi osebami se lahko organizirajo tudi na sedežih 
krajevnih skupnosti. Razpored uradnih ur na sedežih krajevnih 
skupnosti se objavi na krajevno običajen način za posamezno 
krajevno skupnost in na spletni strani Občine Žalec.

9. člen
Odmor traja 30 minut in ga javni uslužbenec lahko koristi 

v času med 10.30 in 13.30 uro, izjema sta odmor ob sredah, ki 
traja 40 minut in ob petkih 20 minut. Odmor si javni uslužbenci 
organizirajo tako, da delo s strankami ni prekinjeno. Javni 
uslužbenci, ki so zaposleni za krajši delovni čas v skladu s 
predpisi (ZPIZ, ZZZ, starševsko varstvo), imajo pravico do 
sorazmernega časa odmora.

10. člen
Javni uslužbenci evidentirajo prihod in odhod z dela ter 

odsotnosti med delovnim časom z evidenčno uro. Evidenco 
prisotnosti in odsotnosti z dela vodi javni uslužbenec, ki ga 
pooblasti direktor občinske uprave.

Javni uslužbenci morajo biti v poslovnem času obvezno 
prisotni na delovnem mestu. O vsaki odsotnosti, ki ni povezana 
s službeno oziroma drugo, vnaprej odobreno odsotnostjo, mo-
rajo obvestiti svojega nadrejenega vodjo oziroma delodajalca 
še pred nastopom te odsotnosti oziroma najkasneje na dan 
nastopa, pri čemer morajo sporočiti, za kakšno vrsto odsotnosti 
gre.

Popravke v program za evidentiranje sme, na pisno zah-
tevo javnega uslužbenca, opravljati samo pooblaščeni javni 
uslužbenec iz tega člena.

Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacij-
skih enot občinske uprave lahko evidentirajo prihod in odhod z 
dela ter odsotnost med delovnim časom tudi na drug način, če 
tako odloči predstojnik občinske uprave.

11. člen
V delovni čas se štejejo:
– ure prisotnosti na delu,
– čas odmora,
– letni dopust,

– državni prazniki in drugi z zakonom določeni dela prosti 
dnevi,

– ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače,
– ure za čas usposabljanja in izpopolnjevanja.
Ure izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v 

zvezi z delom po napotitvi direktorja, ki se izvajajo na državni 
praznik ali na drug z zakonom določen dela prosti dan ali na 
dan, ko organ ne posluje, ali ko delavec nima redne delovne 
obveznosti, se obračunajo kot ure prisotnosti na delu. Število 
ur določi direktor.

Za ure odsotnosti, ki jih ni potrebno nadomestiti z delom, 
se ob predložitvi dokazila šteje odsotnost zaradi:

– iskanja nujne zdravstvene pomoči in spremstva sode-
lavca v takšnih primerih,

– opravljanja funkcije v državnih organih in organih lokal-
ne skupnosti,

– sodelovanja v nadzornih in drugih organih upravljanja 
za izvrševanje pravic ustanovitelja,

– opravljanje dela sodnika porotnika,
– sodelovanja v sodnem ali upravnem postopku kot priča,
– izvajanja obrambnih dolžnosti, vojaške dolžnosti, vključ-

no z usposabljanjem v pogodbeni rezervi Slovenske vojske in 
dolžnosti zaščite in reševanja,

– opravljanja drugega dela v interesu delodajalca,
– priprave in opravljanje strokovnega izpita, in sicer za 

strokovni izpit iz upravnega postopka se ta čas določi v trajanju 
3 dni, za strokovni izpit iz upravnega poslovanja 2 dni,

– priprave na strokovni izpit za imenovanje v naziv, ki je 
določen v skladu s predpisom, ki ureja usposabljanje priprav-
nikov za opravo tega izpita oziroma priprave na drug strokovni 
izpit v skladu z drugimi predpisi, pri čemer število ur določi 
direktor občinske uprave,

– drugih primerov, določenih z zakonom, podzakonskim 
predpisom ali kolektivno pogodbo za javni sektor v Republiki 
Sloveniji.

Službena pot je vsaka odsotnost javnega uslužbenca 
zaradi udeležbe na seminarjih, posvetih ali drugih aktivnostih, 
ki traja cel delovni dan ali dlje.

Službeni izhod je vsaka krajša odsotnost javnega usluž-
benca zaradi službenih obveznosti izven občinske stavbe.

Službena pot in službeni izhod se evidentirata in ju morata 
predhodno odobriti neposredni vodja in direktor.

12. člen
Vsak javni uslužbenec ima svojo evidenčno kartico, ki jo 

je dolžan uporabljati za registriranje prihodov in odhodov. Če jo 
izgubi ali uniči, se naroči nova, na njegove stroške.

13. člen
Razporeditev uradnih ur v občinski upravi mora biti ozna-

čena na vidnem mestu v poslovnih prostorih občinske uprave 
in na spletnih straneh Občine Žalec. Vsaka sprememba razpo-
reda uradnih ur mora biti objavljena in na viden način označena 
v poslovnih prostorih in na spletnih straneh najmanj sedem dni 
pred začetkom njene uveljavitve.

14. člen
Odredba začne veljati in se uporablja naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe, preneha veljati 

Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi z 
dne 29. 7. 1999 ter Navodilo o razporeditvi delovnega časa in 
uradnih ur v upravi Občine Žalec, objavljeno dne 19. 5. 2017.

Št. 020-0001/2021
Žalec, dne 4. oktobra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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ŽIROVNICA

3417. Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo 
gasilsko-reševalnega centra

Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Ob-
čine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski 
svet Občine Žirovnica na 15. redni seji dne 21. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi za gradnjo  

gasilsko-reševalnega centra
1. člen

S tem sklepom se v skladu z 21. členom Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11.a členom 
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1, 23/19 in 
189/20 – ZFRO) in 37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 97/10 
in 21/18 – ZNOrg) ugotovi, da je gradnja gasilsko-reševalnega 
centra na nepremičninah s parc. št. 174/3, 174/5, 174/6 in 174/7, 
vse k.o. Zabreznica, nujno potrebna in v javno korist.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2021
Breznica, dne 21. oktobra 2021

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

BRASLOVČE

3418. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa 
o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del enote urejanja 
prostora Letuš – vikend naselje desni breg: 
LD01 – 1 (ID: 2242)

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2), 30. člena Statuta 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) ter na 
podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – 
vikend naselje desni breg: LD01 – 1, ID: 2242, (Uradni list 
RS, št. 21/21; v nadaljnjem besedilu: Sklep o začetku priprave 
OPPN) je župan Občine Braslovče dne 26. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del enote urejanja prostora Letuš – 
vikend naselje desni breg: LD01 – 1 (ID: 2242)

1. člen
S tem sklepom se potrdi dodatna pobuda investitorjev 

z dne 7. 10. 2021, ki se nanaša na razširitev območja Občin-

skega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja 
prostora Letuš – vikend naselje desni breg LD01 – 1 (v nadalj-
njem besedilu: OPPN).

2. člen
V Sklepu o začetku priprave OPPN se dopolni prvi odsta-

vek 2. člena tako, da se na koncu stavka doda besedilo: »in na 
pobudi investitorjev priprave OPPN z dne 7. 10. 2021.«

3. člen
V Sklepu o začetku priprave OPPN se v celoti spremeni 

3. člen tako, da se glasi:
»(območje in predmet načrtovanja OPPN)

(1) Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parcelni-
mi številkami 469/355, 469/339, 469/398, 469/397, 469/399, 
469/458, vse k. o. 984 Letuš. Okvirna površina območja OPPN 
je 3.691 m2. Območje obravnave OPPN lahko pri načrtovanju 
omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven 
območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti tudi 
s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo 
in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če 
bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem 
primeru je potrebno ta sklep dopolniti.

(2) Predmet načrtovanja OPPN je možnost gradnje treh 
enostanovanjskih stavb (klasifikacija stavb razred CCSI:11100) 
z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko in-
frastrukturo. Načrtovana ureditev bo upoštevala usmeritve iz 
OPN.«

4. člen
V Sklepu o začetku priprave OPPN se v prvem odstavku 

6. člena v tabeli za točko (1) doda nova točka (1.1), ki se glasi:
» 
(1.1) Župan sprejme spremembo in do-

polnitev sklepa o začetku priprave 
OPPN, objava sklepa v uradnem 
glasilu in na spletnih straneh ob-
čine

oktober 2021

«

5. člen
Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo 

v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Braslovče, 
na povezavi: http://www.braslovce.si/. Javnost se seznani z 
dopolnjeno pobudo z izhodišči iz 1. člena tega sklepa z nji-
hovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, na povezavi 
http://www.braslovce.si/.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: 

http://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in pro-
stor.

Št. 3503-9/2020/15
Braslovče, dne 26. oktobra 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
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MINISTRSTVA
3419. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe 

o začasnih ukrepih na področju organizacije 
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje 
izdaja

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o začasnih 
ukrepih na področju organizacije in opravljanja 

zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in 

opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nale-
zljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21 in 
155/21) se za 1. členom doda nov, 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
(1) Izvajalci po potrebi prekinejo izvajanje vseh preventiv-

nih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v 
centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter 
preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (refe-
renčne ambulante).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalci izvajajo nasle-
dnje zdravstvene storitve:

1. presejalne programe za zgodnje odkrivanje predraka-
vih sprememb in raka,

2. preventivne obravnave nosečnic, porodnic in novoro-
jencev,

3. preventivne preglede otrok do dopolnjenega prvega 
leta starosti,

4. preventivne storitve na področju medicine dela, pro-
meta in športa,

5. cepljenje in
6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opusti-

tev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje 
pacienta.«.

2. člen
V 8. členu se besedilo »30. novembra« nadomesti z be-

sedilom »31. decembra«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-279/2021/6
Ljubljana, dne 29. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0202

Janez Poklukar
minister

za zdravje
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DRŽAVNI ZBOR
3349. Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) 9815
3350. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o iz-

vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (ZIPRS2122-B) 9858

3351. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebni asistenci (ZOA-B) 9859

3352. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-M) 9862

3353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o var-
stvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(ZVISJV-1B) 9863

3354. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) 9865

3355. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o or-
ganiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G) 9867

3356. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega 
zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm 
Novo mesto (OdUVŠUPNM) 9874

3357. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 9877
3358. Sklep o razrešitvi članice Sveta Fundacije za fi-

nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji 9877

3359. Sklep o prenehanju mandata člana Sveta Fun-
dacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 9877

3360. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in ime-
novanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij zaradi suma nedopustnega politične-
ga vmešavanja v delo policije in političnega vpliva-
nja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih 
postopkov 9878

3361. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Šestindvaj-
setim letnim poročilom Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije za leto 2020 9878

VLADA
3362. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe 

v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 
31. decembra 2028 9878

3363. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
upravnem poslovanju 9888

3364. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proi-
zvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orož-
jem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, 
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 9889

3365. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o kon-
cesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov 
ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za 
proizvodnjo pijač 9889

3366. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imeno-
vanju častnega konzula Republike Slovenije v Er-
zurumu, v Republiki Turčiji 9890

3367. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenova-
nju častnega konzula Republike Slovenije v Den-
verju, v Združenih državah Amerike 9890

MINISTRSTVA
3368. Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski 9890
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško 
službo 9902

3370. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delov-
nih mest direktorjev s področja zdravja v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov 9902

3371. Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne ma-
ture v šolskem letu 2021/2022 9903

3372. Odredba o sprejemu dopolnitve izobraževalnega 
programa Naravovarstveni tehnik 9904

3373. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukre-
pih na področju izvajanja pripravništva, sekundari-
ata in specializacije v času obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 9904

3419. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o 
začasnih ukrepih na področju organizacije in opra-
vljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 9956

3374. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji 9905

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3375. Poročilo o gibanju plač za avgust 2021 9905

OBČINE
AJDOVŠČINA

3376. Odlok o uporabi javnih površin za namen organi-
zacije prireditev v občini Ajdovščina 9906

BRASLOVČE
3418. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vi-
kend naselje desni breg: LD01 – 1 (ID: 2242) 9955

DRAVOGRAD
3377. Odlok o mladini v Občini Dravograd 9907
3378. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 9910
3379. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javne-

ga dobra lokalnega pomena 9910

ILIRSKA BISTRICA
3380. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega do-

bra lokalnega pomena 9910
3381. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 9911
3382. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 9911
3383. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega do-

bra lokalnega pomena 9911

IVANČNA GORICA
3384. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna 

Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2021/2022 9911

JESENICE
3385. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku 

o občinskih taksah v Občini Jesenice 9912
3386. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega me-

tra koristne stanovanjske površine v Občini Jese-
nice za leto 2022 9912

KOPER
3387. Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu ob-

močja »Urbano središče Barka« 9912
3388. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih 

nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
v Mestni občini Koper 9914

3389. Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Mestne občine Koper za fi-
nanciranje izdatkov za odpravo posledic neurja 
decembra 2020 9914

3390. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu nakna-
dnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostor-
skih aktov na delu območja Urbano središče Barka 9916

3391. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne 
skupnosti Hrvatini, z dne 10. oktobra 2021 9916

KRANJ
3392. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane naje-

mnine 9917

VSEBINA
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3393. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave tretjih spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 
02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja 
po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1) 9917

LJUBLJANA
3394. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, 

ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 106 – Kolizej 9918

3395. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 To-
vil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot 
urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) 9918

3396. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega 
zavoda Cene Štupar ˗ Center za izobraževanje 
Ljubljana 9919

MEDVODE
3397. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra-

ve Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Ra-
dovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo 9919

NOVA GORICA
3398. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu 

lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine 9922
3399. Sklep o lokacijski preveritvi 9922

PUCONCI
3400. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 
100233158 v Vadarcih 9923

RADEČE
3401. Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo 

stroškov električne energije v Občini Radeče za 
leto 2021 9924

SLOVENJ GRADEC
3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa 

v Mestni občini Slovenj Gradec 9925
3403. Odlok o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih 

površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec 9932
3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni 
občini Slovenj Gradec 9938

3405. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na par-
celi s parcelno številko 271/2 k.o. 848 – Sele na 
območju EUP OK-83 v OPN MOSG (ID 2515) 9941

3406. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na ze-
mljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse 
k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v OPN 
MOSG (ID 2496) 9942

ŠEMPETER - VRTOJBA
3407. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC 9942
3408. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občin-

skih cest v Občini Šempeter - Vrtojba 9944

TREBNJE
3409. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-

spodarske javne službe ravnanje z odpadki na 
območju Občine Trebnje, leto 2021 9946

3410. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode ter storitve 
povezane z greznicami in MKČN na območju Ob-
čine Trebnje v letu 2021 9946

3411. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe oskrba s pitno vodo na 
območju Občine Trebnje 9947

VIPAVA
3412. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Ob-

čine Vipava za leto 2021 9947
3413. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta OPPN SL3 – 1. del za naselje 
Slap (EUP SL3 SS) 9948

ŽALEC
3414. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje zazidalnega načrta južno od železnice v 
Žalcu 9949

3415. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine 
Žalec 9952

3416. Odredba o delovnem času, poslovnem času 
in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec 9953

ŽIROVNICA
3417. Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasil-

sko-reševalnega centra 9955

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 172/21 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2385
Javne dražbe 2441
Razpisi delovnih mest 2443
Druge objave 2446
Evidence sindikatov 2447
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 2448
Objave gospodarskih družb 2449
Objave sodišč 2450
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2450
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2450
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2451
Oklici pogrešanih 2452
Kolektivni delovni spori 2452
Preklici 2453
Zavarovalne police preklicujejo 2453
Spričevala preklicujejo  2453
Drugo preklicujejo  2453
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	3386.	Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2022

	KOPER
	3387.	Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«
	3388.	Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper
	3389.	Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020
	3390.	Poročilo Občinske volilne komisije o izidu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka
	3391.	Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Hrvatini, z dne 10. oktobra 2021

	KRANJ
	3392.	Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine
	3393.	Dopolnitev Sklepa o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

	LJUBLJANA
	3394.	Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej
	3395.	Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)
	3396.	Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar ˗ Center za izobraževanje Ljubljana

	MEDVODE
	3397.	Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

	NOVA GORICA
	3398.	Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
	3399.	Sklep o lokacijski preveritvi

	PUCONCI
	3400.	Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100233158 v Vadarcih

	RADEČE
	3401.	Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021

	SLOVENJ GRADEC
	3402.	Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
	3403.	Odlok o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec
	3404.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
	3405.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 271/2 k.o. 848 – Sele na območju EUP OK-83 v OPN MOSG (ID 2515)
	3406.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v OPN MOSG (ID 2496)

	ŠEMPETER - VRTOJBA
	3407.	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC
	3408.	Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba

	TREBNJE
	3409.	Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2021
	3410.	Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2021
	3411.	Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje

	VIPAVA
	3412.	Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2021
	3413.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN SL3 – 1. del za naselje Slap (EUP SL3 SS)

	ŽALEC
	3414.	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
	3415.	Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
	3416.	Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec

	ŽIROVNICA
	3417.	Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko-reševalnega centra
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