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Zakon o oskrbi s plini (ZOP)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o oskrbi s plini (ZOP)
Razglašam Zakon o oskrbi s plini (ZOP), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra
2021.
Št. 003-02-3/2021-314
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O OSKRBI S PLINI (ZOP)
I. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE
1. oddelek: Uvodne določbe
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) Ta zakon določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina,
pravila varstva odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb pri prenosu in distribuciji plina ter načela
in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom.
(2) Namen tega zakona je zagotoviti konkurenčno, varno,
zanesljivo in dostopno oskrbo s plini ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne,
pravične in pregledne trge s plini ob upoštevanju pomembne
vloge zemeljskega plina kot prehodnega energenta pri prehodu
v brezogljično gospodarstvo.
(3) Določbe tega zakona se uporabljajo za vse vrste
plinov, vključno z vodikom, če jih je tehnično mogoče varno
prevzemati v sistem in jih prek njega prenašati.
(4) Določbe tega zakona se uporabljajo za podjetja plinskega gospodarstva in odjemalce na področju oskrbe s plinom
iz povezanega prenosnega in distribucijskega sistema.

Leto XXXI

2. člen
(prenos in izvrševanje predpisov Evropske unije)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga
z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES,
zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/692 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim
plinom (UL L št. 117 z dne 3. 5. 2019, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2009/73/ES).
(2) Ta zakon določa pristojne organe za izvajanje in sankcije za kršitev:
– Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1775/2005, zadnjič spremenjene z Uredbo (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 715/2009/ES);
– Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010
(UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2017/1938/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
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »ACER« je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, 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);
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2. »agencija« je Agencija za energijo, ki je v skladu z
zakonom ustanovljena kot državni regulatorni organ Republike
Slovenije na področju trga z energijo;
3. »bioplin« pomeni energetski plin, pridobljen iz biomase
ali iz biološko razgradljivih odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti
do kakovosti, da je zamenljiv s plinom v sistemu;
4. »bilančna pogodba« je pogodba o izravnavanju in obračunavanju odstopanj med uporabnikom sistema in operaterjem
prenosnega sistema;
5. »bilančna shema« je seznam udeležencev na trgu, ki
imajo sklenjeno bilančno pogodbo z operaterjem prenosnega
sistema ali pogodbo o izravnavi z nosilcem bilančne skupine;
6. »bilančna skupina« je skupina uporabnikov sistema, za
katero se izravnavajo in obračunavajo količinska odstopanja
odjema in oddaje plina v okviru obračunskega intervala;
7. »certifikat« pomeni odločbo, s katero agencija certificira
operaterja prenosnega sistema;
8. »distribucija« pomeni prenos plina po lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev,
razen dobave;
9. »dobava« pomeni prodajo odjemalcem, tudi nadaljnjo
prodajo plina in utekočinjenega zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: UZP);
10. »dobavitelj« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave;
11. »dolgoročno načrtovanje« pomeni dolgoročno načrtovanje oskrbovalnih in prenosnih zmogljivosti podjetij plinskega
gospodarstva za zadostitev povpraševanja po plinu iz sistema
z namenom zagotoviti raznolike dobavne vire in zanesljivo
oskrbo odjemalcev;
12. »gospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za
opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti;
13. »horizontalno integrirano podjetje« pomeni podjetje, ki
izvaja vsaj eno od dejavnosti pridobivanja, prenosa, distribucije,
dobave ali skladiščenja plina in neplinsko dejavnost;
14. »integrirano podjetje plinskega gospodarstva« pomeni
vertikalno ali horizontalno integrirano podjetje;
15. »izstopne točke« so vsa odjemna mesta na prenosnem sistemu in vse točke, v katerih je prenosni sistem v
Republiki Sloveniji povezan s prenosnimi sistemi v sosednjih
državah, drugimi prenosnimi sistemi v Republiki Sloveniji ali
skladišči plina;
16. »izvedeni finančni instrument za trgovanje s plinom«
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 ta instrument nanaša na plin;
17. »izravnalni trg« pomeni trg, namenjen trgovanju s količinami plina, potrebnimi za izravnavo odstopanj pri operaterju
prenosnega sistema med prevzetimi in predanimi količinami v
plinovodnem sistemu;
18. »končni odjemalec« pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi in kupuje plin za svojo lastno rabo;
19. »krizni plin« je plin, ki se v času izrednih razmer
v sistemu sprosti zaradi izvedbe ukrepov neprostovoljnega
zmanjšanja ali prekinitve dobave plina v skladu z načrtom za
izredne razmere;
20. »mali poslovni odjemalec« je negospodinjski odjemalec plina, katerega predvidena povprečna letna poraba ne
presega 100.000 kWh;
21. »nadzor« pomeni pravice, pogodbe ali druga sredstva, 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 odločilni vpliv
na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja;
22. »nastajajoči trg« pomeni državo članico, v kateri je
bila prva trgovska dobava v okviru prve dolgoročne pogodbe za
oskrbo s plinom izvedena pred manj kot desetimi leti;
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23. »negospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki
kupuje plin, ki ni namenjen za rabo v lastnem gospodinjstvu;
24. »neposredni plinovod« pomeni plinovod plina, ki dopolnjuje sistem;
25. »nosilec bilančne skupine« je uporabnik sistema, ki
ima sklenjeno bilančno pogodbo;
26. »nova infrastruktura« pomeni plinsko infrastrukturo, ki
ni bila dokončana do 4. avgusta 2003;
27. »obračunski interval« pomeni obdobje, za katero
se ugotavljajo količinska odstopanja odjema in oddaje plina, in je obdobje izravnave odstopanj po določbah Uredbe
715/2009/ES;
28. »obrat za UZP« pomeni terminal za uvoz, raztovarjanje in vnovično uplinjanje UZP ter vključuje sistemske storitve
in prehodna skladišča, ki so nujni pri postopku vnovičnega uplinjanja in poznejšem prevzemu zemeljskega plina v prenosni
sistem, vendar ne sme vključevati nobenega dela terminalov
za UZP, ki se uporablja za skladiščenje. Izraz se ne nanaša
na postroje, namenjene utekočinjanju zemeljskega plina in
distribuciji UZP v posodah končnim odjemalcem ali končnim
odjemalcem na omrežju, ki ni povezano s prenosnim sistemom;
29. »odjem plina« je pretok plina iz sistema na izstopni
točki ali odjemnem mestu;
30. »odjemno mesto« pomeni mesto na prenosnem ali
distribucijskem sistemu, kjer se izvajajo meritve in končni odjemalec ali operater distribucijskega sistema odjema plin iz
sistema;
31. »odjemalec« pomeni trgovca, končnega odjemalca
plina ali podjetje plinskega gospodarstva, ki kupuje plin;
32. »odprta pogodba« je pogodba o dobavi plina, ki določa pripadnost odjemnega ali prevzemnega mesta bilančni
skupini;
33. »omrežnina« pomeni znesek, ki ga mora za uporabo
sistema plina plačati uporabnik sistema ter se izračuna na
podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega uporabe tega
sistema;
34. »operater distribucijskega sistema« pomeni pravno
ali fizično osebo, ki izvaja dejavnosti distribucije plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z
drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po
distribuciji plina;
35. »operater prenosnega sistema« pomeni pravno ali
fizično osebo, ki opravlja dejavnosti prenosa plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega
sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z
drugimi sistemi, kadar je to ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb
po prenosu plina;
36. »operater sistema« je operater prenosnega sistema
ali distribucijskega sistema plina;
37. »operater sistema za UZP« pomeni pravno ali fizično
osebo, ki izvaja dejavnosti utekočinjanja zemeljskega plina ali
uvoza, raztovarjanja in vnovičnega uplinjanja UZP in je odgovorna za upravljanje obrata za UZP;
38. »operater skladiščnega sistema« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnosti skladiščenja in je odgovorna
za delovanje skladišča;
39. »plin« je skupni izraz za pline, ki se prenašajo po
sistemu in lahko tvorijo zmes plinov obnovljivega in fosilnega
izvora, katere pretežni delež je metan;
40. »podjetje plinskega gospodarstva« pomeni pravno
ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od naslednjih dejavnosti:
pridobivanje ali proizvodnja, prenos, distribucija, dobava, nakup ali skladiščenje plina, vključno z UZP, ki je odgovorna za
komercialne, tehnične ali vzdrževalne naloge, povezane s temi
dejavnostmi, vendar ne vključuje končnih odjemalcev;
41. »pogodba o dobavi plina« pomeni pogodbo za dobavo plina, ki ne vključuje izvedenih finančnih instrumentov za
trgovanje s plinom;
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42. »pogodba o izravnavi« pomeni pogodbo, s katero
uporabnik sistema z nosilcem bilančne skupine ali podskupine
uredi izravnavo in obračun odstopanj, s čimer se uvrsti v bilančno shemo kot nosilec hierarhično nižje bilančne podskupine;
43. »pogodba o prenosu« pomeni pogodbo, ki jo operater
prenosnega sistema sklene z uporabnikom sistema z namenom izvajati prenos plina;
44. »povezani sistem« pomeni več distribucijskih sistemov, povezanih drug z drugim;
45. »povezano podjetje« pomeni nadrejeno ali podrejeno
družbo po 56. ali 69. členu Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13, 55/15, 15/17,
158/20 – ZIntPK-C in 18/21) ali podjetje, ki pripada istim delničarjem;
46. »povezovalni plinovod« pomeni prenosni plinovod,
ki prečka ali povezuje mejo med Republiko Slovenijo in drugo
državo članico Evropske unije zaradi povezave nacionalnih
prenosnih omrežij teh držav ali prenosni plinovod med Republiko Slovenijo in tretjo državo do ozemlja Republike Slovenije
ali teritorialnega morja Republike Slovenije;
47. »prenos« pomeni prenos plina po omrežju, ki večinoma zajema visokotlačne plinovode, z namenom dostave odjemalcem, ki ne vključuje dobave. Prenos ne pomeni prenosa po
pridobivalnem plinovodnem omrežju in po delu visokotlačnih
plinovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno distribucijo
plina;
48. »prevzem plina« je pretok plina v sistem na prevzemnem mestu ali vstopni točki;
49. »prevzemno mesto« pomeni mesto na prenosnem
ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajajo meritve in se plin
prevzema v sistem;
50. »pridobivalno plinovodno omrežje« pomeni plinovod
ali plinovodno omrežje, uporabljeno ali zgrajeno kot del projekta za pridobivanje nafte ali plina, ali pa se uporablja za prenos
plina od enega ali več takih projektov do obrata za pripravo
plina ali terminala ali do končnega obalnega terminala;
51. »priključek« pomeni plinovod, namenjen povezavi
sistema in odjemnega mesta, kjer uporabnik sistema odjema
plin iz sistema, ali povezavi sistema in vstopne točke v sistem,
kjer uporabnik sistema plin prevzema v sistem. Priključek se na
distribucijskem sistemu začne na priključnem mestu na distribucijskem sistemu in konča z glavno požarno pipo ali ventilom
pri uporabniku sistema;
52. »pristojni organ« je pristojni organ za izvajanje nalog
v okviru zagotavljanja zanesljive oskrbe s plinom, imenovan v
skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1938/EU;
53. »proizvajalec« je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja
plin primerne kakovosti za prevzem v sistem in ga v skladu
s pogoji operaterja sistema odda v prenosni ali distribucijski
sistem dobavitelju po pogodbi o dobavi;
54. »prosti trg« je trg, na katerem lahko udeleženci neposredno sklepajo pogodbe o dobavi plina. Dobavitelj in odjemalec ali proizvajalec se prosto dogovorita o ceni in količini
dobavljenega plina;
55. »ranljivi odjemalec« je gospodinjski odjemalec, ki si
zaradi premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih
okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira
energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše
stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov;
56. »regulirani letni prihodek« pomeni reguliran letni prihodek operaterja sistema plina posameznega leta regulativnega obdobja iz zaračunanih omrežnin za sistem in druge
prihodke ter je namenjen pokrivanju upravičenih stroškov tega
operaterja;
57. »regulativni okvir« pomeni vrednostno opredelitev
upravičenih stroškov operaterja sistema plina po posameznih
letih regulativnega obdobja, omrežnin, drugih prihodkov iz izvajanja dejavnosti operaterja sistema plina, presežkov ali primanjkljajev omrežnin iz preteklih let;
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58. »regulativno obdobje« je obdobje enega leta ali več
zaporednih koledarskih let, za katero se določa regulativni
okvir;
59. »sistem« pomeni povezano prenosno omrežje in distribucijsko omrežje, obrat za UZP ali skladišče, ki je v lasti
podjetja plinskega gospodarstva ali ki ga upravlja podjetje
plinskega gospodarstva, vključno s skladiščno zmogljivostjo
plinovoda in njegovimi objekti, ki opravljajo sistemske storitve,
ter s tistimi objekti povezanih podjetij, ki so potrebni za zagotavljanje dostopa do prenosa, distribucije in UZP;
60. »sistemske storitve« pomenijo vse storitve, ki so nujne
za zagotavljanje dostopa in obratovanje prenosnih omrežij,
distribucijskih omrežij, obratov za UZP ali skladišč, vključno
z izravnavo obremenitve, mešanjem in oddajo in prevzemom
inertnih plinov v sistem, razen objektov, ki so rezervirani izključno za operaterje prenosnih sistemov in izvajanje njihovih
dejavnosti;
61. »skladišče« pomeni objekt za skladiščenje plina, ki je
v lasti podjetja plinskega gospodarstva ali ga upravlja podjetje
plinskega gospodarstva, vključno z delom obrata za UZP, ki se
uporablja za skladiščenje, razen dela, ki je namenjen dejavnostim pridobivanja, in razen objektov, namenjenih izključno za
operaterje prenosnih sistemov in izvajanje njihovih dejavnosti;
62. »skladiščna zmogljivost plinovoda« pomeni zmogljivost skladiščenja plina s kompresijo v prenosnih in distribucijskih sistemih, razen skladiščnih zmogljivosti, ki so namenjene
za operaterje prenosnih sistemov in izvajanje njihovih dejavnosti;
63. »skrbniški račun« je posebni in ločen bančni račun,
ki ga upravlja operater prenosnega sistema in se uporablja
za nakup ali prodajo plina v okviru mehanizma solidarnostne
pomoči med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU);
64. »solidarnostni plin« je plin, ki ga država članica EU
v okviru mehanizma solidarnostne pomoči pri oskrbi s plinom
ponudi sosednji državi članici EU ali ji ga proda ali kupi od nje;
65. »tarifa« je strukturirani seznam tarifnih elementov, ki
na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine za
uporabo sistema plina;
66. »tarifna postavka omrežnine« je znesek za uporabo
sistema na obračunsko enoto;
67. »transakcija« je vsak pravni posel, ki ga sklene udeleženec na trgu s plinom, na podlagi katerega se spremeni
pravica do razpolaganja z določeno količino plina v prenosnem
sistemu v enem intervalu ali več obračunskih intervalih, vključno s pravnimi posli, ki lahko privedejo do take spremembe, tudi
če celotno zaporedje pravnih poslov od oddaje do odjema ni
povzročilo spremembe končnega odjemalca; kot transakcija se
ne šteje dobava plina končnemu odjemalcu;
68. »trgovec na debelo« pomeni fizično ali pravno osebo,
razen operaterja prenosnega ali distribucijskega sistema, ki
kupuje plin za nadaljnjo prodajo v sistemu ali zunaj sistema,
kjer ima sedež;
69. »uporabnik sistema« pomeni pravno ali fizično osebo,
ki plin oddaja ali dobavlja v sistem ali plin odjema iz sistema;
70. »upravičeni odjemalec« pomeni odjemalca, ki lahko
kupuje plin od dobavitelja po lastni izbiri;
71. »upravičeni stroški« so stroški, ki jih operaterju sistema na podlagi metodologije iz 104. člena tega zakona določi
in prizna agencija;
72. »vertikalno integrirano podjetje« pomeni podjetje ali
skupino podjetij plinskega gospodarstva, v katerih lahko nadzor
iz 21. točke tega člena izvaja neposredno ali posredno ista oseba ali iste osebe, in v katerih podjetje ali skupina podjetij opravlja vsaj eno od dejavnosti prenosa, distribucije, utekočinjanja
zemeljskega plina ali skladiščenja in vsaj eno od dejavnosti
pridobivanja ali dobave plina;
73. »virtualna točka« je navidezna točka med vstopnimi
in izstopnimi točkami prenosnega sistema, v kateri se šteje,
da so podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci v
Republiki Sloveniji izvedli vse transakcije s količinami plina;
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74. »vstopne točke« prenosnega sistema so točke, v katerih je prenosni sistem v Republiki Sloveniji povezan s prenosnimi sistemi v sosednjih državah, drugimi prenosnimi sistemi
v Republiki Sloveniji ali dobavnimi viri, skladišči in terminali za
utekočinjen zemeljski plin v Republiki Sloveniji;
75. »zaprta pogodba« je pogodba o dobavi plina, v kateri
je količina dobavljenega plina v ustreznem času fiksno določena za vsak obračunski interval in za katero se šteje, da je bila
v celoti izvedena;
76. »zanesljivost« pomeni zanesljivost oskrbe s plinom
in tehnično varnost;
77. »zaprt distribucijski sistem« je od distribucijskega sistema v lokalni skupnosti izločen distribucijski sistem, namenjen
distribuciji plina na geografsko zaokroženem industrijskem ali
poslovnem območju ali območju za skupne storitve in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev na tem območju ter
je priključen neposredno na prenosni sistem na izstopni točki.
2. oddelek: Dejavnosti plinskega gospodarstva, naloge
v javnem interesu in izvajanje gospodarske javne službe
4. člen
(dejavnosti plinskega gospodarstva)
(1) Energetske dejavnosti, ki jih opravljajo podjetja s področja plinskega gospodarstva, obsegajo:
1. pridobivanje ali proizvodnja plina, ki se prenaša po
sistemu;
2. dejavnost operaterja prenosnega sistema;
3. dejavnost operaterja distribucijskega sistema;
4. dobavo plina;
5. dejavnost operaterja skladišča plina;
6. dejavnost operaterja terminala za utekočinjen zemeljski
plin.
(2) Dejavnosti pridobivanja ali proizvodnje in dobave plina
se opravljajo prosto na trgu, kjer se udeleženci svobodno dogovorijo o količini in ceni dobavljenega plina ali storitve. Uporabniki sistema imajo pravico do izbire in zamenjave dobavitelja,
od katerega kupujejo ali mu prodajajo plin.
5. člen
(naloge podjetij plinskega gospodarstva v javnem interesu)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v javnem
interesu izvajati naloge, ki se nanašajo na zanesljivost oskrbe,
rednost, kakovost in ceno oskrbe ter varovanje okolja, vključno
z učinkovito rabo energije, energijo iz obnovljivih virov in varstvom podnebja.
(2) Podjetja plinskega gospodarstva, ki izvajajo gospodarske javne službe iz tega zakona, morajo zagotoviti:
1. trajno in nepretrgano obratovanje sistema v okviru
omejitev, ki jih določajo stanje tehnike in standardi kakovosti
oskrbe;
2. varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje sistema;
3. priključevanje uporabnikov sistema pod splošnimi in
nediskriminatornimi pogoji;
4. omogočanje dostopa do sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi pogoji;
5. zaračunavanje dostopa do sistema po regulirani omrežnini;
6. dolgoročno načrtovanje razvoja sistema;
7. druge obveznosti, določene z zakonom ali drugim
predpisom;
8. sistem, ki omogoča odjemalcem prosto izbiro dobavitelja, proizvajalcem in dobaviteljem pa prosto prodajo ter
nakup plina.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vsaki dve leti obvešča Evropsko komisijo o
novih ukrepih za zagotavljanje javnih storitev, vključno z namenom varstva potrošnikov in okolja, ter o njihovem možnem
vplivu na domačo in mednarodno konkurenco.
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6. člen
(desetletni razvojni načrt operaterja prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora na podlagi metodologije iz petega odstavka tega člena najpozneje v dvanajstih
mesecih po njenem sprejetju izdelati razvojni načrt prenosnega sistema in zanj pridobiti soglasje agencije. Razvojni načrt
prenosnega sistema mora biti narejen za najmanj deset let ter
mora biti usklajen s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom v skladu s 3. členom Uredbe 2018/1999/EU
(v nadaljnjem besedilu: NEPN). V primeru spremembe NEPN
mora 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 prenosnega sistema.
(3) Agencija poda soglasje k razvojnemu načrtu prenosnega sistema in lahko pred odločitvijo o izdaji soglasja zahteva njegove spremembe.
(4) Razvojni načrt prenosnega sistema mora opredeliti
glavno infrastrukturo za prenos plina, ki jo je treba v naslednjih
desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo s plinom, za varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu
razvoju na področju proizvodnje plina iz obnovljivih virov, ob
uvajanju inteligentnih omrežnih storitev. Pri tem mora izhajati
iz napovedi prevzema plina ter napovedi oddaje in porabe plina. Razvojni načrt prenosnega sistema mora vsebovati oceno
možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in medobratovalnostjo,
povezanostjo z obrati za proizvodnjo plina, ter opredeliti časovno dinamiko in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij
in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v
omrežni infrastrukturi.
(5) Agencija s splošnim aktom po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za energijo (v nadaljnjem besedilu: minister),
predpiše metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema.
7. člen
(načrt prilagoditve za prevzem plinov v sistem)
(1) Operater sistema določi tehnične zahteve za plin in po
potrebi za posamezni plin iz zmesi, vključno z vodikom, ki se
lahko prevzame v sistem, ki ga upravlja.
(2) Operater sistema spremlja kakovost plina najmanj
na vstopu v sistem in temu primerno preračuna značilne parametre ter objavi kurilno vrednost plina v sistemu. Operater
distribucijskega sistema, ki na svojem sistemu nima vstopne
točke razen iz drugega sistema, privzame podatek o kakovosti
plina iz tega drugega sistema.
(3) Operater sistema pripravi načrt prilagoditve sistema za
prevzem in prenos plinov obnovljivega ali nefosilnega izvora ter
vodika, ki vsebuje:
1. analizo možnosti in interesa za proizvodnjo plinov
obnovljivega ali nefosilnega izvora na širšem območju plinovodnega sistema,
2. oceno potenciala plinovodnega sistema za povezovanje s sistemom distribucije in prenosa električne energije za
izravnavo in druge sistemske storitve, vključno s prilagajanjem
odjema in sezonskim shranjevanjem presežne električne energije iz obnovljivih virov,
3. analizo zahtev, prilagojenosti materialov in elementov
ter potrebnih ukrepov v plinovodnem sistemu za prevzem plinov obnovljivega ali nefosilnega izvora (vključno z vodikom),
4. analizo zahtev ter prilagojenosti materialov in naprav
uporabnikov plinovodnega sistema za delovanje ob prevzemu
plina obnovljivega ali nefosilnega izvora ter vodika,
5. ukrepe in aktivnosti za omogočanje varnega delovanja
plinovodnega sistema in naprav uporabnikov pri prevzetih plinih
obnovljivega ali nefosilnega izvora ter vodika, vključno s predvidenimi investicijskimi stroški in časovnim načrtom,
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6. zbirni pregled načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov.
(4) Končni uporabniki v skladu z navodilom operaterja
sistema sodelujejo pri analizi zahtev in pripravi ukrepov za
prilagoditev naprav končnih uporabnikov za prevzem plinov
obnovljivega ali nefosilnega izvora ter vodika v omrežje.
(5) Zahtevano vsebino in obliko zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov iz 6. točke tretjega
odstavka tega člena določi agencija in objavi na svoji spletni
strani.
(6) Operater sistema načrt prilagoditve pripravi najmanj
vsaka štiri leta ter vsebino prilagodi tehnološkim in drugim spremembam. Operater distribucijskega sistema načrt prilagoditve
objavi na svoji spletni strani ter ga pošlje agenciji v vednost.
Načrt prilagoditve operaterja prenosnega sistema je del desetletnega razvojnega načrta.
II. POGLAVJE: RAZMERJA S KONČNIMI ODJEMALCI
1. oddelek: Splošne določbe o varstvu odjemalcev
8. člen
(sklenitev pogodbe z dobaviteljem)
(1) Končni odjemalci plina, priključeni na prenosni ali
distribucijski sistem, imajo pravico do dobave plina na podlagi
odprte pogodbe z dobaviteljem ne glede na to, v kateri državi
članici EU je dobavitelj registriran.
(2) Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega
odstavka izpolnjevati zahteve glede izravnave odstopanj, tudi
vključitev v bilančno shemo, in druge zahteve, določene s tem
zakonom ter drugimi predpisi o izvajanju dejavnosti dobave
plina v Republiki Sloveniji.
(3) Za dobavo plina odjemalcem, ki so priključeni na prenosni ali distribucijski sistem v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov
ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil ne glede na
to, kje je pogodba o dobavi sklenjena.
(4) Operater distribucijskega sistema mora pred priključitvijo na sistem obvestiti končnega odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in nujno oskrbo
ter ga seznaniti s seznamom dobaviteljev končnih odjemalcev.
(5) V primeru začetka postopka stečaja ali razglasitve
insolventnosti za dobavitelja plina končnim odjemalcem mora
dobavitelj takoj obvestiti svoje končne odjemalce in operaterje
sistemov, na območjih katerih imajo njegovi končni odjemalci
odjemna mesta. Operater sistema končne odjemalce seznani
tudi z informacijo o dobaviteljih plina iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(menjava dobavitelja)
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, predloži zahtevo za zamenjavo operaterju sistema, na katerega
je priključen.
(2) V imenu in za račun končnega odjemalca lahko na
podlagi pooblastila zahtevo predloži tudi novi dobavitelj.
(3) Operater sistema, ki je prejel zahtevo za menjavo
dobavitelja, mora izvesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne uresničevati pogodbo o dobavi plina z novim dobaviteljem v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Končnemu
odjemalcu se menjava dobavitelja ne sme zaračunati.
(4) Operater sistema zagotovi odčitek števca ob menjavi
dobavitelja. Stroški, ki jih ima operater sistema z odčitavanjem
stanja na merilni napravi, se krijejo iz zneska za meritve. Če dobavitelj v zvezi z menjavo dobavitelja zahteva izvedbo dodatne
meritve, lahko operater sistema stroške te meritve zaračuna
dobavitelju v skladu s cenikom, ki ga potrdi agencija.
(5) Operater sistema zavrne menjavo dobavitelja, če novi
dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.
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(6) Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki
menjavi dobavitelja najpozneje šest tednov po začetku dobave
plina s strani novega dobavitelja.
(7) Podrobnejši način menjave dobavitelja uredi vlada z
uredbo iz 80. člena tega zakona.
10. člen
(obveščanje o porabi)
(1) Operater sistema brezplačno obdobno obvešča končne odjemalce, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja
dejavnost operaterja sistema, o njihovi porabi plina ter značilnostih te porabe, in sicer tako pogosto, da lahko sami uravnavajo svojo porabo plina.
(2) Na zahtevo končnega odjemalca ali na podlagi soglasja končnega odjemalca drugi pravni ali fizični osebi operater sistema obvesti končnega odjemalca ali drugo pravno ali
fizično osebo o njegovi porabi plina ter značilnostih te porabe.
Podatke o tem zagotovi v primernem času, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme končnega odjemalca za merjenje
porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov.
(3) Stroški obvestila iz prejšnjega odstavka se ne zaračunavajo.
(4) Podrobnejši način obveščanja končnih odjemalcev o
porabi določi operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih, pri čemer omogoči obveščanje v elektronski obliki, če
končni odjemalec izrazi takšno voljo.
11. člen
(zagotavljanje energetske učinkovitosti)
Podjetja plinskega gospodarstva si morajo prizadevati
za zagotavljanje energetske učinkovitosti tako, da v skladu s
priporočili agencije optimizirajo porabo plina, zlasti z nudenjem
energetskih storitev upravljanja energije, razvojem inovativnih
načinov oblikovanja cen ali uvajanjem naprednih merilnih sistemov ali naprednih omrežij, kadar je to primerno.
12. člen
(energetski kontrolni seznam)
(1) Dobavitelji vsakemu končnemu odjemalcu, ki mu
dobavljajo plin, pošljejo energetski kontrolni seznam, ki ga
vzpostavi Evropska komisija na podlagi dvanajstega odstavka
3. člena Direktive 2009/73/ES, skupaj s podatki za njegovo
uporabo.
(2) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način
in pogostost pošiljanja energetskega kontrolnega seznama.
Agencija energetski kontrolni seznam objavi na svoji spletni
strani.
2. oddelek: Posebne določbe o varstvu gospodinjskih in malih
poslovnih odjemalcev ter drugih uporabnikov sistema
13. člen
(splošno)
(1) Določbe od 14. do 18. člena tega zakona se uporabljajo za gospodinjske odjemalce, določbi 14. in 15. člena
tega zakona pa tudi za male poslovne odjemalce, razen če se
nanašajo na obravnavo pritožb iz 17. člena tega zakona.
(2) Dobavitelj ali operater distribucijskega sistema lahko nediskriminatorno zagotovi pravice, ki so v tem oddelku
določene za gospodinjske odjemalce, tudi drugim končnim
odjemalcem.
14. člen
(skupna kontaktna točka)
(1) Agencija gospodinjskim odjemalcem na enem mestu
omogoči dostop do informacij glede njihovih pravic, veljavnih
predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil in
načinov obravnave pritožb iz 17. člena tega zakona, ki so jim
na voljo v primeru spora z dobaviteljem ali operaterjem distri-
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bucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: skupna kontaktna
točka).
(2) V skupni kontaktni točki agencija zagotovi dostop
najmanj do informacij o:
1. načinih obravnave pritožb iz 17. člena tega zakona;
2. veljavnih tarifah omrežnine ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z uporabo omrežja;
3. primerjavi veljavnih cenikov ponudnikov plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce;
4. načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
5. pravici do menjave dobavitelja;
6. pravicah do oskrbe s plinom določene kakovosti po
razumni ceni v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti;
7. pravici do nujne oskrbe iz 18. člena tega zakona.
(3) Dobavitelji morajo za izvajanje nalog iz 3. točke prejšnjega odstavka na elektronski način, ki ga s splošnim aktom
določi agencija, najpozneje z začetkom uporabe spremenjene
cene predložiti agenciji podatke o spremenjeni ceni.
(4) Agencija s splošnim aktom določi način elektronskega pošiljanja podatkov za izvajanje nalog iz 3. točke drugega
odstavka tega člena, v katerem določi sistem za predložitev
podatkov o cenah in način uporabe sistema ali določi obliko za
elektronsko pošiljanje podatkov.
15. člen
(pogodba o dobavi in splošni pogodbeni pogoji)
(1) Pogodba o dobavi plina med gospodinjskim odjemalcem in dobaviteljem plina mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora določati najmanj:
1. ime in naslov dobavitelja,
2. ceno in plačilne pogoje,
3. pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
4. vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven
kakovosti storitev,
5. načine pridobivanja podatkov o veljavnih tarifah in
stroških vzdrževanja,
6. trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved
pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačni
odstop od pogodbe,
7. dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, da ni
dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina
ali vzdrževalnih storitev,
8. način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb v
skladu s 17. členom tega zakona ter
9. informacije o pravicah gospodinjskih odjemalcev,
vključno z obravnavanjem pritožb iz 17. člena tega zakona
in z vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno
sporočati ob predložitvi računov in na svojih spletnih straneh.
(3) Gospodinjski odjemalec lahko odstopi od pogodbe o
dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila
ali kakršnega koli drugega plačila zaradi odstopa od pogodbe
pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj
eno leto po sklenitvi pogodbe.
(4) Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot
eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih
za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa ta pogodba.
(5) Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni
pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih
mora gospodinjskemu 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 preobsežne
pogodbene dokumentacije. Dobavitelj mora gospodinjskim odjemalcem zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah
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in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo plina
najmanj z objavo na svoji spletni strani.
(6) Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z
gospodinjskim odjemalcem. Obvestilo mora biti gospodinjskim
odjemalcem poslano brezplačno na način, določen v pogodbi.
(7) Zaradi spremembe splošnih pogojev iz prejšnjega
odstavka ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti
spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez
obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu iz prejšnjega odstavka tudi obvestiti.
(8) Šesti in sedmi odstavek tega člena veljata tudi za
spremembo cen plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za plin
odjemalca, za katerega veljajo splošni pogodbeni pogoji. Obvestilo o tej spremembi in dan uveljavitve spremembe morata biti
navedena na računu ali v drugem ustreznem pisnem obvestilu.
(9) Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu ponuditi
možnost široke izbire načinov plačevanja. Plačilni sistem ne
sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev,
morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo
odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.
Če gospodinjski odjemalec ne plačuje po dejanski porabi, mora
dobavitelj dati na voljo kot obliko plačila sistem akontacij, ki
mora odražati verjetno porabo.
(10) Če dobavitelj gospodinjskim odjemalcem zaračuna
pavšalne stroške poslovanja ne glede na njihovo poimenovanje, morajo ti odražati dejanske stroške, ki jih načini obračunavanja povzročajo dobaviteljem. Stroški opomina v primeru
zamude plačila se ne štejejo za pavšalne stroške poslovanja.
(11) Dobavitelj ne sme sam ali prek posrednikov ali zastopnikov pri prodaji plina uporabljati zavajajočih ali nepoštenih
poslovnih praks, ki vključujejo zlasti:
– neresnično ali zavajajočo predstavitev družbe, ki jo
oseba, ki nagovarja končnega odjemalca, zastopa ali v imenu
in za račun katere deluje;
– zavajajočo predstavitev ponudbe dobavitelja končnemu
odjemalcu;
– navajanje neresničnih razlogov za obisk končnega odjemalca;
– neresnične ali zavajajoče navedbe v zvezi s pogodbenim razmerjem.
16. člen
(obveščanje o porabi in dostop do podatkov o porabi)
(1) Operater distribucijskega sistema ob priključitvi na distribucijski sistem obvesti gospodinjskega odjemalca o njegovih
pravicah do oskrbe s plinom določene kakovosti po razumni
ceni v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.
(2) Operater distribucijskega sistema na zahtevo gospodinjskega odjemalca ali na podlagi njegovega pooblastila za
vsak primer posebej ali za vse prihodnje primere do preklica
določenemu podjetju plinskega gospodarstva brezplačno omogoči dostop do podatkov o porabi tega odjemalca. Operater
distribucijskega sistema, ki je odgovoren za obdelavo podatkov,
te podatke predloži podjetju plinskega gospodarstva v petih
delovnih dneh, pri čemer podatke pošlje v elektronski obliki.
(3) Minister predpiše obliko za predstavitev podatkov in
postopek, s katerim se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi
dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka. Zagotovitve dostopa do podatkov operater distribucijskega sistema ne sme
dodatno zaračunati.
(4) Operater distribucijskega sistema gospodinjske odjemalce, ki so priključeni na distribucijski sistem, na katerem
opravlja dejavnost operaterja sistema, najmanj enkrat letno
obvešča o dejanski porabi plina in stroških. Podatke o tem
zagotovi v primernem roku, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe in stroškovna
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učinkovitost takšnih ukrepov. Te storitve odjemalcem operater
distribucijskega sistema ne sme dodatno zaračunati.
17. člen
(izvensodno reševanje sporov z gospodinjskimi odjemalci
v zvezi z dobavo plina)
(1) Dobavitelj plina zagotovi pregledni, preprosti in brezplačni notranji postopek obravnave pritožb gospodinjskih odjemalcev.
(2) Dobavitelj plina sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v
okviru združenja zagotovi postopek izvensodnega reševanja
sporov s potrošniki v zvezi z dobavo plina 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 enem mesecu
ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko
gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v
zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja plina pri izvajanju
pogodbe o dobavi plina pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega
reševanja sporov.
(3) Izvajalca izvensodnega reševanja sporov, pri katerem
gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka,
dobavitelj plina določi za štiri leta.
(4) Sodelovanje dobavitelja plina v postopku, ki ga je
sprožil gospodinjski odjemalec pred neodvisnim izvajalcem,
je obvezno.
(5) Stroške postopka neodvisnega izvajalca izvensodnega reševanja sporov plača dobavitelj ali združenje dobaviteljev
plina.
(6) Dobavitelj plina ali združenje dobaviteljev plina lahko
določi sistem povračil in odškodnin, ki jih zagotavlja gospodinjskim odjemalcem za posamezne kršitve svojih obveznosti v
zvezi z dobavo plina, če je to upravičeno glede na višino škode,
težo kršitve in stopnjo odgovornosti.
18. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)
(1) Operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega
odjemalca odklopiti ali mu omejiti odjema plina pod količino,
ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj
prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine)
nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja
odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.
(2) Stroške odjema plina ranljivih odjemalcev nosi operater distribucijskega sistema do takrat, ko jih plača ranljivi
odjemalec.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka, ki jih operater distribucijskega sistema ne more izterjati od ranljivega odjemalca, so
upravičeni stroški tega operaterja.
(4) Operater distribucijskega sistema mora odjemalca
pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu
operater odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba
ta dokazila predložiti. Podrobnejšo ureditev varstva ranljivih
odjemalcev v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje dobave plina
določi operater distribucijskega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
III. POGLAVJE: PRENOS, SKLADIŠČENJE IN UZP
1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost operaterja
prenosnega sistema
19. člen
(gospodarska javna služba)
(1) Dejavnost operaterja prenosnega sistema je obvezna
državna gospodarska javna služba.
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(2) Gospodarska javna služba dejavnost operaterja prenosnega sistema obsega:
1. izvajanje prenosa;
2. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema;
3. razvoj sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev varnega in zanesljivega obratovanja
sistema in usmeritev razvojnega načrta operaterja prenosnega
sistema iz 6. člena ali 42. člena tega zakona;
4. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti prenosnega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop
do sistema;
5. zagotavljanje zanesljivosti dobave plina z ustrezno
zmogljivostjo in zanesljivostjo sistema;
6. zagotavljanje sistemskih storitev;
7. vodenje bilančne sheme;
8. ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj odjema in oddaje plina od napovedi;
9. posredovanje kateremu koli drugemu operaterju prenosnega sistema, operaterju skladiščnega sistema, operaterju
sistema za UZP in operaterju distribucijskega sistema zadostnega obsega informacij, da se lahko zagotovita prenos in
skladiščenje plina, ki bosta združljiva z varnim in učinkovitim
obratovanjem povezanega sistema;
10. pravočasno zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
sistema;
11. vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje
pretokov in izravnave odstopanj v omrežju, opredeljenih v
sistemskih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja plina;
12. vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje
kakovosti plina v sistemu;
13. napoved porabe plina ter potrebnih virov z uporabo
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih
ukrepov pri uporabnikih sistema;
14. nediskriminatorno obravnavanje posameznih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, posebno ne v korist
svojih povezanih podjetij;
15. druge naloge, določene s predpisi EU, zakonom,
predpisi in splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil;
16. organiziranje izravnalnega trga plina in upravljanje
virtualne točke;
17. izvajanje nalog za omogočanje in izvedbo postopkov
solidarnostne pomoči držav članic EU pri oskrbi s plinom.
(3) Gospodarsko javno službo dejavnost operaterja prenosnega sistema izvaja operater prenosnega sistema, ki pridobi koncesijo in izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 20. člena
tega zakona.
(4) Operater prenosnega sistema vzpostavi zadostno čezmejno zmogljivost za vključitev evropske prenosne infrastrukture, prilagojene vsem ekonomsko upravičenim in tehnično
izvedljivim zahtevam po zmogljivosti, ob upoštevanju zanesljivosti oskrbe s plinom.
(5) Operaterji prenosnih sistemov nabavljajo energijo, ki
jo potrebujejo za opravljanje svojih dejavnosti, po preglednih,
nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih.
(6) Operater prenosnega sistema lahko sklepa tehnične
dogovore glede delovanja povezovalnih plinovodov med Republiko Slovenijo in državami članicami EU ali med Republiko
Slovenijo in tretjimi državami, ki morajo biti v skladu s predpisi
Republike Slovenije in EU ter odločitvami agencije. Operater
prenosnega sistema v osmih dneh od sklenitve tehničnega
dogovora z vsebino seznani ministrstvo in agencijo.
20. člen
(način izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
operaterja prenosnega sistema)
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe operaterju
prenosnega sistema Republika Slovenija kot koncedent podeli
koncesijo za celotno območje Republike Slovenije, in sicer za
največ 35 let.
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(2) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno podeljevati posebnih ali izključnih pravic.
(3) Dejavnost operaterja prenosnega sistema lahko izvaja
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima v lasti prenosni sistem,
– ima certifikat operaterja prenosnega sistema in
– je imenovan za operaterja prenosnega sistema.
(4) Če lastnik prenosnega sistema ne izpolnjuje pogojev
za izvajanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz prejšnjega odstavka, mora najpozneje v enem letu od veljavnosti
uporabnega dovoljenja za prenosni sistem izpolniti te pogoje,
sicer se uporabi 52. člen tega zakona o ukrepih v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja prenosnega sistema.
(5) Vlada z uredbo predpiše podrobnejša pravila o načinu
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema.
21. člen
(podelitev koncesije)
(1) Glede podelitve koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema se uporabljajo predpisi o gospodarskih javnih službah in javno-zasebnem partnerstvu, če ni s tem zakonom posamezno vprašanje
urejeno drugače.
(2) V koncesijskem aktu, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, se določijo splošni, pregledni, nediskriminatorni in sorazmerni pogoji, ki jih mora izpolnjevati pravna ali
fizična oseba za pridobitev koncesije. Lastništvo prenosnega
sistema ali njegovega dela, certifikat operaterja prenosnega
sistema in imenovanje za operaterja prenosnega sistema niso
pogoj za pridobitev koncesije. Če koncedent omogoči koncesionarju pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah v lasti države ali drugih ugodnosti v zvezi z izvajanjem koncesije, mora
te ugodnosti nuditi vsakemu koncesionarju pod enakimi pogoji.
(3) Koncesijo lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba,
ustanovljena v državi članici EU.
(4) O podelitvi koncesije odloči na zahtevo stranke vlada z
odločbo. Za podelitev koncesije se na podlagi 5. točke prvega
odstavka 11. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
(Uradni list RS, št. 9/19) ne izvede postopek oddaje koncesije
po navedenem zakonu ali drug konkurenčni postopek, določen
s predpisi o javno-zasebnem partnerstvu. Za postopek izdaje
odločbe iz tega odstavka se uporabljajo tudi določbe zakona,
ki ureja storitve na notranjem trgu.
(5) O razlogih za zavrnitev podelitve koncesije ministrstvo
v 30 dneh po dokončnosti odločbe, s katero je podelitev koncesije zavrnjena, obvesti Evropsko komisijo.
(6) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije skleneta
koncesionar in koncedent koncesijsko pogodbo.
22. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Dejavnost operaterja prenosnega sistema se financira iz
omrežnine in drugih prihodkov za izvajanje gospodarske javne
službe.
23. člen
(gradnja in obratovanje prenosnega sistema)
(1) V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
objekta ali naprave, ki je del prenosnega sistema, lahko kot
investitor nastopa koncesionar gospodarske javne službe, ki
opravlja dejavnost operaterja prenosnega sistema, ali tretja
oseba na podlagi druge alineje petega odstavka 43. člena
tega zakona.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za izdajo uporabnega dovoljenja ali drugega posamičnega akta, s katerim je
dovoljeno obratovanje objekta ali naprave, ki je del prenosnega
sistema.
(3) Ministrstvo v 30 dneh po dokončnosti odločbe državnega organa, organa občine ali nosilca javnih pooblastil, s katero je bila koncesionarju gospodarske javne službe dejavnost
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operaterja prenosnega sistema onemogočena izvedba investicije ali obratovanje objekta ali naprave, ki je del prenosnega
sistema, obvesti Evropsko komisijo.
2. oddelek: Ločevanje prenosnih sistemov
in operaterjev prenosnih sistemov
1. pododdelek: Lastniška ločitev
24. člen
(lastništvo prenosnega sistema)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki ima v lasti prenosni sistem,
mora v skladu s tem zakonom izvajati dejavnost operaterja
prenosnega sistema. Druga oseba, razen operater prenosnega
sistema, ne sme imeti deloma ali v celoti v lasti prenosnega
sistema, na katerem ta operater prenosnega sistema izvaja
dejavnost operaterja prenosnega sistema, razen če ni v tem
delu zakona drugače določeno.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je izpolnjena, če dve
pravni ali fizični osebi ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki imata ali imajo v lasti prenosni sistem, ustanovita ali ustanovijo
skupno podjetje, ki deluje kot operater prenosnega sistema v
dveh ali več državah članicah EU. Drugo podjetje ne more biti
udeleženo v skupnem podjetju, razen če je bilo certificirano kot
neodvisni operater prenosnega sistema. Lastnika ali lastniki
prenosnega sistema, ki sta ustanovila ali so ustanovili skupno
podjetje, morata ali morajo izpolnjevati pogoje iz 25., 27. in
28. člena tega zakona ali pogoje za neodvisnega operaterja
prenosnega sistema iz 31. člena tega zakona.
25. člen
(prepovedi za proizvajalce, dobavitelje, operaterje sistema
in osebe, ki jih nadzirajo)
(1) Ista pravna ali fizična oseba ne sme ali iste pravne ali
fizične osebe ne smejo:
– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz
21. točke 3. člena tega zakona nad podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave, in hkrati izvajati neposrednega
ali posrednega nadzora iz 21. točke 3. člena tega zakona nad
operaterjem prenosnega sistema ali prenosnim sistemom ali
uveljavljati pravice nad njima ali
– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz
21. točke 3. člena tega zakona nad operaterjem prenosnega
sistema ali prenosnim sistemom in hkrati izvajati neposrednega
ali posrednega nadzora iz 21. točke 3. člena tega zakona nad
podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave, ali
uveljavljati pravice nad njim.
(2) Za podjetje, ki opravlja katero koli dejavnost proizvodnje ali dobave iz prejšnjega odstavka, se šteje tudi podjetje, ki
opravlja katero koli dejavnost proizvodnje in dobave po zakonu,
ki ureja oskrbo z električno energijo. Za operaterja prenosnega
sistema in prenosni sistem iz prejšnjega odstavka se štejeta
tudi sistemski operater in prenosni sistem po zakonu, ki ureja
oskrbo z električno energijo.
(3) Ista pravna ali fizična oseba ne more ali iste osebe ne
morejo imenovati članov nadzornega sveta, uprave ali organov, ki pravno zastopajo podjetje, pri operaterju prenosnega
sistema ali prenosnem sistemu in hkrati izvajati neposrednega
ali posrednega nadzora iz 21. točke 3. člena tega zakona ali
uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.
(4) Določbe tega člena ne pomenijo odstopa od zahteve
iz prvega odstavka 24. člena tega zakona.
26. člen
(opredelitev pravic)
Pravice iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena
vključujejo zlasti pravico:
– do izvajanja glasovalnih pravic,
– do imenovanja članov nadzornega sveta, uprave ali
organov, ki pravno zastopajo podjetje, ali
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– na poslovnem deležu, ki presega polovico osnovnega
kapitala ali delnic družbe.
27. 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 operaterju prenosnega sistema
ali osebi, ki ima v lasti prenosni sistem, ali predstavnik v zvezi z
lastniškim upravljanjem prenosnega sistema električne energije
ali prenosnega sistema plina in
– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki je
zakoniti zastopnik podjetja, ki izvaja dejavnost proizvodnje ali
dobave plina ali električne energije.
28. člen
(posebna določba v primeru državnega lastništva)
Če je oseba iz 25. ali 27. člena tega zakona Republika
Slovenija ali druga država članica EU, občina ali organ teh
oseb, se šteje, da so zahteve iz 25. in 27. člena tega zakona
izpolnjene, če dva ločena organa teh oseb izvajata nadzor iz
21. točke 3. člena tega zakona nad operaterjem prenosnega
sistema ali prenosnim sistemom in nad podjetjem, ki opravlja
dejavnost na področju proizvodnje ali dobave.
29. člen
(dolžnost ukrepanja za odpravo razlogov,
ki pomenijo kršitve prepovedi)
(1) Oseba, pri kateri nastane razlog, ki pomeni kršitev
zahtev iz 24., 25., 27. ali 28. člena tega zakona, stori vse,
da se razlog odpravi, ter mora o nastanku razloga in ukrepih
obvestiti agencijo.
(2) Operater prenosnega sistema obvesti agencijo po
prejšnjem odstavku, takoj ko izve za razlog, ki pomeni kršitev
zahtev iz 24., 25., 27. ali 28. člena tega zakona, in pri tem stori
vse, da se razlog odpravi.
(3) Operater prenosnega sistema agencijo obvesti tudi o
vsaki načrtovani transakciji, zaradi katere bi bila lahko potrebna vnovična preučitev izpolnjevanja zahtev iz 24., 25., 27. ali
28. člena tega zakona.
(4) Agencija nadzira izpolnjevanje zahtev iz 24., 25.,
27. ali 28. člena tega zakona. Če pri nadzoru ugotovi, da je
pri določeni osebi nastal razlog, ki pomeni kršitev teh zahtev,
opozori osebo na razlog in dolžnost ukrepanja po prvem in
drugem odstavku tega člena.
30. člen
(ukrepi agencije)
(1) Če v razumnem času, ki ni krajši od enega in ne daljši
od šestih mesecev od dne, ko je bila agencija obveščena o
razlogu po prvem, drugem ali tretjem odstavku prejšnjega člena ali ko je agencija opozorila na razlog po četrtem odstavku
prejšnjega člena, razlog v zvezi z zahtevami iz 24., 25., 27. ali
28. člena tega zakona ni odpravljen, agencija z odločbo:
– prepove izvajanje glasovalnih pravic ali lastniških upravičenj v zvezi z upravljanjem manj od polovičnega lastniškega
deleža v nasprotju s 25. členom tega zakona;
– naloži prodajo deleža na osnovnem kapitalu ali lastniškega deleža na prenosnem sistemu, kolikor presega delež, ki
ne pomeni kršitve 25. člena tega zakona;
– 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 pomeni lastnika prenosnega sistema, pooblaščena v nasprotju s tem zakonom ter
pristojnemu organu predlaga uvedbo postopka za razrešitev
ali odvzem pooblastila;
– prepove izvajanje posrednega ali neposrednega nadzora iz 21. točke 3. člena tega zakona.
(2) Agencija lahko z odločbo naloži enega ali več ukrepov
iz prejšnjega odstavka, vendar v obsegu, kolikor je to nujno
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potrebno, da se odpravi razlog kršitve zahtev iz 24., 25., 27. ali
28. člena tega zakona.
(3) Če je odločbo iz prvega odstavka tega člena treba
izvršiti s prisilitvijo, ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni
postopek, 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 z zahtevami iz 24., 25., 27. ali 28. člena tega zakona,
začne agencija postopek preizkusa pogojev za certifikat.
2. pododdelek: Neodvisni operater prenosnega sistema
31. člen
(izjema od lastniškega ločevanja)
(1) Ne glede na 24., 25. in 27. člen tega zakona mora operater prenosnega sistema, ki deluje kot vertikalno integrirano
podjetje, ki je imelo 3. septembra 2009 v lasti prenosni sistem,
izpolnjevati zahteve iz 31. do 44. člena tega zakona.
(2) Podjetja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave, ne smejo prevzeti neposrednega ali posrednega nadzora iz
21. točke 3. člena tega zakona ali uveljavljati pravic iz 26. člena
tega zakona nad operaterji prenosnega sistema, ki delujejo na
podlagi 24. do 30. člena tega zakona.
32. člen
(pravni status, identiteta in dejavnost neodvisnega operaterja
prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora imeti pravno obliko delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne družbe.
(2) Dejavnost operaterja prenosnega sistema obsega naslednje naloge:
1. zastopanje operaterja prenosnega sistema v pravnem
prometu in v kakršnih koli komunikacijah z agencijo, drugimi
regulativnimi organi ter tretjimi osebami;
2. zastopanje operaterja prenosnega sistema v Evropski mreži operaterjev prenosnih sistemov za zemeljski plin
(ENTSO za plin);
3. odločanje o dostopu do sistema in opravljanje dejanj,
potrebnih za njegovo izvajanje, pri čemer ne diskriminira posameznih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema,
posebno ne v korist svojih povezanih podjetij;
4. pobiranje vseh plačil v zvezi s prenosnim sistemom;
5. obratovanje, vzdrževanje in razvoj varnega, učinkovitega in ekonomičnega prenosnega sistema;
6. načrtovanje naložb za zagotovitev dolgoročne zmogljivosti sistema, da zadosti razumnemu povpraševanju in zanesljivosti oskrbe;
7. vzpostavitev ustreznih družb, tudi z enim ali več operaterji prenosnih sistemov, borzami plina in drugimi ustreznimi
deležniki za napredek pri vzpostavljanju regionalnih trgov ali
olajšanje procesa liberalizacij;
8. opravljanje skupnih storitev, tudi pravnih, računovodskih in informacijskih storitev, ter
9. druge naloge, ki jih določa ta zakon za operaterja prenosnega sistema.
(3) Operater prenosnega sistema ne sme v firmi družbe,
v celostni podobi podjetja, v komunikacijah, pri trženju znamke
in na objektih delovati tako, da ustvarja zmedo v zvezi z ločeno
identiteto vertikalno integriranega podjetja ali njegovega dela.
(4) Ne glede na pravno obliko družbe, ki je operater prenosnega sistema, mora imeti ta družba organe, kot jih zakon,
ki ureja gospodarske družbe, določa za delniško družbo. Če ta
zakon ne določa drugače, se za vlogo, naloge in odgovornost
organov operaterja prenosnega sistema smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o organih delniške družbe.
(5) Operater prenosnega sistema ne sme imeti enotirnega
sistema upravljanja po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(6) Družbeniki operaterja prenosnega sistema ne smejo
neposredno upravljati družbe ali voditi njenih poslov.
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33. člen

35. člen

(sredstva, oprema in osebje
operaterja prenosnega sistema)

(komercialna, finančna in kapitalska razmerja
v vertikalno integriranem podjetju)

(1) Operater prenosnega sistema mora imeti človeške,
tehnične, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje
svojih obveznosti in za opravljanje dejavnosti prenosa plina.
(2) Operater prenosnega sistema mora imeti v celoti v
lasti prenosni sistem in druga sredstva, potrebna za opravljanje
dejavnosti prenosa plina. Druga oseba ne sme imeti deloma
ali v celoti v lasti prenosnega sistema, na katerem ta operater
prenosnega sistema izvaja dejavnost operaterja prenosnega
sistema.
(3) Osebje, potrebno za izvajanje dejavnosti prenosa
plina, vključno z opravljanjem vseh nalog družbe, mora biti
zaposleno pri operaterju prenosnega sistema.
(4) Del vertikalno integriranega podjetja ne sme drugemu
delu podjetja dajati ali zagotavljati osebja, zanj opravljati storitev, najemati osebja, zaposlenega v drugem delu tega podjetja,
ali opravljati storitev, ki jih opravlja drugi del podjetja.
(5) Operater prenosnega sistema lahko opravlja storitve
za vertikalno integrirano podjetje, če:
– opravljanje teh storitev ni diskriminatorno do uporabnikov sistema, je vsem uporabnikom sistema na voljo pod
enakimi pogoji, ti pa ne omejujejo, izkrivljajo ali onemogočajo
konkurence pri proizvodnji ali dobavi, in
– je k pogojem za opravljanje teh storitev agencija dala
soglasje pred začetkom opravljanja storitev.
(6) Operater prenosnega sistema ne sme deliti sistemov
ali opreme informacijske tehnologije, fizičnih prostorov in sistemov za varnostni dostop z drugim delom vertikalno integriranega podjetja ali jih uporabljati skupaj z njim ter ne sme imeti
istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo
informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop.

(1) Komercialna in finančna razmerja med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema morajo
biti v skladu s tržnimi pogoji. Posojila operaterja prenosnega
sistema vertikalno integriranemu podjetju niso dovoljena.
(2) Operater prenosnega sistema mora voditi evidenco
komercialnih in finančnih razmerij iz prejšnjega odstavka ter
agenciji na zahtevo omogočiti dostop do nje.
(3) Operater prenosnega sistema mora predložiti agenciji
v soglasje komercialne in finančne pogodbe ali sporazume z
vertikalno integriranim podjetjem.
(4) Pogodba in sporazum iz prejšnjega odstavka, h kateremu ni dala soglasja agencija, sta nična.
(5) Hčerinska podjetja vertikalno integriranega podjetja,
ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave, ne smejo neposredno ali posredno imeti v lasti delnic ali deležev operaterja
prenosnega sistema.
(6) Operater prenosnega sistema ne sme imeti neposredno ali posredno v lasti delnic ali deležev hčerinskega podjetja
vertikalno integriranega podjetja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave, ter ne sme prejemati dividend tega podjetja
in imeti drugih finančnih koristi od tega podjetja.

34. člen
(finančni viri in finančna neodvisnost operaterja
prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja finančna in
druga sredstva, potrebna za ustrezno in učinkovito opravljanje
dejavnosti operaterja prenosnega sistema ter za razvoj in vzdrževanje učinkovitega, varnega in gospodarnega prenosnega
sistema.
(2) Brez poseganja v odločitve nadzornega organa iz
38. člena tega zakona mora vertikalno integrirano podjetje operaterju prenosnega sistema dati na voljo ustrezne finančne vire
za naložbene projekte in nadomestitev obstoječih sredstev v
ustreznem času in na zahtevo operaterja prenosnega sistema.
(3) Operater prenosnega sistema obvesti agencijo o finančnih virih iz prejšnjega odstavka.
(4) Brez poseganja v odločitve nadzornega organa iz
38. člena tega zakona mora imeti operater prenosnega sistema pooblastilo za pridobivanje denarja na trgu kapitala, zlasti
z izposojanjem in povečanjem kapitala. Ne glede na zakon, ki
ureja gospodarske družbe, odločitev o najemu posojila ali izdaji dolžniških vrednostnih papirjev sprejme uprava operaterja
prenosnega sistema, odločitev o povečanju kapitala operaterja
prenosnega sistema pa nadzorni organ iz 38. člena tega zakona.
(5) Operater prenosnega sistema mora imeti neodvisno
od vertikalno integriranega podjetja dejanske pravice sprejemanja odločitev v zvezi s sredstvi, potrebnimi za obratovanje,
vzdrževanje ali razvoj sistema. Brez poseganja v odločitve nadzornega organa iz 38. člena tega zakona sprejema odločitve
v zvezi s sredstvi, potrebnimi za obratovanje, vzdrževanje ali
razvoj sistema, uprava operaterja prenosnega sistema samostojno v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti.
(6) Računovodske izkaze operaterja prenosnega sistema
revidira revizor, ki ne revidira vertikalno integriranega podjetja
ali njegovega dela.

36. člen
(neodvisnost delovanja operaterja prenosnega sistema)
(1) Splošna struktura upravljanja in akt o ustanovitvi ali
statut družbe operaterja prenosnega sistema morata zagotavljati dejansko neodvisnost operaterja prenosnega sistema v
skladu z 31. do 44. členom tega zakona.
(2) Vertikalno integrirano podjetje ne sme neposredno ali
posredno po svojih predstavnikih v organih operaterja prenosnega sistema določati ravnanja operaterja prenosnega sistema pri dejavnostih in upravljanju sistema ter zagotavljanju
konkurenčnosti tega delovanja ali dejavnostih, potrebnih za
pripravo desetletnega načrta za razvoj omrežja na podlagi
42. člena tega zakona.
(3) Operater prenosnega sistema mora pri opravljanju nalog iz tega zakona in pri upoštevanju prvega odstavka 13. člena, točke a) prvega odstavka 14. člena, drugega, tretjega
in petega odstavka 16. člena, šestega odstavka 18. člena
ter prvega odstavka 21. člena Uredbe 715/2009/ES različne
osebe ali subjekte obravnavati nediskriminatorno ter ne sme
omejevati, izkrivljati ali preprečevati konkurence na področju
proizvodnje ali dobave.
(4) Vertikalno integrirano podjetje se mora vzdržati dejanj, ki operaterja prenosnega sistema ovirajo pri izpolnjevanju
obveznosti iz tega zakona ali nanj vplivajo, ter od operaterja
prenosnega sistema ne sme zahtevati, da mora od vertikalno
integriranega podjetja pridobiti dovoljenje za izpolnjevanje teh
obveznosti.
(5) Uprava operaterja prenosnega sistema samostojno v
okviru svojih pristojnosti in odgovornosti sprejema potrebne odločitve in izvaja dejanja, potrebna za zagotavljanje neodvisnega
ravnanja operaterja prenosnega sistema.
37. člen
(neodvisnost osebja)
(1) Odločitve v zvezi z imenovanjem, plačilom in prenehanjem mandata članov uprave operaterja prenosnega sistema
sprejema nadzorni organ operaterja prenosnega sistema iz
38. člena tega zakona.
(2) Nadzorni organ pisno obvesti agencijo o vsakem imenovanju, prenehanju mandata ali drugih odločitvah o pogojih
za mandat članov uprave operaterja prenosnega sistema in
oseb, odgovornih za izvršno upravljanje, njegovo trajanje in
prenehanje, ter o razlogih za vsak predlog za prenehanje
mandata teh oseb.
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(3) Odločitev nadzornega organa iz prvega odstavka tega
člena učinkuje, če ji agencija v treh tednih po prejemu obvestila
o odločitvi ne nasprotuje.
(4) Agencija lahko nasprotuje odločitvi iz prvega in drugega odstavka tega člena, če se pojavijo dvomi o:
– strokovni neodvisnosti osebe, imenovane za člana uprave, ali
– upravičenosti predčasnega prenehanja mandata.
(5) Za osebo, pristojno za upravljanje posameznega področja in člana uprave operaterja prenosnega sistema je lahko
imenovana oseba, ki v treh letih pred imenovanjem ni imela
strokovne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa ali poslovnega odnosa z vertikalno integriranim
podjetjem ali njegovim delom, delničarji ali družbeniki s kontrolnim deležem, razen z operaterjem prenosnega sistema.
(6) Prejšnji odstavek se uporablja za večino oseb, pristojnih za upravljanje, in večino članov uprave operaterja prenosnega sistema. Za druge člane uprave operaterja prenosnega
sistema se uporablja zahteva, da v šestih mesecih pred imenovanjem niso opravljali nobene vodstvene ali druge pomembne
dejavnosti v vertikalno integriranem podjetju.
(7) Osebe, pristojne za upravljanje, člani uprave in zaposleni pri operaterju prenosnega sistema ne smejo imeti druge
poklicne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa v delu vertikalno integriranega podjetja, ki ni
operater prenosnega sistema, od njega ne smejo pridobivati
finančnih koristi ali imeti poslovnega odnosa z njegovimi delničarji ali družbeniki s kontrolnim deležem.
(8) Plačilo oseb, odgovornih za upravljanje, članov uprave
in zaposlenih pri operaterju prenosnega sistema ne sme biti
odvisno od dejavnosti ali rezultatov vertikalno integriranega
podjetja, ki ni operater prenosnega sistema.
(9) Predsednik ali član uprave ali druga oseba, odgovorna
za upravljanje posameznega področja operaterja prenosnega
sistema, ki ima časovno omejen mandat, lahko zoper odločitev
operaterja prenosnega sistema ali njegovega organa, s katero
mu ali ji je predčasno prenehal mandat, zahteva varstvo v
sporu pred agencijo. O zahtevi za pravno varstvo zaradi predčasnega prenehanja mandata odloča agencija po postopku,
določenem z zakonom, ki ureja agencijo.
(10) Osebe, odgovorne za upravljanje posameznega področja, in člani uprave operaterja prenosnega sistema vsaj
štiri leta po koncu svojega mandata pri operaterju prenosnega
sistema ne smejo imeti poklicne funkcije, odgovornosti ali interesa v delu vertikalno integriranega podjetja, ki ni operater
prenosnega sistema, in ne smejo imeti poslovnega odnosa z
njegovimi delničarji oziroma družbeniki s kontrolnim deležem.
(11) Delničarji ali družbeniki s kontrolnim deležem, kot
določajo peti, sedmi in deseti odstavek tega člena, so oseba ali
osebe, katere ali katerih delež glasovalnih pravic posamično ali
skupaj dosega prevzemni prag po zakonu, ki ureja prevzeme.
(12) Peti do enajsti odstavek tega člena se uporabljajo za
osebe, pristojne za izvršno upravljanje operaterja prenosnega
sistema, in osebe, ki tem osebam neposredno poročajo o zadevah, povezanih z obratovanjem, vzdrževanjem in razvojem
omrežja.
(13) Odločitve iz sedmega in osmega odstavka 38. člena
tega zakona sprejema uprava operaterja prenosnega sistema
samostojno v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti.

velja domneva, da deluje usklajeno z vertikalno integriranim
podjetjem;
– predstavniki delničarjev tretjih strani v skladu s pravili
akta operaterja prenosnega sistema;
– predstavniki delavcev v skladu z zakonom, ki ureja
sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Glede odločitve o predčasnem prenehanju mandata
predsednika ali člana nadzornega organa se uporablja druga
alineja četrtega odstavka 37. člena tega zakona.
(5) Vsaj za predsednika, njegove namestnike in toliko
drugih članov nadzornega organa, da skupaj s predsednikom
in njegovimi namestniki tvorijo več kot polovico vseh članov
nadzornega organa, se uporabljajo drugi, tretji, peti in sedmi do
enajsti odstavek 37. člena tega zakona. Vsi člani nadzornega
organa morajo varovati tajnost poslovno občutljivih podatkov, ki
jih dobijo na podlagi članstva v nadzornem organu.
(6) Nazorni organ sprejema odločitve, ki lahko bistveno
vplivajo na vrednost sredstev delničarjev v okviru operaterja
prenosnega sistema, zlasti naslednje odločitve v zvezi z:
– odobritvijo letnih in dolgoročnejših finančnih načrtov,
– stopnjo zadolževanja operaterja prenosnega sistema in
– določitvijo zneska dividend, ki se razdeli delničarjem.
(7) Odločitve, ki so v pristojnosti nadzornega organa, ne
smejo vključevati odločitev, povezanih z rednim poslovanjem
in vsakdanjimi dejavnostmi operaterja prenosnega sistema ter
upravljanjem omrežja, vključno s sklepanjem pravnih poslov
v zvezi s tem in sprejemanjem odločitev za njihovo izvajanje.
(8) Nadzorni organ ne sme sprejemati odločitev, ki bi
vplivale na dejavnosti, potrebne za pripravo desetletnega razvojnega načrta omrežja v skladu z 42. členom tega zakona,
ali bi bile povezane z njimi.

38. člen

(nadzornik za skladnost)

(nadzorni organ)
(1) Operater prenosnega sistema mora imeti nadzorni
organ, oblikovan v skladu s tem členom.
(2) Nadzorni organ je nadzorni svet operaterja prenosnega sistema. Nadzorni svet lahko izvaja naloge in pristojnosti
nadzornega sveta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če
to ni v nasprotju z določbami tega zakona ali uredb EU.
(3) V nadzornem organu so naslednji člani:
– predstavniki vertikalno integriranega podjetja ali predstavniki podjetja, za katerega po zakonu, ki ureja prevzeme,

39. člen
(program za zagotavljanje skladnosti)
(1) Operater prenosnega sistema pripravi program za
zagotavljanje skladnosti, ki določa cilje in ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in določa obveznosti, ki jih
morajo zaposleni izpolniti za uresničitev teh ciljev.
(2) K programu za zagotavljanje skladnosti mora pred
začetkom njegove uporabe dati soglasje agencija.
(3) Operater prenosnega sistema zagotovi izvajanje programa za zagotavljanje skladnosti in spremljanje njegovega
izpolnjevanja. Sistem in ukrepi za izvajanje programa in spremljanje njegovega izpolnjevanja so sestavni del programa.
(4) Izvajanje programa za zagotavljanje skladnosti neodvisno spremlja nadzornik za skladnost v skladu s 40. in
41. členom tega zakona.
(5) Kadar operater prenosnega sistema sodeluje pri skupnem podjetju iz 24. člena tega zakona, oblikuje in izvaja
program za zagotavljanje skladnosti skupno podjetje. Program
za zagotavljanje skladnosti določa obveznosti, ki jih morajo zaposleni v skupnem podjetju izpolniti za uresničitev cilja
preprečitve diskriminatornega in protikonkurenčnega ravnanja. Program iz prejšnjega stavka odobri ACER in se zanj ne
uporablja drugi odstavek tega člena. Upoštevanje zastavljenih
ciljev programa neodvisno spremljajo nadzorniki za skladnost
v skupno podjetje vključenih operaterjev prenosnih sistemov.
40. člen
(1) Nadzorni organ operaterja prenosnega sistema imenuje nadzornika za skladnost, ki je lahko fizična ali pravna
oseba.
(2) K odločitvi o imenovanju nadzornika za skladnost
mora dati soglasje agencija.
(3) Agencija lahko zavrne soglasje k odločitvi o imenovanju nadzornika za skladnost zaradi pomanjkanja njegove
neodvisnosti ali strokovne usposobljenosti.
(4) Nadzorni organ lahko po predhodnem soglasju agencije razreši nadzornika za skladnost. Na predlog agencije nad-
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zorni organ razreši nadzornika za skladnost, če je razlog za
predlog njegove razrešitve pomanjkanje neodvisnosti ali strokovne usposobljenosti.
(5) Pogoje, ki veljajo za mandat, za zaposlitev nadzornika
za skladnost in trajanje njegovega mandata sprejme nadzorni
organ po predhodnem soglasju agencije.
(6) Pogoji iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati neodvisnost nadzornika za skladnost tako, da se mu zagotovijo
vsa potrebna sredstva za izpolnjevanje njegovih nalog.
(7) Nadzornik za skladnost med mandatom ne sme imeti
druge poklicne funkcije, odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa v nobenem delu ali z nobenim delom vertikalno
integriranega podjetja ali njegovimi delničarji ali družbeniki s
kontrolnim deležem.
(8) Za nadzornika za skladnost se uporabljajo drugi in
četrti do enajsti odstavek 37. člena tega zakona.
41. člen
(naloge in pooblastila nadzornika za skladnost)
(1) Nadzornik za skladnost je odgovoren za:
1. spremljanje izvajanja programa za zagotavljanje skladnosti,
2. pripravo letnega poročila, v katerem so določeni ukrepi
za izvajanje programa za zagotavljanje skladnosti, ki ga predloži agenciji,
3. poročanje nadzornemu organu in izdajo priporočil o
programu za zagotavljanje skladnosti in o njegovem izvajanju,
4. pisno obveščanje agencije o večjih kršitvah, storjenih
pri izvajanju programa za zagotavljanje skladnosti, in
5. poročanje agenciji o komercialnih in finančnih odnosih
med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema.
(2) Nadzornik za skladnost predlagane odločitve glede
naložbenega načrta ali posameznih naložb v sistem predloži
agenciji najpozneje takrat, ko jih uprava operaterja prenosnega
sistema predloži nadzornemu organu.
(3) Če vertikalno integrirano podjetje na skupščini operaterja prenosnega sistema ali z glasovanjem članov nadzornega
organa, ki jih je imenovala, prepreči sprejetje odločitve, zaradi
česar se preprečijo ali zadržujejo naložbe, ki bi jih bilo v skladu
z desetletnim razvojnim načrtom omrežja treba izvesti v naslednjih treh letih, nadzornik za skladnost o tem poroča agenciji,
ki ravna v skladu s 43. členom tega zakona.
(4) Nadzornik za skladnost redno ustno ali pisno poroča
agenciji in ima pravico do rednega ustnega ali pisnega poročanja nadzornemu organu operaterja prenosnega sistema.
(5) Nadzornik za skladnost se lahko udeležuje sej uprave
operaterja prenosnega sistema, nadzornega organa in skupščine družbe.
(6) Nadzornik za skladnost se mora udeležiti sej, na katerih se obravnavajo naslednje zadeve:
– pogoji za dostop do omrežja iz Uredbe 715/2009/ES,
zlasti v zvezi s tarifami, storitvami, povezanimi z dostopom
tretjih strani, dodeljevanjem zmogljivosti in upravljanjem prezasedenosti, preglednostjo, usklajevanjem in sekundarnimi
trgi;
– projekti za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnih
omrežij, tudi naložbe v nove prenosne povezave, povečanje
zmogljivosti in izboljšanje uporabe že vzpostavljenih zmogljivosti;
– nakupi ali prodaja energije, ki so potrebni za delovanje
prenosnega sistema.
(7) Nadzornik za skladnost spremlja, ali operater prenosnega sistema izpolnjuje zahteve iz 56. in 57. člena tega
zakona.
(8) Nadzornik za skladnost mora imeti dostop do ustreznih podatkov in prostorov operaterja prenosnega sistema ter
do vseh informacij, potrebnih za opravljanje njegove naloge.
Nadzornik za skladnost mora imeti dostop do pisarn operaterja
prenosnega sistema brez vnaprejšnjega obvestila.
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42. člen
(razvoj omrežja)
(1) Operater prenosnega sistema pripravi desetletni razvojni načrt omrežja v skladu s četrtim in petim odstavkom
6. člena tega zakona ter tem členom.
(2) Operater prenosnega sistema vsako leto najpozneje
do 1. junija, po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, sprejme in predloži agenciji desetletni razvojni
načrt omrežja. Za prva tri leta tega načrta operater prenosnega
sistema priloži tudi naložbeni načrt, usklajen z desetletnim razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo iz četrtega
odstavka 106. člena tega zakona.
(3) Desetletni razvojni načrt omrežja mora temeljiti na
obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter mora
vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema
in zanesljivosti oskrbe.
(4) Desetletni razvojni načrt omrežja zlasti:
– za udeležence na trgu opredeli glavno infrastrukturo
za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali
posodobiti,
– vsebuje že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je
treba izvesti v naslednjih treh letih, ter
– zagotovi časovni okvir za vse naložbene projekte.
(5) Operater prenosnega sistema pri pripravi desetletnega
razvojnega načrta omrežja oblikuje tudi razumne predpostavke
o razvoju proizvodnje, oskrbe, porabe in izmenjav z drugimi
državami, pri tem pa upošteva naložbene načrte za omrežja v
Republiki Sloveniji, regionalna omrežja in omrežja, ki pokrivajo
celotno EU, ter naložbene načrte za skladišča in obrate za UZP.
(6) Agencija se mora o desetletnem razvojnem načrtu
omrežja posvetovati z vsemi dejanskimi in možnimi uporabniki
sistema, in sicer na odprt in pregleden način. Od oseb ali podjetij, ki izjavijo, da so možni uporabniki sistema, lahko zahteva,
da svoje trditve utemeljijo.
(7) Agencija mora objaviti rezultate posvetovalnega postopka in zlasti možne potrebe po naložbah na svoji spletni
strani ter o njih obvestiti operaterja prenosnega sistema.
(8) Agencija preuči, ali desetletni razvojni načrt omrežja
pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je razvojni načrt omrežja v skladu z
nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za EU
iz točke b) tretjega odstavka 8. člena Uredbe 715/2009/ES. Če
obstajajo dvomi glede skladnosti z razvojnim načrtom omrežja
za EU, se agencija o tem posvetuje z ACER.
(9) Agencija lahko od operaterja prenosnega sistema zahteva spremembo desetletnega razvojnega načrta in naložbeni
načrt za njegova prva tri leta. Operater prenosnega sistema
mora predložiti agenciji z njenimi zahtevami usklajen desetletni
razvojni načrt in naložbeni načrt najpozneje v dveh mesecih od
prejema zahtev agencije.
(10) K desetletnemu razvojnemu načrtu omrežja mora
dati soglasje agencija.
43. člen
(pristojnosti glede naložbenih odločitev)
(1) Agencija spremlja in ocenjuje izvajanje desetletnega
razvojnega načrta omrežja.
(2) Če operater prenosnega sistema zaradi razlogov, na
katere nima vpliva, ne izvede naložbe, ki jo je treba v skladu
z desetletnim razvojnim načrtom omrežja izvesti v naslednjih
treh letih in je še vedno pomembna na podlagi najnovejšega
desetletnega razvojnega načrta omrežja, agencija od operaterja prenosnega sistema zahteva:
– izvedbo naložbe ali
– povečanje kapitala za financiranje potrebnih naložb in
neodvisnim vlagateljem omogoči, da sodelujejo pri kapitalu.
(3) O ukrepu iz prejšnjega odstavka agencija odloči z
odločbo.
(4) Če operater v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega
odstavka, ne ravna v skladu z odločbo, agencija izvede razpisni
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postopek, ki je odprt za vse vlagatelje za naložbe iz drugega
odstavka tega člena.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko agencija operaterju prenosnega sistema z odločbo naloži, da:
– tretji strani omogoči financiranje z dolžniškim ali lastniškim kapitalom v operaterju prenosnega sistema;
– tretji strani omogoči gradnjo ter – če ta ni operater prenosnega sistema – prenos lastninske in drugih stvarnih pravic
na objektih in napravah, ki sestavljajo omrežje, na operaterja
prenosnega sistema ter vzpostavitev ustreznih obligacijskih
razmerij med operaterjem sistema in investitorjem;
– sam zgradi nove objekte in naprave;
– sam upravlja nove objekte in naprave.
(6) Določbe prejšnjega odstavka ne pomenijo odstopanja
od zahteve drugega odstavka 33. člena tega zakona.
(7) Operater prenosnega sistema mora vlagateljem zagotoviti informacije, ki so potrebne za izvedbo naložbe ter vključiti
nove naprave v prenosni sistem in si na splošno v največji
možni meri prizadevati za lažje izvajanje naložbenega projekta.
(8) K pogodbam o financiranju naložb iz tega člena mora
pred njihovo sklenitvijo dati soglasje agencija.
44. člen
(priključevanje proizvodnih virov, skladišč, obratov za UZP
in industrijskih odjemalcev)
(1) Operater prenosnega sistema mora v sistemskih obratovalnih navodilih določiti pregledne in učinkovite postopke ter
tarife za nediskriminatorno priključevanje proizvajalcev plina,
skladišč, obratov za UZP in industrijskih odjemalcev na prenosni sistem.
(2) Operater prenosnega sistema ne sme zavrniti priključitve novega proizvodnega vira, skladišča, obrata za UZP
ali industrijskega odjemalca na podlagi morebitnih prihodnjih
omejitev glede razpoložljivih zmogljivosti omrežja ali dodatnih
stroškov, povezanih s potrebnim povečanjem zmogljivosti.
(3) Operater prenosnega sistema mora ob upoštevanju
določb, ki urejajo priključevanje, za novo priključitev zagotoviti
zadostno vstopno in izstopno zmogljivost.
45. člen
(nadzor in ukrepi agencije)
(1) Agencija nadzira izpolnjevanje zahtev iz 31. do 44. člena tega zakona.
(2) Poleg pooblastil iz tega zakona ima agencija pri nadzoru iz prejšnjega odstavka še naslednja pooblastila:
– spremlja komunikacijo med operaterjem prenosnega
sistema in vertikalno integriranim podjetjem;
– spremlja komercialne in finančne odnose med vertikalno
integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema,
vključno s posojili;
– zahteva utemeljitev od vertikalno integriranega podjetja
na podlagi obvestila nadzornika za skladnost v skladu s 37. členom tega zakona.
(3) Pri izvajanju pooblastil agencija nadzira operaterja
prenosnega sistema, vertikalno integrirano podjetje in z njim
povezane družbe ali druge osebe, na katere se nanašajo zahteve iz 31. do 44. člena tega zakona.
(4) O sporu med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema v zvezi z izpolnjevanjem zahtev
iz 31. do 44. člena tega zakona odloča agencija v postopku
odločanja o sporih.
(5) H komercialnemu in finančnemu sporazumu med
vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega
sistema mora dati soglasje agencija. Agencija izda soglasje,
če je sporazum v skladu s tržnimi pogoji.
(6) Agencija lahko vse ali posamezne naloge operaterja
prenosnega sistema dodeli drugemu operaterju prenosnega
sistema v skladu z drugim in tretjim odstavkom 52. člena tega
zakona, če operater prenosnega sistema krši svoje obveznosti
iz tega zakona, zlasti če gre za ponavljajoče se diskriminatorno
ravnanje v dobro vertikalno integriranega podjetja.
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(7) Če pri nadzoru agencija ugotovi, da je pri operaterju
prenosnega sistema, njegovem organu ali članu tega organa,
pri vertikalno integriranem podjetju ali njegovem organu ali
pri drugi osebi nastal razlog, ki pomeni kršitev v zvezi s temi
zahtevami, ji ali mu z odločbo naloži, naj v določenem roku, ki
ni krajši od enega in ne daljši od šest mesecev od dokončnosti
odločbe, odpravi razlog kršitve.
(8) Če je odločbo iz prvega odstavka tega člena treba
izvršiti s prisilitvijo, ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni
postopek, posamična denarna kazen v postopku izvršbe s
prisilitvijo ne sme presegati 100.000 eurov.
(9) Če z ukrepi iz tega člena ni mogoče odpraviti razloga
za kršitev zahtev iz 31. do 44. člena tega zakona, začne agencija postopek preizkusa pogojev za certifikat.
3. pododdelek: Certificiranje in imenovanje operaterja
prenosnega sistema
46. člen
(certifikat)
(1) Operater prenosnega sistema mora biti certificiran.
(2) Certificiran je operater prenosnega sistema, ki ima
certifikat.
(3) V postopku certificiranja agencija ugotavlja, ali vlagatelj zahteve za izdajo certifikata izpolnjuje pogoje za operaterja
prenosnega sistema iz 24., 25., 27. in 28. člena tega zakona ali
za izpolnjevanje zahtev iz 31. do 44. člena tega zakona.
47. člen
(zahteva za certifikat)
(1) Postopek certificiranja se začne, ko lastnik ali operater
prenosnega sistema vloži popolno vlogo za izdajo certifikata.
Vloga je popolna, ko se zraven predložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 24., 25., 27. in 28. člena tega zakona ali izpolnjevanju zahtev iz 31. do 44. 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 po
prejemu popolne vloge. Če agencija do preteka tega roka
stranki ne vroči odločitve o zahtevi za certificiranje, se domneva, da je agencija izdala certifikat.
(4) Rok za izdajo odločbe ne teče, če je postopek prekinjen ali 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 48. člena tega zakona štejeta za
izdan certifikat, razen če je agencija izdala zavrnilno odločbo
v tem postopku.
(7) Rok za vložitev pravnih sredstev zoper certifikat, ki
je pravno veljaven na podlagi prejšnjega odstavka, začne teči
naslednji dan po preteku roka iz drugega odstavka 48. člena
tega zakona.
(8) Pravna domneva o izdanem certifikatu iz šestega odstavka tega člena se ne uporabi v postopkih na podlagi izrednih
pravnih sredstev.
(9) Operater prenosnega sistema in podjetja, ki opravljajo
dejavnost proizvodnje ali dobave, morajo agenciji in Evropski
komisiji predložiti vse zahtevane informacije, ki jih potrebujeta
za izvajanje nalog v postopku certificiranja.
(10) V postopku certificiranja mora agencija varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov.
48. člen
(predložitev Evropski komisiji)
(1) Odločitev agencije ali domnevo o izdaji certifikata iz
tretjega odstavka 47. člena tega zakona agencija nemudoma
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predloži Evropski komisiji skupaj s podatki, ki se nanašajo na
odločitev.
(2) Odločitev agencije ali domneva izdaje certifikata iz
tretjega odstavka 47. člena tega zakona začneta učinkovati po
izdaji mnenja Evropske komisije ali po preteku roka iz prvega
odstavka 3. člena Uredbe 715/2009/ES.
49. člen
(certificiranje v zvezi s tretjimi državami)
(1) Če certificiranje zahteva lastnik ali operater prenosnega sistema, ki ga nadzoruje oseba ali osebe iz države ali držav,
ki niso članice EU (v nadaljnjem besedilu: tretja država), ali ki
je sam iz tretje države ali držav, se za postopek certificiranja
in preizkus pogojev za certifikat uporabljajo 46. do 49. člen
tega zakona, če ni drugače določeno. Za tretjo državo šteje
tudi država članica EU, za katero velja odstopanje iz 49. člena
Direktive 2009/73/ES.
(2) Agencija o prejemu vloge in okoliščinah, zaradi katerih
bi oseba ali osebe iz tretje države ali tretjih držav lahko pridobile
nadzor iz 21. točke 3. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali operaterjem prenosnega sistema, nemudoma obvesti
Evropsko komisijo.
(3) Operater prenosnega sistema nemudoma obvesti
agencijo o okoliščinah, zaradi katerih bi oseba ali osebe iz
tretje države ali tretjih držav lahko pridobila ali pridobile nadzor
iz 21. točke 3. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali
operaterjem prenosnega sistema.
(4) V postopku certificiranja po tem členu se ne uporablja
domneva izdaje certifikata iz tretjega odstavka 47. člena tega
zakona.
(5) Vlagatelj zahteve za izdajo certifikata iz prvega odstavka tega člena mora v postopku certificiranja agenciji dokazati,
da izpolnjuje pogoje iz 24., 25., 27. in 28. člena ali zahteve iz
31. do 44. člena tega zakona ter da izdaja certifikata ne bo
ogrozila zanesljivosti oskrbe Republike Slovenije ali druge države članice EU z energijo. Pri tem agencija upošteva:
– pravice in obveznosti EU v zvezi s tretjo državo, ki
izhajajo iz mednarodnega prava ter iz sporazumov, sklenjenih
z eno ali več tretjimi državami, katerih podpisnica je EU in ki
obravnavajo zanesljivost oskrbe z energijo,
– pravice in obveznosti držav članic EU do tretje države,
ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z njo, če so v skladu s
pravom Evropske unije, in
– druge posebne lastnosti primera in posamezne tretje
države.
(6) Agencija mora sprejeti osnutek odločitve v štirih mesecih po prejemu vloge in nemudoma seznaniti Evropsko komisijo
z njim ter z vsemi informacijami v zvezi z njim.
(7) Agencija mora pred sprejetjem odločitve o certificiranju Evropsko komisijo zaprositi za mnenje o tem, ali stranka
izpolnjuje prepovedi iz 24., 25., 27. in 28. člena tega zakona ali
zahteve iz 31. do 44. člena tega zakona in ali lahko odobritev
certificiranja ogrozi zanesljivost oskrbe EU z energijo.
(8) Agencija izda odločbo v postopku certificiranja po tem
členu v dveh mesecih po izteku roka za izdajo mnenja Evropske komisije v skladu s šestim odstavkom 11. člena Direktive
2009/73/ES, pri čemer kar najbolj upošteva mnenje Evropske
komisije. Agencija Evropsko komisijo nemudoma seznani z
odločitvijo in z vsemi informacijami v zvezi z njo.
(9) Agencija lahko zavrne izdajo certifikata, če bi njegova
izdaja ogrozila zanesljivost oskrbe Republike Slovenije ali druge države članice EU z energijo.
(10) Dokončna odločba agencije in mnenje Evropske komisije se objavita skupaj v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se dokončna odločba razlikuje od mnenja Evropske komisije, se objavi tudi obrazložitev odločbe agencije.
50. člen
(postopek preizkusa pogojev za certifikat)
(1) Agencija spremlja, ali operater prenosnega sistema
izpolnjuje zahteve iz 24., 25., 27. in 28. člena tega zakona.
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Agencija po uradni dolžnosti začne postopek preizkusa pogojev
za certifikat, če:
– prejme obvestilo operaterja prenosnega sistema iz drugega odstavka 29. člena tega zakona;
– je seznanjena z načrtovano transakcijo iz tretjega odstavka 29. 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 operaterja prenosnega sistema do kršitve zahtev iz 24., 25., 27. in 28. člena
tega zakona ali zahtev iz 31. do 44. člena tega zakona v skladu
z devetim odstavkom 45. člena tega zakona;
– tako utemeljeno zahteva Evropska komisija.
(2) V postopku za preizkus pogojev za certifikat se uporabljajo določbe tega zakona o rednem postopku certificiranja,
če ni v tem členu ta postopek urejen drugače.
(3) Domneva iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona
se uporablja v postopku preizkusa pogojev za certifikat le v
primeru iz prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena.
Štirimesečni rok za uveljavitev domneve izdaje certifikata začne teči z dnem, ko agencija prejme obvestilo operaterja prenosnega sistema ali zahtevo Evropske komisije.
(4) Agencija z odločbo:
– odloči o skladnosti načrtovane transakcije z zahtevami
iz 24., 25., 27. in 28. člena tega zakona;
– potrdi certifikat;
– odvzame certifikat.
(5) Odvzem certifikata začne učinkovati z dnem pravnomočnosti odločbe.
51. člen
(imenovanje operaterja prenosnega sistema)
(1) Če so po dokončnosti odločbe o izdaji certifikata ali
po vzpostavitvi domneve iz tretjega odstavka 47. člena tega
zakona pri določeni pravni ali fizični osebi izpolnjeni pogoji iz
prve in druge alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona,
jo s sklepom imenuje vlada na predlog agencije za operaterja
prenosnega sistema.
(2) Vlada na predlog agencije, na podlagi dokončne odločbe o ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev, razveljavi sklep o
imenovanju operaterja prenosnega sistema, če operater prenosnega sistema ne izpolnjuje enega izmed pogojev za izvajanje
dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz tretjega odstavka
20. člena tega zakona, pa ni mogoče pričakovati, da bo neizpolnjeni pogoj v razumnem času izpolnjen.
(3) Sklep o imenovanju ali razveljavitvi imenovanja se
objavi v Uradnem listu EU in Uradnem listu Republike Slovenije
ter pošlje Evropski komisiji.
52. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja
prenosnega sistema)
(1) Če eden izmed pogojev za izvajanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz tretjega odstavka 20. člena tega
zakona ni izpolnjen, pa v razumnem času ni mogoče pričakovati njegove izpolnitve, ali če operater prenosnega sistema
preneha izvajati dejavnosti operaterja prenosnega sistema in
v razumnem času ni pričakovati nadaljevanja izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:
– določi certificiranega operaterja prenosnega sistema v
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, da začasno prevzame izvajanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema na
prenosnem sistemu operaterja, na katerega se nanaša razlog
za neizpolnjevanje pogojev ali prenehanje izvajanja dejavnosti
operaterja prenosnega sistema;
– določi pogoje, pod katerimi mora lastnik ali morajo solastniki dati v uporabo prenosni sistem operaterju prenosnega
sistema, ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji alineji,
ter rok, v katerem mora lastnik ali morajo solastniki to storiti;
– odloči o drugih vprašanjih glede razmerja med lastnikom
ali solastniki prenosnega sistema in operaterjem iz prve alineje
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tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti operaterja prenosnega sistema.
(2) Operater iz prve alineje prejšnjega odstavka opravlja
dejavnosti operaterja prenosnega sistema do prevzema opravljanja dejavnosti drugega operaterja prenosnega sistema, ki
izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona.
(3) Če lastnik ali solastniki prenosnega sistema v enem
letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena ne zagotovi ali zagotovijo, da začne dejavnost operaterja
prenosnega sistema na njihovem prenosnem sistemu izvajati
operater prenosnega sistema, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega
odstavka 20. člena tega zakona, pa je obratovanje tega prenosnega sistema nujno za varno in zanesljivo oskrbo s plinom
v Republiki Sloveniji ali na delu njenega ozemlja, ali gre za
povezovalni plinovod, agencija Republiki Sloveniji kot razlastitvenemu upravičencu predlaga začetek postopka razlastitve ali
omejitve lastninske pravice.
(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice za namen
iz prejšnjega odstavka je v javno korist.
3. oddelek: Operaterji skladiščnih sistemov
in sistemov za UZP
53. člen
(imenovanje operaterjev skladiščnih sistemov
in sistemov za UZP)
(1) Lastnik ali lastniki skladiščnega sistema ali sistema za
UZP pred začetkom obratovanja imenuje ali imenujejo najmanj
enega operaterja skladiščnega sistema oziroma sistema za
UZP.
(2) Obdobje, za katero se imenuje operater skladiščnega
sistema ali sistema za UZP, določi agencija na zahtevo lastnika
ali lastnikov skladiščnega sistema ali sistema za UZP z odločbo, pri čemer upošteva oceno učinkovitosti in gospodarskega
ravnotežja.
54. člen
(naloge operaterja skladiščnega sistema in sistema za UZP)
(1) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
mora obratovati z varnimi, zanesljivimi in učinkovitimi napravami za prenos in skladiščenje ali z obrati za UZP, vzdrževati in
razvijati naprave glede na gospodarske razmere in upoštevanje
varovanja okolja ter zagotoviti ustrezne načine za izpolnitev
obveznosti storitev.
(2) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
ne sme diskriminirati uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov
sistema, zlasti ne v korist svojih povezanih podjetij.
(3) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
predloži operaterju prenosnega sistema, drugemu operaterju
skladiščnega sistema, drugemu operaterju sistema za UZP ali
operaterju distribucijskega sistema informacije za zagotovitev
prenosa in skladiščenja plina, ki bosta združljiva z varnim in
učinkovitim obratovanjem povezanega sistema.
(4) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
uporabnikom sistema zagotovi informacije, ki jih potrebujejo za
učinkovit dostop do sistema.
55. člen
(ločevanje operaterjev skladiščnih sistemov)
(1) Operater skladiščnega sistema, katerega objekti
so tehnično ali gospodarsko potrebni za zagotavljanje učinkovitega dostopa do sistema zaradi oskrbe odjemalcev v
skladu s tretjim odstavkom 86. člena tega zakona, ki je del
vertikalno integriranega podjetja, mora biti neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane s prenosom, distribucijo in
skladiščenjem, zlasti glede pravne oblike, organiziranosti in
sprejemanja odločitev.
(2) Za zagotovitev neodvisnosti operaterja skladiščnega
sistema operater iz prejšnjega odstavka pri organiziranju in
delovanju zagotovi izvajanje najmanj naslednjih ukrepov:
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– osebe, odgovorne za vodenje operaterja skladiščnega
sistema, ne smejo sodelovati v organih integriranega podjetja
plinskega gospodarstva, ki so neposredno ali posredno odgovorni za vsakodnevno pridobivanje in dobavo plina;
– poklicni interesi oseb, odgovornih za vodenje operaterja
skladiščnega sistema, morajo biti upoštevani na način, ki jim
omogoča neodvisno delovanje;
– operater skladiščnega sistema mora imeti neodvisno od
integriranega podjetja plinskega gospodarstva pravico odločanja o sredstvih, potrebnih za upravljanje, vzdrževanje in razvoj
objektov za skladiščenje.
(3) Za izpolnjevanje nalog iz tretje alineje prejšnjega odstavka so dovoljeni mehanizmi za zaščito pravice matičnega
podjetja do ekonomskega nadzora in nadzora upravljanja v
zvezi z donosom sredstev v hčerinskem podjetju. Matičnemu
podjetju morata biti omogočeni predvsem potrditev letnega
finančnega načrta ali drugega enakovrednega instrumenta
operaterja skladiščnega sistema in določitev splošnih omejitev stopnje zadolževanja njegovega hčerinskega podjetja,
razen pravice dajanja navodil za vsakodnevno poslovanje ali
za posamezne odločitve o gradnji ali nadgradnji objektov za
skladiščenje, ki ne presegajo omejitev v potrjenem finančnem
načrtu ali drugem enakovrednem instrumentu.
(4) Operater skladiščnega sistema mora oblikovati program za zagotovitev skladnosti, ki podrobneje določa ukrepe
iz prejšnjega odstavka in ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja, ter mora zagotoviti ustrezen nadzor nad
izvajanjem tega programa. Program za zagotavljanje skladnosti
mora določiti posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev teh ciljev. Oseba ali organ, ki je v operaterju
odgovoren za spremljanje izvajanja programa za zagotovitev
skladnosti, pošlje agenciji letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki
ga objavi tudi na njegovi spletni strani.
(5) Če Evropska komisija sprejme smernice za zagotovitev učinkovitega izpolnjevanja zahtev iz tega člena, operater
skladiščnega sistema ravna v skladu s temi smernicami.
4. oddelek: Zaupnost podatkov za operaterje prenosnih
sistemov, skladiščnih sistemov in sistemov za UZP
ter lastnike prenosnih sistemov
56. člen
(obveznost varovanja zaupnosti)
(1) Operater prenosnega sistema, operater skladiščnega
sistema ali sistema za UZP ter lastnik prenosnega sistema
varuje zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih dobi med
izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, ne glede na to, ali so
določeni kot poslovna skrivnost.
(2) Operater iz prejšnjega odstavka preprečuje diskriminatorno razkrivanje poslovno koristnih podatkov o svojih dejavnostih, zlasti pa ne sme razkriti poslovno občutljivih podatkov
drugim delom podjetja, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti operaterja prenosnega sistema ali operaterja skladiščnega sistema ali operaterja sistema za UZP, razen če in kolikor je
to nujno potrebno za izvedbo pravnega posla.
(3) Lastnik prenosnega sistema, operater skladiščnega
sistema ali sistema za UZP, in v primeru operaterja kombiniranega sistema tudi operater distribucijskega sistema, ter preostali deli podjetja, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti
operaterja prenosnega sistema, ali operaterja skladiščnega
sistema ali operaterja sistema za UZP, 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, ministrstvu in pristojnim organom ter koncedentu v okviru izvajanja gospodarske javne službe na podlagi
koncesije.
57. člen
(prepoved zlorabe podatkov in dolžnost objave)
(1) Operater prenosnega sistema, operaterji skladiščnih
sistemov ali operaterji sistemov za UZP pri prodaji ali nabavi
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plina prek povezanih podjetij ne smejo zlorabiti poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb v okviru zagotavljanja dostopa do sistema ali pogajanja o njem.
(2) Operater prenosnega sistema, operaterji skladiščnih
sistemov ali operaterji sistemov za UZP morajo objaviti podatke, potrebne za učinkovito konkurenco in uspešno delovanje
trga, razen poslovno občutljivih podatkov iz prejšnjega odstavka.
IV. POGLAVJE: DISTRIBUCIJA
1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost operaterja
distribucijskega sistema
58. člen
(gospodarska javna služba)
(1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
(2) Gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega sistema obsega:
1. izvajanje distribucije;
2. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske
učinkovitosti;
3. razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema;
4. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega;
5. zagotavljanje zanesljivosti dobave in prevzema plina z
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja;
6. zagotavljanje nujne oskrbe;
7. zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in
njegovo uporabo;
8. vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje
kakovosti plina v sistemu v primeru prevzema plina od proizvajalca v distribucijski sistem.
(3) Operater distribucijskega sistema ne sme diskriminirati
uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, zlasti ne v
korist svojih povezanih podjetij.
(4) Izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema lahko zagotovi občina na delu
svojega območja ali na celotnem svojem območju na način,
določen z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakonom, ki ureja
podeljevanje koncesijskih pogodb.
(5) Če občina podeli za izvajanje gospodarske javne
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema koncesijo,
se za podelitev koncesije uporabljajo določbe zakona, ki ureja
podeljevanje koncesijskih pogodb, poleg tega pa tudi zakona,
ki ureja gospodarske javne službe, in zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, če le nista v nasprotju z zakonom, ki
ureja podeljevanje koncesijskih pogodb.
59. člen
(povezan distribucijski sistem)
(1) Distribucijski sistem je praviloma priključen na prenosni sistem najmanj z enim priključkom. Distribucijski sistem
je lahko priključen na drug distribucijski sistem le na podlagi
predhodnega soglasja agencije in v primeru istega operaterja
distribucijskega sistema.
(2) Agencija pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka
upošteva desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega
omrežja in načrt nadaljnjega razvoja distribucijskega omrežja
ter izda soglasje, če je:
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– povezovanje distribucijskih sistemov stroškovno in razvojno smiselno in
– zagotovljena ustrezna varnost in zanesljivost obratovanja vseh zadevnih distribucijskih sistemov.
(3) Za tako povezane distribucijske sisteme operater distribucijskega sistema sprejme enoten akt o določitvi tarifnih
postavk omrežnine za distribucijsko omrežje plina.
(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
javne službe v zvezi s postopkom podelitve koncesije, lahko
občina v primeru soglasja agencije iz prvega odstavka tega člena neposredno podeli koncesijo izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema operaterju
distribucijskega sistema, na katerega se novi sistem navezuje.
(5) Spremembe glede povezanih distribucijskih sistemov
– zaradi ustanovitve novih občin ali njihovega preoblikovanja
in spremembe koncesijskega razmerja v zadevnih občinah po
izdaji soglasja iz prvega odstavka tega člena – ne vplivajo na
veljavnost soglasja, če te spremembe ne spreminjajo varnosti
in zanesljivosti obratovanja zadevnih distribucijskih sistemov.
Če povezani distribucijski sistemi ne izpolnjujejo katerega izmed pogojev iz drugega odstavka tega člena, agencija razveljavi izdano soglasje.
(6) Operater distribucijskega sistema predloži drugim
operaterjem distribucijskih sistemov, operaterju prenosnega
sistema, operaterju sistema za UZP, dobaviteljem plina na
prevzemnih mestih v sistem, proizvajalcem in operaterju skladiščnega sistema dovolj informacij, s katerimi zagotovi prenos
in skladiščenje plina tako, da bo zagotovljeno tudi zanesljivo in
učinkovito obratovanje povezanega sistema.
60. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Dejavnost operaterja distribucijskega sistema se financira
iz omrežnine in drugih prihodkov za izvajanje gospodarske
javne službe.
61. člen
(izključna pravica)
(1) Občina lahko v skladu s predpisi o gospodarskih
javnih službah na delu ali celotnem območju občine podeli
izključno pravico za opravljanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema za
največ 35 let.
(2) Če občina v skladu s prejšnjim odstavkom za izvajanje
gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega
sistema na določenem območju podeli izključno pravico, sme
na tem območju priključevati končne odjemalce plina na sistem
le operater distribucijskega sistema, ki je imetnik te izključne
pravice, razen v skladu z omejitvami in razlogi v 78. členu ter
dvanajstem in trinajstem odstavku 92. člena tega zakona.
(3) Izključna pravica iz prvega odstavka tega člena se ne
nanaša na območje zaprtega distribucijskega sistema.
62. člen
(imenovanje operaterja distribucijskega sistema)
(1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema lahko
izvaja pravna ali fizična oseba, ki:
– ima pravico izvajati to gospodarsko javno službo,
– ima v lasti ali najemu distribucijski sistem, ki sme obratovati v skladu s predpisi, ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje
za izgradnjo distribucijskega sistema in
– je imenovana za operaterja distribucijskega sistema.
(2) Če operater distribucijskega sistema ni lastnik tega
sistema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe
tega sistema za opravljanje nalog operaterja distribucijskega
sistema po tem zakonu. V pogodbi se zlasti uredijo obseg in
namen uporabe sistema, pravice in obveznosti glede priključevanja novih odjemalcev ter kritja nesorazmernih stroškov
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priključevanja, obveznosti glede prihodnjih razširitev omrežja,
višina najemnine ali drugega plačila operaterja distribucijskega
sistema, pogoji in način tekočega ter investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki operaterju distribucijskega
sistema omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem
zakonu. Agencija nadzira vsebino pogodbe in način njenega
izvajanja v okviru nadzornih pooblastil po tem zakonu.
(3) Sistem ali del sistema ima javni značaj, če je potreben za napajanje več kot enega uporabnika sistema. Skupni
deli sistema in notranji cevovodi plinske instalacije, namenjeni
napajanju posameznih uporabnikov sistema v stanovanjskih in
drugih stavbah z več posameznimi deli, in priključni plinovod, ki
je v skupnem lastništvu ali solastništvu lastnikov takšne stavbe,
nimajo javnega značaja.
(4) Osebo, ki izpolnjuje pogoja iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, na njeno zahtevo agencija za določeno obdobje z odločbo imenuje za operaterja distribucijskega
sistema. Pri določitvi obdobja, za katero imenuje operaterja
distribucijskega sistema, agencija upošteva oceno učinkovitosti
in gospodarskega ravnotežja, pri čemer je v primeru podelitve
koncesije to obdobje enako trajanju koncesije. Najdaljše obdobje, za katero agencija imenuje operaterja distribucijskega
sistema, je 35 let.
(5) Agencija razveljavi akt o imenovanju operaterja distribucijskega sistema, če operater preneha izpolnjevati pogoje za
izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema iz prve
in druge alineje prvega odstavka tega člena, in ni mogoče pričakovati, da bo neizpolnjeni pogoj v razumnem času izpolnjen,
ter če operater ravna v nasprotju z 58. in 64. do 68. členom
tega zakona.
63. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema)
(1) Če pogoji za izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema iz prvega odstavka 62. člena tega zakona
niso izpolnjeni, pa v razumnem času ni mogoče pričakovati
izpolnitve pogoja ali pogojev, ali če operater distribucijskega
sistema preneha izvajati dejavnost operaterja distribucijskega
sistema in v razumnem času ni pričakovati nadaljevanja izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:
– določi operaterja distribucijskega sistema v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici EU, da začasno prevzame
izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema na distribucijskem sistemu operaterja, na katerega se nanaša razlog
neizpolnjevanja pogojev ali prenehanje izvajanja dejavnosti
operaterja distribucijskega sistema;
– določi pogoje, pod katerimi lastnik mora ali solastniki
morajo dati v uporabo distribucijski sistem operaterju distribucijskega sistema, ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji
alineji, ter rok, v katerem to mora ali morajo 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 operaterja distribucijskega sistema.
(2) Operater iz prejšnjega odstavka opravlja dejavnosti
operaterja distribucijskega sistema do takrat, ko dejavnost
prevzame drug operater distribucijskega sistema, ki izpolnjuje
pogoje iz prvega odstavka 62. člena tega zakona.
(3) Če lastnik ali solastniki distribucijskega sistema v
enem letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega
člena ne zagotovi ali zagotovijo, da začne dejavnost operaterja
distribucijskega sistema na njegovem ali njihovem distribucijskem sistemu izvajati operater distribucijskega sistema, ki
izpolnjuje pogoje iz 62. člena tega zakona, lahko občina kot
razlastitveni upravičenec začne postopek razlastitve ali omejitve lastninske pravice.
(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice za namen
iz prejšnjega odstavka je v javno korist.
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2. oddelek: Ločevanje operaterjev distribucijskih sistemov
64. člen
(splošna določba in dejavnost operaterja
kombiniranega sistema)
(1) Če je operater distribucijskega sistema sestavni del
vertikalno integriranega podjetja, mora biti neodvisen od drugih
dejavnosti, ki niso povezane z distribucijo, vsaj glede pravne
oblike, organiziranosti in sprejemanja odločitev.
(2) Ta zahteva ne pomeni obveznosti po lastniškem ločevanju sredstev operaterja distribucijskega sistema od vertikalno
integriranega podjetja.
(3) Prvi odstavek tega člena ne preprečuje delovanja
operaterja kombiniranega sistema prenosa, UZP, skladiščenja
in distribucije, če ta operater izpolnjuje zahteve lastniške ločitve
dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz 24. do 27. člena
tega zakona ali zahteve za neodvisnega operaterja prenosnega
sistema iz 32. do 44. člena tega zakona.
65. člen
(zahteve glede ločitve dejavnosti)
(1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema mora
operater distribucijskega sistema izvajati v ločeni pravni osebi,
ki ne opravlja druge dejavnosti.
(2) Če je operater distribucijskega sistema sestavni del
vertikalno integriranega podjetja, mora biti poleg zahtev iz
prejšnjega odstavka neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso
povezane z distribucijo, tudi glede organiziranosti in sprejemanja odločitev. Zato mora zagotoviti izvajanje najmanj naslednjih
ukrepov:
– osebe, odgovorne za upravljanje operaterja distribucijskega sistema, ne smejo sodelovati v organih integriranega
podjetja plinskega gospodarstva, ki so posredno ali neposredno odgovorni za tekoče operacije pridobivanja, prenosa in
dobave plina;
– poklicni interesi oseb, pristojnih za upravljanje operaterja distribucijskega sistema, morajo biti upoštevani na način, ki
jim omogoča neodvisno delovanje;
– operater distribucijskega sistema mora imeti neodvisno
od integriranega podjetja plinskega gospodarstva dejanske
pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, potrebnih za
obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja.
(3) Za izpolnjevanje nalog iz tretje alineje prejšnjega odstavka mora imeti operater distribucijskega sistema na voljo
potrebne človeške, tehnične, finančne in fizične vire. Matično
podjetje potrjuje letni finančni načrt ali drug enakovreden dokument distribucijskega operaterja, določa splošne omejitve stopnje zadolževanja distribucijskega operaterja kot hčerinskega
podjetja ter ohranja ekonomski nadzor in nadzor upravljanja v
zvezi z donosom sredstev v hčerinskem podjetju. Matično podjetje ne sme dajati navodil v zvezi z vsakodnevnim poslovanjem
ali s posameznimi odločitvami o gradnji ali nadgradnji distribucijskih vodov, ki ne presegajo omejitev v potrjenem finančnem
načrtu ali drugem enakovrednem instrumentu.
(4) Operater distribucijskega sistema mora oblikovati program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in zagotavlja ustrezen nadzor
nad izvajanjem programa. Program za doseganje skladnosti
določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti
za uresničitev tega cilja. K programu za doseganje skladnosti
mora operater distribucijskega sistema pred začetkom njegove
veljavnosti pridobiti soglasje agencije.
(5) Operater distribucijskega sistema mora imeti nadzornika za skladnost, ki mora biti popolnoma neodvisen od
operaterja distribucijskega sistema in mora imeti dostop do
vseh informacij operaterja distribucijskega sistema ter morebitnih povezanih podjetij, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih
nalog. Ukrepi za zagotovitev neodvisnosti nadzornika za skladnost in učinkovitost njegovega nadzora morajo biti določeni v
programu za doseganje skladnosti.
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(6) Oseba ali organ, odgovorna ali odgovoren za nadzor
nad programom za doseganje skladnosti, pošlje agenciji letno
poročilo o sprejetih ukrepih in ga objavi na spletni strani operaterja distribucijskega sistema.
66. člen
(preprečevanje izkrivljanja konkurence)
(1) Če je operater distribucijskega sistema del vertikalno
integriranega podjetja, agencija spremlja dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema, da svoje vertikalne integracije ne izrablja za izkrivljanje konkurence.
(2) Vertikalno integrirani operaterji distribucijskega sistema 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.
67. člen
(izjema za pravno neodvisnost operaterja
distribucijskega sistema)
Določbe 64. do 66. člena tega zakona se ne uporabljajo
za integrirana podjetja plinskega gospodarstva, ki imajo priključenih manj kot 100.000 končnih odjemalcev.
3. oddelek: Zaupnost podatkov za operaterje
distribucijskih sistemov
68. člen
(zahteve glede zaupnosti podatkov)
(1) Operater distribucijskega sistema mora varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, in preprečiti, da bi se
poslovno koristni podatki o njegovih dejavnostih razkrili tako,
da bi povzročali diskriminacijo uporabnikov distribucijskega
sistema ali odjemalcev.
(2) Operaterji distribucijskih sistemov v zvezi s prodajo
ali nabavo plina prek povezanih podjetij ne smejo zlorabljati
poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb pri
zagotavljanju dostopa do sistema ali pogajanjih o njem.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja
podatkov agenciji, ministrstvu in drugim pristojnim organom ter
koncedentu v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe v
okviru koncesijskega razmerja.
4. oddelek: Zaprti distribucijski sistemi
69. člen
(splošna določba)
Distribucija plina v malih in zaprtih sistemih za distribucijo
plina, ki v skladu s tem zakonom pridobijo status zaprtega
distribucijskega sistema, se ne opravlja kot gospodarska javna
služba dejavnost operaterja distribucijskega sistema iz 58. člena tega zakona in se zanje uporabljajo določbe 77., 78., 79.,
80., 81., 101., 102. in 103. člena tega zakona.
70. člen
(pogoji za pridobitev statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Sistem za distribucijo plina, ki je s skupnim odjemnim
mestom priključen neposredno na prenosni sistem in je namenjen distribuciji plina na geografsko zaokroženem industrijskem
ali poslovnem območju ali območju za skupne storitve in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev ter je na območju
podeljene izključne pravice iz 61. člena tega zakona, lahko
pridobi status zaprtega distribucijskega sistema z dovoljenjem
agencije, če:
– so zaradi posebnih tehničnih ali varnostnih razlogov
operacije ali proizvodni procesi končnih odjemalcev tega sistema integrirani ali
– omrežje distribuira plin predvsem lastniku sistema ali
njegovim povezanim podjetjem. Ta pogoj je izpolnjen, če vsaj
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80 odstotkov vsote letno porabljenega plina odpade na lastnika
sistema in njegova povezana podjetja.
(2) Če sistem za distribucijo plina iz prejšnjega odstavka postransko uporablja malo gospodinjskih odjemalcev, ki
so v zaposlitvenem ali drugačnem razmerju z lastnikom tega
omrežja, to ne onemogoča pridobitve statusa zaprtega distribucijskega sistema.
(3) Če sistem za distribucijo plina iz prvega odstavka tega
člena ni na območju, kjer je občina podelila izključno pravico iz
61. člena tega zakona, lahko sistem pridobi status zaprtega distribucijskega sistema, če izpolnjuje pogoj iz drugega odstavka
tega člena in pridobi soglasje občine za vzpostavitev zaprtega
distribucijskega sistema na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju za skupne storitve.
71. člen
(dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Agencija izda dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema na podlagi zahteve lastnika tega
sistema ali druge osebe, ki bo upravljala zaprt distribucijski
sistem (v nadaljnjem besedilu: operater zaprtega distribucijskega sistema).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda za deset let.
(3) Dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema mora poleg sestavin, predpisanih za pisne odločbe
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v izreku vsebovati tudi opredelitev zaokroženega geografskega območja, ki
je jasno ločeno od preostalega območja.
(4) V postopku izdaje dovoljenja o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema se lahko udeležuje postopka
kot stranski udeleženec operater distribucijskega sistema, na
območju katerega je zaprti distribucijski sistem, če mu je občina v skladu z 61. členom tega zakona za izvajanje dejavnosti
operaterja distribucijskega sistema podelila izključno pravico,
ki obsega tudi območje predvidenega zaprtega distribucijskega
sistema.
(5) Agencija na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema podaljša dovoljenje vsakokrat za deset let, če so
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku veljavnosti dovoljenja predpisani za pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema.
72. člen
(posledice pridobitve statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora operaterju zaprtega distribucijskega sistema omogočiti dostop do prenosnega
sistema v skladu s tem zakonom.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima enake
pravice in obveznosti ter odgovornosti, kot jih ima po tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih operater
distribucijskega sistema, razen izjem, ki jih z odločbo odobri
agencija v skladu s 73. členom tega zakona.
(3) Status zaprtega distribucijskega sistema ni ovira, da
se končnemu odjemalcu, ki je na zaokroženem območju, na
njegovo zahtevo v skladu s tem zakonom omogoči dostop do
distribucijskega ali prenosnega sistema.
73. člen
(izvzem od obveznosti)
(1) Če s tem soglašajo končni odjemalci zaprtega distribucijskega sistema, ki razpolagajo z več kot 90 odstotki
pogodbene prenosne zmogljivosti na izstopni točki prenosnega
sistema v zaprti distribucijski sistem, agencija z odločbo izvzame operaterja zaprtega distribucijskega sistema iz obveznosti
po 108. členu tega zakona o pridobitvi soglasja agencije k
omrežnini in tarifi za njeno obračunavanje.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko končni odjemalec zaprtega distribucijskega sistema, ki ne soglaša z odobritvijo izjeme, zahteva od agencije, naj v postopku nadzora ugotovi,
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ali je omrežnina ali tarifa za njeno obračunavanje določena v
skladu s splošnimi akti agencije, ki urejajo metodologijo za
določitev in obračunavanje omrežnine.
74. člen
(prenos dovoljenja na drugo osebo)
(1) Operater zaprtega distribucijskega omrežja lahko prenese dovoljenje o pridobitvi ali podaljšanju statusa zaprtega
distribucijskega sistema na novega operaterja z dovoljenjem
agencije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo
prenosnika ali prevzemnika dovoljenja, v kateri mora biti izkazano, 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.
75. člen
(razlogi za odvzem statusa zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Agencija z odločbo odvzame status zaprtega distribucijskega sistema na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema, operaterja distribucijskega sistema v občini,
občine ali po uradni dolžnosti, če niso več izpolnjeni pogoji iz
70. člena tega zakona.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora vsako spremembo izpolnjevanja pogojev iz 70. člena tega zakona
nemudoma sporočiti agenciji.
76. člen
(posledice prenehanja statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Po prenehanju dovoljenja o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema, ki ni bilo podaljšano v skladu s
petim odstavkom 71. člena tega zakona ali je bila zahteva za
podaljšanje pravnomočno zavrnjena, ali po pravnomočnosti
odločbe 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 drugi odstavek
62. člena tega zakona.
(2) V primeru prenehanja dovoljenja o pridobitvi statusa
zaprtega distribucijskega sistema iz prejšnjega odstavka in
če je zaprti distribucijski sistem na območju, kjer ni podeljena
izključna pravica v skladu z 61. členom tega zakona, mora občina nemudoma, najpozneje pa v šestih mesecih od dneva prenehanja, izpeljati postopke za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega
sistema na območju zadevnega zaprtega distribucijskega sistema. Če se na zaprtem distribucijskem območju do podelitve
koncesije dejavnost operaterja distribucijskega sistema ne izvaja, ga določi agencija v skladu s 63. členom tega zakona.
V. POGLAVJE: DOSTOP DO SISTEMA
1. oddelek: Omogočanje dostopa do sistema
1. pododdelek: Splošne določbe o dostopu do prenosnega
in distribucijskega sistema
77. člen
(načelo reguliranega dostopa do sistema)
(1) Oskrba s plinom se izvaja po načelu reguliranega
dostopa tretje strani do sistema. Uporabniki sistema plačujejo
stroške sistema na podlagi tarifnih postavk, predhodno objavljenih v skladu s 111. členom tega zakona.
(2) Pravico dostopa do prenosnih sistemov drugih operaterjev imajo tudi operaterji prenosnih sistemov, če je to potreb-
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no zaradi opravljanja njihovih dejavnosti v zvezi s prenosom
plina čez meje Republike Slovenije.
(3) Operater distribucijskega sistema ima pravico dostopa
do izstopnih in vstopnih točk prenosnega sistema, na katerih
je priključen distribucijski sistem, s katerim izvaja dejavnost
operaterja distribucijskega sistema.
(4) Operater sistema mora objektivno in nediskriminatorno omogočati dostop do sistema uporabnikom sistema.
78. člen
(zavrnitev dostopa)
(1) Operater sistema lahko zavrne dostop do sistema:
– zaradi pomanjkanja zmogljivosti,
– če dostop do sistema onemogoča izvajanje naloženih
obveznosti javne službe iz 19. ali 58. člena tega zakona ali
– zaradi resnih gospodarskih ali finančnih težav podjetij
plinskega gospodarstva v povezavi s pogodbami »vzemi ali
plačaj«.
(2) Pri zavrnitvi dostopa do sistema zaradi gospodarskih
ali finančnih težav s pogodbami »vzemi ali plačaj« mora operater sistema upoštevati merila in postopke iz 130. člena tega
zakona.
(3) Razloge za zavrnitev dostopa do sistema mora operater sistema utemeljiti na podlagi objektivnih ter tehnično in
ekonomsko upravičenih meril in jih nemudoma pisno sporočiti
potencialnemu uporabniku sistema, ki zahteva dostop do sistema. Zavrnjenemu potencialnemu uporabniku sistema mora
operater omogočiti tudi vpogled v vso dokumentacijo, povezano z zavrnitvijo.
(4) O sporih v zvezi z zavrnitvijo dostopa do sistema
odloča agencija po postopku, določenem v zakonu, ki ureja
agencijo.
(5) Operater sistema, ki zavrne dostop do sistema zaradi
pomanjkanja zmogljivosti ali pomanjkanja povezav, na zahtevo
potencialnega uporabnika sistema, ki mu je dostop zavrnil,
izvede potrebne razširitve sistema, če je to gospodarno ali če
je zavrnjeni potencialni uporabnik sistema, lahko tudi skupaj
z drugimi potencialnimi uporabniki sistema, pripravljen plačati
stroške razširitve sistema v obliki plačila nesorazmernih stroškov.
(6) Če po pogajanjih med operaterjem sistema in potencialnim uporabnikom sistema iz prejšnjega odstavka ne pride
do sklenitve pogodbe o povečanju zmogljivosti sistema, o
tem odloči na zahtevo tega potencialnega uporabnika sistema
agencija. Agencija določi pogoje povečanja zmogljivosti sistema ali zavrne zahtevo.
79. člen
(prevzem plina v sistem od proizvajalca)
(1) Operater sistema določi fizikalne in kemijske parametre plina, ki ga lahko prevzame v sistem v skladu s sistemskimi
obratovalnimi navodili.
(2) Prevzem plina v sistem se izvede prek ločenega merilnega mesta, ki zagotavlja meritev o prevzemu plina: prevzetih
količinah plina in potrebnih parametrih kakovosti plina, ki jih za
prevzem v sistem zahteva operater sistema. Meritve se izvajajo
najmanj vsako uro. Proizvajalec omogoči operaterju sistema,
da sam ali prek pooblaščene osebe postavi in upravlja merilno
mesto ter komunikacijsko opremo za prenos podatkov.
(3) Operater sistema zbira podatke meritev o prevzemu
plina in jih sproti ter brezplačno predloži proizvajalcu in dobavitelju, ki ga proizvajalec pooblasti za prejem teh podatkov, in
tudi operaterju prenosnega sistema. Stroški meritev v skladu s
tarifo operaterja sistema bremenijo proizvajalca.
(4) Operater sistema v skladu z navodili operaterja prenosnega sistema in agencije poroča operaterju prenosnega
sistema in agenciji o priključenih proizvajalcih na sistemu in o
prevzemu plina v sistem.
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80. člen
(trg s plinom in pogodbe o dobavi)
(1) V bilančno shemo se posamezna fizična ali pravna
oseba vključi le z eno bilančno pogodbo ali eno pogodbo o
izravnavi. Članstvo v bilančni shemi preneha s prenehanjem
veljavnosti bilančne pogodbe ali pogodbe o izravnavi.
(2) Dobavitelj in uporabnik sistema skleneta pogodbo o
dobavi plina.
(3) Z uporabnikom sistema lahko odprto pogodbo sklene
samo dobavitelj, ki je član bilančne sheme.
(4) Uporabnik sistema mora imeti za posamezno odjemno
ali prevzemno mesto sklenjeno odprto pogodbo, ki določa bilančno pripadnost posameznega odjemnega in prevzemnega
mesta. Za posamezno odjemno ali prevzemno mesto na sistemu je hkrati lahko sklenjena samo ena odprta pogodba z enim
dobaviteljem. Končni odjemalec ali proizvajalec ne sklepata
zaprtih pogodb o dobavi. Če uporabnik sistema sam oskrbuje
svoje odjemno mesto, je taka oskrba z vidika bilančne sheme
odprta pogodba. Vsi odjemalci so upravičeni odjemalci.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se za odjemno ali prevzemno mesto, na katerem se letno odda iz sistema ali letno
prevzame v sistem več kot 22 GWh plina, lahko nanaša več
odprtih pogodb z več dobavitelji. V tem primeru mora uporabnik
sistema operaterju sistema in dobaviteljem za vsak obračunski
interval vnaprej sporočiti razmerje med bilančnimi skupinami
na odjemnem ali prevzemnem mestu, sicer operater sistema
upošteva zadnje sporočeno razmerje.
(6) Dejanski odjem plina iz sistema na odjemnem mestu
in prevzem plina v sistem iz prevzemnega mesta, se upošteva
v bilanci bilančnih skupin v skladu s pripadnostjo odjemnega
ali prevzemnega mesta.
(7) Proizvajalec mora imeti za posamezno prevzemno
mesto sklenjeno odprto pogodbo z dobaviteljem za odjem plina, ki določa bilančno pripadnost posameznega prevzemnega
mesta. Če proizvajalec na trgu izvaja dejavnost tudi kot dobavitelj, operater sistema zavede bilančno pripadnost prevzemnega
mesta dobavitelju v isti pravni ali fizični osebi.
(8) Podrobnejša pravila o izvajanju ali prijavljanju pogodb
o dobavi plina določi operater prenosnega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih. Operater prenosnega sistema na
svoji spletni strani objavi hierarhični seznam članov bilančne
sheme in seznam dobaviteljev končnih odjemalcev v Republiki
Sloveniji.
(9) Vlada z uredbo predpiše podrobna pravila o delovanju
trga s plinom, obračunavanju odstopanj prevzema in predaje
plina, menjavi dobavitelja ter preostale prvine delovanja trga
s plinom.
2. pododdelek: Dostop do prenosnega sistema
81. člen
(sistem vstopnih in izstopnih točk)
(1) Operater prenosnega sistema zagotovi dostop do prenosnega sistema s sklepanjem pogodb o prenosu na vstopnih
in izstopnih točkah prenosnega sistema ločeno za točke, na
katerih je priključen distribucijski sistem, in za točke, kjer so neposredno na sistem priključeni končni odjemalci ali proizvajalci.
(2) Tehnične zmogljivosti posameznih točk prenosnega
sistema ter njihove omejitve določa in dnevno objavi operater prenosnega sistema na svoji spletni strani. Prenos plina
med vstopnimi in izstopnimi točkami se izvaja v okviru tehnične zmogljivosti prenosnega sistema in v skladu z Uredbo
715/2009/ES.
(3) Točke, ki jih operater prenosnega sistema določi in
objavi v skladu z Uredbo 715/2009/ES, potrdi agencija po
predhodnem posvetovanju z uporabniki omrežja.
82. člen
(pogodbe o prenosu)
(1) Uporabniki prenosnega sistema lahko sklenejo ločeno
pogodbo o prenosu za eno ali več vstopnih točk ali ločeno po-
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godbo o prenosu za eno ali več izstopnih točk iz prenosnega
sistema.
(2) Posamezne pogodbe, ki jih uporabniki sistema sklenejo za vstopne ali izstopne točke, so lahko sklenjene za različne
prenosne zmogljivosti in različna obdobja.
(3) Pogodba o prenosu se lahko sklene, če to dopuščajo
tehnična zmogljivost prenosnega sistema in omejitve tehnične
zmogljivosti posamezne vstopne ali izstopne točke.
(4) Pogodbo o prenosu na izstopnih točkah prenosnega
sistema v Republiki Sloveniji, na katere so neposredno priključeni končni odjemalci, sklepajo končni odjemalci, priključeni
na prenosni sistem, ali dobavitelji plina v imenu in za račun
končnega odjemalca.
(5) Pogodbo o prenosu na izstopnih in vstopnih točkah prenosnega sistema v Republiki Sloveniji, na katere je
priključen distribucijski sistem, lahko sklene le operater tega
distribucijskega sistema. Predmet pogodbe o prenosu je lahko
skupna zmogljivost distribucijskega omrežja za več izstopnih
in vstopnih točk.
(6) Operater prenosnega sistema mora predpisati postopke dodeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema v Republiki
Sloveniji in na povezovalnih točkah, upravljanja prezasedenosti
sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu
v skladu z Uredbo 715/2009/ES ter zanje pridobiti soglasje
agencije. Pri tem mora predvideti ukrepe in aktivnosti za preprečevanje špekulativnih praks uporabnikov sistema.
83. člen
(izravnava odstopanj)
(1) Uporabnik sistema mora zagotoviti izravnavo količinskih odstopanj odjema in oddaje plina v okviru obračunskega
intervala (v nadaljnjem besedilu: izravnava odstopanj) s sklenitvijo bilančne pogodbe ali vključitvijo odjemnega ali prevzemnega mesta v bilančno skupino s sklenitvijo odprte pogodbe.
(2) Dobavitelj plina, ki dobavlja plin v prenosni sistem v
Republiki Sloveniji, mora skleniti bilančno pogodbo, s katero
oblikuje bilančno skupino.
(3) Nosilec bilančne skupine sklene bilančno pogodbo ter
izvaja napovedi odjema in oddaje plina v prenosni sistem za
člane bilančne skupine za vsak obračunski interval, pri čemer
so vključene tudi vse transakcije na virtualni točki, operater
prenosnega sistema pa nosilcu bilančne skupine obračunava
odstopanja med odjemom in oddajo plina za bilančno skupino.
(4) Nosilec bilančne skupine mora operaterju prenosnega sistema napovedati količine plina za bilančno skupino na
posamezni vstopni točki v prenosni sistem, in sicer ločeno za
posamezno pogodbo o dobavi, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Za uporabnika sistema v bilančni skupini na
izstopni točki iz prenosnega sistema mora nosilec bilančne
skupine operaterju prenosnega sistema napovedati količine
plina v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in ločeno
za posamezno pogodbo o dobavi, če:
– je izstopna točka povezana s prenosnim sistemom v
sosednji državi,
– za posamezno izstopno točko v Republiki Sloveniji
obstaja več kakor ena pogodba o dobavi ali
– je pogodbena zmogljivost za posamezno izstopno točko
v Republiki Sloveniji, na katero je priključen končni odjemalec,
pomembna za nemoteno delovanje prenosnega sistema.
(5) Operater prenosnega sistema mora v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili preveriti usklajenost napovedi
fizičnih in navideznih tokov plina iz prejšnjega odstavka. Če
operater prenosnega sistema ugotovi, da napovedi odjema in
oddaje niso skladne, napovedi zavrne. Zavrnjenih napovedi
uporabniki sistema ne smejo izvesti.
(6) Nosilec bilančne skupine mora vzpostaviti in voditi
evidenco odjemnih in prevzemnih mest, ki neposredno ali
posredno pripadajo njegovi bilančni skupini, in podatke redno
pošiljati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili operaterju sistema, na čigar omrežju so pripadajoča odjemna ali
prevzemna mesta. Evidenco in podatke iz prejšnjega stavka
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mora voditi in pošiljati nosilec bilančne skupine, organizirane
po strukturi bilančne skupine in bilančnih podskupin.
(7) Operaterji distribucijskih sistemov predložijo operaterju prenosnega sistema in nosilcu bilančne skupine potrebne
podatke za izvedbo obračuna odstopanj med odjemom in oddajo plina na prenosnem sistemu ločeno po bilančnih skupinah
in podskupinah na distribucijskem sistemu. Pri tem so posebej
po bilančnih skupinah navedeni podatki o prevzemu plina v
distribucijski sistem prek prevzemnih mest na distribucijskem
sistemu.
(8) Podrobnejša pravila o izravnavi odstopanj, ki so objektivna, pregledna in nediskriminatorna, določi operater prenosnega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
84. člen
(transakcije s plinom)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci
na prenosnem sistemu izvajajo transakcije s količinami plina
v prenosnem sistemu v virtualni točki, ki jo upravlja operater prenosnega sistema. Vsaka sprememba lastništva plina v
prenosnem sistemu se zavede s transakcijo na virtualni točki.
(2) Šteje se, da so vse transakcije količin plina v prenosnem sistemu med posameznimi udeleženci trga izvedene v
virtualni točki in na ravni obračunskega intervala ne glede na
vstopno ali izstopno točko prenosnega sistema in ne glede na
določbe posameznih pogodb o dobavi plina.
(3) Pri transakcijah s količinami plina v virtualni točki je
dopustna tudi transakcija brez sklenjene pogodbe o prenosu
plina, če je za obseg količin, ki so predmet transakcije, sklenjena pogodba o prenosu na vstopni točki in pogodba o prenosu
na izstopni točki za obračunsko obdobje ali obdobja, na katera
se transakcija nanaša.
(4) Podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci
lahko izvedejo transakcijo s količinami plina v virtualni točki
pod pogojem, da svojo udeležbo v virtualni točki registrirajo pri
operaterju prenosnega sistema in prijavijo želeno transakcijo
v skladu s pravili o delovanju virtualne točke, ki so določena v
sistemskih obratovalnih navodilih.
(5) Operater prenosnega sistema mora preizkusiti skladnost napovedane transakcije ali transakcij podjetij plinskega
gospodarstva ali končnih odjemalcev v skladu s pravili o delovanju virtualne točke. Če operater prenosnega sistema ugotovi,
da se veriga transakcij podjetij plinskega gospodarstva ali
končnih odjemalcev ne konča ali je ni mogoče uskladiti, zavrne
vse prijavljene transakcije v taki verigi. Operater prenosnega
sistema potrdi transakcije z uporabo pravila največjega ujemanja (t. i. »lesser rule«).
(6) Operater prenosnega sistema v virtualni točki sledi in
beleži vse transakcije plina od vstopa v sistem do izstopa iz
sistema, vključno s transakcijami na osnovi virtualnega toka
plina v prenosni sistem iz virov na distribucijskih sistemih.
85. člen
(storitve virtualne točke)
(1) Operater prenosnega sistema mora za transakcije na
virtualni točki zagotoviti obravnavo vseh udeležencev na trgu
pod preglednimi in nediskriminatornimi pogoji.
(2) Uporabniki virtualne točke morajo operaterju prenosnega sistema plačati stroške registracije udeležbe in stroške
za posamezne transakcije. Plačilo za storitve virtualne točke
določi operater prenosnega sistema po predhodnem soglasju
agencije.
86. člen
(posebna določba za sisteme za UZP, pridobivalna
plinovodna omrežja in skladišča)
(1) Določba 78. člena tega zakona se uporablja tudi za
dostop do sistema za UZP in do pridobivalnih plinovodnih
omrežij, razen za dele omrežij in naprav, ki se uporabljajo za
lokalno obratovanje na mestu, kjer se pridobiva plin.
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(2) V čezmejnih sporih se uporabljajo postopki za reševanje sporov države članice EU, ki je pristojna za pridobivalno
plinovodno omrežje, in zavrne dostop. Če je več držav članic
EU pristojnih za pridobivalno plinovodno omrežje, se te države
članice med seboj posvetujejo. Če pridobivalno plinovodno
omrežje izvira iz tretje države in je na ozemlju ali v teritorialnem morju Republike Slovenije prva vstopna točka v omrežje
držav članic EU, se na podlagi posvetovanja med zadevnimi
državami članicami Republika Slovenija posvetuje z zadevno
tretjo državo.
(3) Določba 78. člena tega zakona se uporablja tudi za
dostop do skladišča plina ali skladiščne zmogljivosti plinovodov,
kadar je zagotovitev učinkovitega dostopa do tega sistema
nujna zaradi oskrbe odjemalcev iz tehničnih ali ekonomskih
razlogov, in za organiziranje dostopa do sistemskih storitev.
(4) Določbe tega člena ne veljajo za sistemske storitve in
za prehodna skladišča, ki so povezana z obrati za UZP in se
uporabljajo pri postopku vnovičnega uplinjanja ter pri poznejšem dovajanju plina v prenosni sistem.
(5) Uporabnik skladiščnega sistema lahko sklene pogodbo o dobavi s konkurenčnim podjetjem plinskega gospodarstva,
ki ni lastnik ali operater sistema ali z njim povezano podjetje.
3. pododdelek: Dostop do distribucijskega sistema plina
87. člen
(dostop na izstopnih točkah iz prenosnega sistema)
(1) Operater distribucijskega sistema vsem uporabnikom
distribucijskega sistema zagotavlja dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah iz prenosnega sistema, na katerih je
na prenosni sistem priključen distribucijski sistem, na katerem
izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema.
(2) Druga oseba ne more sama neposredno pridobiti
dostopa iz prejšnjega odstavka.
88. člen
(dostop do distribucijskega sistema)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta ali proizvajalec, ima s priključitvijo objekta na distribucijski sistem
omogočen dostop do sistema v skladu s pogoji za priključitev,
sistemskimi obratovalnimi navodili in pogodbo o dostopu, ki se
lahko sklene za manjšo zmogljivost, kot je tehnična zmogljivost
priključka.
(2) Lastnik objekta lahko za sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema z operaterjem distribucijskega
sistema pooblasti dobavitelja, ki mu dobavlja plin, pogodbo pa
sklene v imenu in za račun lastnika objekta.
(3) Zavrnitev sklenitve pogodbe o dostopu za zahtevano zmogljivost pomeni zavrnitev dostopa po 78. členu tega
zakona.
89. člen
(enotni račun)
(1) Dobavitelj lahko končnim odjemalcem izdaja enotni
račun za dobavljen plin in za uporabo sistema. Operater distribucijskega sistema mora omogočiti dobaviteljevo izdajanje
enotnega računa za odjemna mesta, za katera je dobavitelj
pridobil soglasje končnega odjemalca.
(2) Operater distribucijskega sistema in dobavitelj skleneta sporazum o izdajanju enotnega računa dobavitelja po
vzorcu, ki ga objavi agencija na svoji spletni strani, v roku
enega meseca od prejema dobaviteljeve zahteve za sklenitev
sporazuma.
(3) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne sklenitev pogodbe ali odstopi od sporazuma o izdajanju enotnega
računa, če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega zavarovanja
za obveznosti iz sporazuma. Agencija v vzorcu sporazuma iz
prejšnjega odstavka določi merila za zagotavljanje ustreznega
zavarovanja in vrste ustreznih oblik zavarovanja.
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2. oddelek: Sistemska obratovalna navodila
in tehnična varnost obratovanja
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3. oddelek: Priključevanje na sistem in možnost odklopa
uporabnika sistema

90. člen

92. člen

(sistemska obratovalna navodila)

(priključitev na sistem)

(1) Sistemska obratovalna navodila, ki urejajo obratovanje
in način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov, morajo
biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna.
(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo:
1. tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistemov
z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe s plinom, vključno
s posegi v varovalni pas plinovoda;
2. način izvajanja dostopa do sistema;
3. način zagotavljanja sistemskih storitev;
4. postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih;
5. pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na
sistem;
6. splošni pogoji za prevzem, dobavo in odjem plina;
7. tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje
sistemov različnih operaterjev sistemov;
8. pogoji izpolnjevanja in vzdrževanja zahtevanih fizikalnih in kemijskih parametrov plina za prevzem v sistem, prenos
in oddajo iz sistema;
9. enotna in podrobna pravila o izmenjavi podatkov, lastništvu podatkov in odgovornosti za merjenje porabe.
(3) V sistemskih obratovalnih navodilih morajo biti opredeljene vloge in odgovornosti operaterjev sistemov, dobaviteljev,
odjemalcev, proizvajalcev in po potrebi drugih udeležencev na
trgu glede na pogodbene dogovore, obveznosti do odjemalcev,
izmenjavo podatkov ter pravil glede poravnave, lastništvo podatkov in odgovornost za merjenje porabe.
(4) Sistemska obratovalna navodila za posamezen prenosni ali distribucijski sistem izda po javnem pooblastilu operater
sistema, ki na tem sistemu opravlja dejavnost operaterja sistema, in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše obvezno vsebino sistemskih obratovalnih navodil.
(6) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora
operater sistema pridobiti soglasje agencije.

(1) Za priključitev na sistem ali njeno spremembo mora
pravna ali fizična oseba, ki je lastnik obstoječega ali predvidenega objekta, ki ga želi priključiti na sistem, pridobiti soglasje za
priključitev. Soglasje za priključitev po tem zakonu se šteje za
mnenje po zakonu, ki ureja graditev objektov. Operater sistema
v soglasju za priključitev določi priključno mesto na omrežju.
Podrobnejše pogoje za soglasje za priključitev določajo sistemska obratovalna navodila.
(2) Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V tem
času mora pravna ali fizična oseba, ki je pridobila soglasje za
priključitev (v nadaljevanju: imetnik soglasja) za priključitev
objekta, izpolniti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in operaterju naročiti izvedbo priključitve. Veljavnost
soglasja za priključitev lahko operater sistema na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša največ dvakrat, vendar
vsakič največ za eno leto. Zahtevo za podaljšanje mora imetnik
soglasja za priključitev podati 30 dni pred iztekom veljavnosti
soglasja za priključitev. V primeru zamud operaterja sistema
se soglasje samodejno podaljša za čas teh zamud, kar mora
operater sistema sporočiti imetniku soglasja, katerega objekt
še ni priključen na sistem.
(3) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po
javnem pooblastilu operater sistema z odločbo v upravnem
postopku.
(4) Potencialni uporabnik sistema nima pravice do priključitve ali izdaje soglasja za priključitev, če:
– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v delovanju
sistema ali
– bi priključitev operaterju sistema povzročila nastanek
nesorazmernih stroškov.
(5) V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka ima
potencialni imetnik soglasja pravico do priključitve v skladu s
sistemskimi obratovalnimi navodili, če sam krije nesorazmerno
visoke stroške, ki pomenijo nesorazmerni del stroškov gradnje
priključka do točke v sistemu, kjer je priključitev možna, ali nesorazmerni del stroškov, potrebnih za povečanje zmogljivosti ali
obsega obstoječega omrežja, ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja
uporabe sistema na novem priključku ali obstoječem omrežju
v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo
naložbe.
(6) Pri določitvi nesorazmerno visokih stroškov mora operater sistema upoštevati predvsem:
– obseg potrebne investicije;
– predvidene dodatne prihodke operaterja sistema glede na predvideni obseg uporabe priključka s strani imetnika
soglasja;
– predvidene dodatne spremembe stroškov operaterja
sistema, kot na primer stroške za vzdrževanje in obratovanje
novega priključka ali povečanja zmogljivosti sistema;
– predvideni regulirani donos na sredstva operaterja sistema.
(7) Nesorazmerne stroške izračuna operater sistema
tako, da so ob predvidenem obsegu uporabe priključka v ekonomski dobi uporabe priključka in ob pokritju nesorazmernih
stroškov s strani imetnika soglasja pokriti vsi stroški operaterja sistema, vključno s predvidenim reguliranim donosom na
sredstva. Izračun mora temeljiti na metodah, ki se uporabljajo
za ocenjevanje investicij, in mora upoštevati časovno vrednost denarja. Če v času amortizacije dela sistema ali priključka, za katerega je uporabnik sistema plačal nesorazmerne
stroške, pride do priključitve dodatnih uporabnikov sistema,
mora operater sistema povrniti imetniku soglasja ustrezni del
nesorazmernih stroškov.

91. člen
(tehnična varnost obratovanja)
(1) Tehnični predpisi, ki jih na podlagi 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21
– ZOEE; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) izda minister in ki se
nanašajo na področje plina, morajo zagotavljati tudi tehnično
varnost obratovanja, interoperabilnost sistemov ter morajo biti
objektivni in nediskriminatorni. Energetski objekti, naprave in
napeljave pravne ali fizične osebe morajo izpolnjevati tehnične
normative in standarde ter druge pogoje, določene v tehničnih
predpisih iz prejšnjega stavka, s katerimi se zagotavlja tehnična
varnost obratovanja energetskih postrojev.
(2) Operater sistema stalno, na osnovi meritev, najmanj
na prevzemnih mestih in po potrebi s simulacijami spremlja ter
nadzira kakovost in tlak plina v omrežju. Operater sistema je
odgovoren za doseganje in vzdrževanje primernih parametrov
kakovosti plina v omrežju in na odjemnih mestih znotraj vnaprej
določenih toleranc. To dosega z izvajanjem različnih ukrepov,
ki jih določi v sistemskih obratovalnih navodilih. Med ukrepi za
doseganje in vzdrževanje kakovosti plina so tudi zmanjšanje ali
prekinitev prevzema plina v sistem.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki kot investitor ali izvajalec
želi izvajati gradbena dela v varnostnem pasu plinovoda (pet
metrov na vsako stran plinovoda), mora pred začetkom del v
varnostnem pasu o nameravanih posegih obvestiti operaterja
sistema in pridobiti njegovo soglasje. Soglasje za izvedbo gradbenih del v varnostnem pasu plinovoda po tem zakonu se šteje
za mnenje po zakonu, ki ureja graditev objektov.
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(8) Podrobnejši način in postopek določitve nesorazmernih stroškov predpiše operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
(9) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča agencija.
(10) Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev
skleneta operater sistema in imetnik soglasja pisno pogodbo
o priključitvi, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna
razmerja, ki se nanašajo na izvedbo priključka in priključitev,
ter medsebojna razmerja v zvezi z lastnino in vzdrževanjem
priključka ter naprav, vgrajenih na odjemnem mestu.
(11) Imetnik soglasja mora zaprositi za novo soglasje
za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri odjema ali
oddaje plina iz izdanega soglasja.
(12) Potencialnemu uporabniku sistema, ki je na območju posebne ali izključne pravice izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema, lahko
operater prenosnega sistema izda soglasje za priključitev le,
če operater distribucijskega sistema plina zavrne priključitev
tega uporabnika sistema zaradi premajhne zmogljivosti distribucijskega sistema. V postopku izdaje soglasja za priključitev
na prenosni sistem na območju posebne ali izključne pravice
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema se lahko udeležuje postopka izdaje soglasja kot stranski udeleženec imenovani operater distribucijskega
sistema na predmetnem območju.
(13) Za proizvajalca vodika, ki se želi priključiti in v sistem
oddajati vodik, ne velja omejitev priključitve na prenosni sistem
iz prejšnjega odstavka.
(14) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
priključitev na skladiščni sistem, sistem za UZP in pridobivalno
plinovodno omrežje.
93. člen
(prenos soglasja za priključitev)
(1) Če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična oseba)
ali preneha obstajati (pravna oseba), če gre za spremembo
gradbenega dovoljenja zaradi spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa z objektom, priključenim na sistem, se
soglasje za priključitev prenese na pravno ali fizično osebo, ki
pridobi te objekte, naprave ali napeljave.
(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka vstopi
kot pravni naslednik v vse pravice in obveznosti prejšnjega
imetnika soglasja za priključitev, ki se nanašajo na priključitev
zadevnih objektov, naprav in napeljav na sistem.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki na podlagi sprememb iz
prvega in drugega odstavka tega člena pridobi objekte, naprave ali napeljave, mora najpozneje v 30 dneh po prejemu sodne
ali upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi
obvestiti operaterja sistema in o tem predložiti dokazila, sicer
mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
94. člen
(tehnične zahteve za naprave uporabnika sistema)
(1) Postroji, naprave in napeljave uporabnika sistema
morajo izpolnjevati predpisane tehnične zahteve, s katerimi
se zagotavljata njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi
in premoženja. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev za objekt,
napravo ali napeljavo ter njeno vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, vključno z dovodom zraka in odvodom dimnih plinov
pri končnem odjemalcu ali proizvajalcu, je odgovoren lastnik.
(2) Uporabnik na distribucijskem sistemu vsako leto opravi vizualni pregled ustreznosti notranje plinske napeljave s pomočjo kontrolnega seznama, ki ga na svoji spletni strani objavi
operater distribucijskega sistema.
(3) Lastnik objekta zagotovi, da se pregled notranje plinske napeljave lahko izvede tudi na pobudo in v prisotnosti
operaterja sistema, njegovega zastopnika ali energetskega
inšpektorja.
(4) Operater sistema začasno odkloni priključitev novih
objektov, naprav in napeljav na svoj sistem ali lahko odklopi
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uporabnika sistema, če je s strani pristojnega organa obveščen ali na podlagi uradnih evidenc izve, da objekti, naprave
ali omrežje uporabnika sistema ne izpolnjujejo predpisanih
tehničnih zahtev ali da gre za nedovoljen objekt po zakonu, ki
ureja graditev objektov.
(5) Priključitev na sistem ali nadaljevanje prenosa ali
distribucije plina izvede operater sistema po odpravi pomanjkljivosti.
95. člen
(začasni odklop)
(1) Operater sistema lahko začasno odklopi uporabnika
sistema zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideni odklop operater sistema izbere čas, ki
čim manj prizadene uporabnika sistema.
(3) Operater sistema o predvidenem odklopu pravočasno
obvesti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. Pri večjem številu odjemalcev in kadar osebno obveščanje
ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in
na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.
(4) Operater sistema ne odgovarja za škodo, ki uporabniku sistema nastane zaradi začasne omejitve ali prekinitve
prenosa ali distribucije plina zaradi vzdrževalnih del na sistemu, če ravna v skladu s tem zakonom in sam ni odgovoren za
nastanek razloga za vzdrževalna dela.
96. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Operater sistema odklopi uporabnika sistema na posameznem odjemnem ali prevzemnem mestu po predhodnem
obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje
obveznosti, in sicer če uporabnik sistema:
1. moti dobavo plina drugim uporabnikom sistema;
2. odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, zaščitnih
in merilnih naprav ter energetskih objektov, naprav ali napeljav,
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
3. omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev
energetskih naprav drugih uporabnikov sistema;
4. na opomin operaterja sistema ne zniža odjema ali
oddaje količine plina na dogovorjeno vrednost v zahtevanem
roku;
5. na opomin operaterja sistema ne prilagodi oddaje plina
v skladu z zahtevanimi parametri kakovosti plina;
6. onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin in
drugih parametrov plina;
7. uporablja ali oddaja plin brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
8. ne plača odstopanj ali omrežnine za uporabo sistema v
roku, določenem v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili;
9. v roku, ki ga določi operater sistema ali pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani ali ne zniža do dovoljene meje motenj,
ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci, ali ne izpolni predpisanih tehničnih zahtev;
10. nima vsaj ene veljavne pogodbe o dobavi plina na določenem odjemnem ali prevzemnem mestu ali dobavitelj pisno
ne obvesti operaterja, da je dobavitelj ali končni odjemalec ali
proizvajalec odstopil od pogodbe o dobavi plina na določenem
odjemnem ali prevzemnem mestu uporabnika sistema.
(2) Operater distribucijskega sistema ne sme odklopiti
ranljivega odjemalca iz razloga iz 8. ali 9. točke prejšnjega
odstavka, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo iz 18. člena
tega zakona.
(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali
dobavitelj, ki mu je končni odjemalec ali proizvajalec sporočil,
da odstopa od pogodbe o dobavi, operaterja distribucijskega
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sistema obvesti o odstopu najpozneje zadnji delovni dan znotraj odpovednega roka.
(4) Če dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi iz razlogov
na strani končnega odjemalca ali proizvajalca, je zavezanec za
plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo operaterju
distribucijskega sistema, končni odjemalec ali proizvajalec.
(5) V primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani
dobavitelja ali uporabnika sistema, ki je končni odjemalec,
operater distribucijskega sistema odjemno mesto, ki je predmet
te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega
dobavitelja v 21 dneh od obvestila dobavitelja ne glede na to,
ali je operater distribucijskega sistema dejansko izvedel odklop v skladu s tem členom. Operater distribucijskega sistema
zaključni odčitek merilne naprave opravi najpozneje v petih
delovnih dneh pred ali po dnevu izključitve iz bilančne skupine
dosedanjega dobavitelja ali zadnjem dnevu dobave, če je že
prej urejena zamenjava dobavitelja ali sklenjena nova pogodba
o dobavi z obstoječim dobaviteljem.
(6) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi zaradi
neplačila stroškov dobavljenega plina, lahko do odčitka zaključnega stanja merilne naprave, ki ga opravi operater distribucijskega sistema, z enostransko izjavo odstop prekliče.
(7) Operater distribucijskega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih iz 90. člena tega zakona podrobneje določi
obveznosti in postopek ravnanja operaterja distribucijskega
sistema in dobavitelja v primeru odstopa od pogodbe o dobavi
s strani dobavitelja, končnega odjemalca ali proizvajalca ter
vrste stroškov iz četrtega odstavka tega člena.
(8) Operater sistema gospodinjskega odjemalca o odklopu obvesti vsaj deset dni vnaprej, poslovnega odjemalca in
proizvajalca pa vsaj osem dni vnaprej.
97. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
Operater sistema odklopi uporabnika sistema brez predhodnega obvestila, če:
– uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi
ali ogroža premoženje;
– uporabnik sistema ob pomanjkanju plina ne upošteva
ukrepov o omejevanju odjema plina iz sistema v skladu z načrtom za izredne razmere;
– uporabnik sistema brez soglasja operaterja sistema
priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave.
98. člen
(vnovična priključitev)
(1) Operater sistema uporabnika sistema, ki je bil odklopljen, na njegove stroške znova priključi na sistem po odpravi
razlogov za odklop in ob izpolnjevanju pogojev iz tega oddelka
tega zakona.
(2) Če uporabnik sistema v primeru odklopa iz 96. in
97. člena tega zakona v roku treh let ne odpravi razlogov za
odklop, ga operater sistema trajno odklopi.
(3) Priključitev uporabnika sistema na priključku, kjer je bil
izveden trajni odklop, je mogoča kot nova priključitev na sistem.
(4) Operater sistema, ki je uporabnika sistema neutemeljeno odklopil ali mu prekinil prenos ali distribucijo plina,
mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa ali
prekinitve na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave
ali napeljave uporabnika sistema na svoj sistem in uporabniku
sistema nemudoma povrniti stroške, povezane z neutemeljenim odklopom.
(5) Operater sistema ima pravico do povračila škode, ki
je nastala zaradi ravnanj uporabnika sistema, zaradi katerih
ga je odklopil po predhodnem obvestilu ali brez predhodnega
obvestila.
(6) Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki
mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa operaterja sistema.
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(7) Če se uporabnik znova priključi na sistem v manj kot
enem letu, ob priklopu plača fiksne stroške omrežnine v času
odklopa.
99. člen
(odklop na zahtevo uporabnika)
(1) Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev
na sistem, lahko zahteva od operaterja sistema, da njegovo
odjemno mesto odklopi od omrežja.
(2) Operater sistema uporabnika sistema na njegove stroške znova priklopi na sistem, če izpolnjuje pogoje za priklop.
Če traja odklop iz prejšnjega odstavka dlje kot tri leta, mora
uporabnik sistema pred vnovičnim priklopom pridobiti novo
soglasje za priključitev na sistem iz 92. člena tega zakona in
skleniti novo pogodbo o priključitvi.
(3) Operater sistema lahko uporabniku sistema, ki je zahteval odklop, zavrne vnovično priključitev na sistem ali izdajo
novega soglasja za priključitev, dokler uporabnik sistema ne
poravna vseh obveznosti iz pogodbe o prenosu ali dostopu
in pogodbe o priključitvi na sistem, ki izvirajo iz časa pred
odklopom.
(4) Operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih
podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v primeru vnovičnega priklopa, če je bil odklop izveden na zahtevo
uporabnika sistema.
(5) Če se uporabnik znova priključi na sistem v manj kot
enem letu, mora ob priklopu plačati fiksne stroške omrežnine
v času odklopa.
VI. POGLAVJE: LOČEVANJE IN PREGLEDNOST
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
100. člen
(revidiranje in objava letnih računovodskih izkazov)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo ne glede na
lastništvo ali pravno obliko pripraviti, predložiti v revizijo in objaviti letne računovodske izkaze v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Operater sistema, ne glede na velikost, pripravi, predloži v revizijo in javno objavi letne računovodske izkaze in
letno poročilo na način, kot to zahteva zakon, ki ureja gospodarske družbe, za velike družbe.
(3) Operater sistema predloži agenciji revidirano letno
poročilo in revizorjevo poročilo v osmih dneh od prejema revizorjevega poročila ali najpozneje v šestih mesecih po izteku
koledarskega leta.
(4) Pri reviziji letnih računovodskih izkazov se zlasti preveri upoštevanje zahtev iz 101. in 102. člena tega zakona
glede izogibanja neenakemu obravnavanju in navzkrižnemu
subvencioniranju ter zahtev iz četrtega in petega odstavka
109. člena tega zakona glede izkazovanja ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira.
(5) Podjetja, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
niso zavezana objavljati svojih letnih računovodskih izkazov,
morajo njihovo kopijo hraniti na svojem sedežu, tako da je na
voljo javnosti.
101. člen
(ločene dejavnosti)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v svojem
računovodstvu v skladu z računovodskimi standardi voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim
izkazom razkriti ločene računovodske izkaze za prenosne,
distribucijske, UZP ali skladiščne dejavnosti, kot bi se to od
njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja.
(2) Podjetja plinskega gospodarstva morajo na način iz
prejšnjega odstavka voditi ločene računovodske evidence in
v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti ločene računo-
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vodske izkaze za druge plinske dejavnosti, ki niso povezane s
prenosom, distribucijo, UZP ali skladiščenjem.
(3) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v pojasnilih k
računovodskim izkazom navesti prihodke ali stroške iz naslova
najemnine prenosnega ali distribucijskega sistema.
(4) Če opravljajo podjetja plinskega gospodarstva tudi
druge dejavnosti, ki niso dejavnosti plinskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: neplinske dejavnosti), lahko vodijo zbirne
računovodske evidence in morajo v pojasnilih k računovodskim
izkazom razkriti zbirne računovodske izkaze za neplinske dejavnosti.
(5) Za ločene računovodske izkaze iz prvega in drugega
odstavka tega člena se štejejo bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.
(6) Podjetja plinskega gospodarstva, na katera se nanaša
zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti, morajo voditi računovodske izkaze tudi
po navedenem zakonu, če to ni v nasprotju s tem zakonom.
102. člen
(sodila za razporejanje po dejavnostih in prikaz poslov
s povezanimi družbami)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v skladu z
računovodskimi standardi v notranjih aktih opredeliti sodila za
razporejanje neposrednih in posrednih sredstev in obveznosti,
stroškov, odhodkov in prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju
ločenih računovodskih evidenc in pri sestavi ločenih računovodskih izkazov iz prejšnjega člena.
(2) Enaka sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno
leto.
(3) Sodila iz prvega odstavka tega člena se lahko spremenijo samo izjemoma, pri čemer morajo biti razlogi za takšno
spremembo utemeljeni.
(4) Če operater sistema spremeni sodila, mora pred spremembo sodil pridobiti soglasje agencije glede utemeljenosti
razloga spremembe sodil v povezavi s preprečevanjem navzkrižnega subvencioniranja med dejavnostmi prenosa, distribucije, drugimi plinskimi in neplinskimi dejavnostmi. V nasprotnem
primeru se sodila ne smejo uporabljati za namen izvajanja
določb tega zakona.
(5) V letnem poročilu morajo operaterji sistema razkriti
utemeljen razlog spremembe sodil in finančno ovrednotiti učinke teh sprememb.
(6) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v letnem
poročilu razkriti vse posle, opravljene s povezanimi podjetji,
katerih posamična vrednost presega 20.000 eurov.
(7) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v letnem poročilu skupaj z ločenimi računovodskimi izkazi za energetske
dejavnosti, za katere se zahteva ločeno razkrivanje, v celoti
razkriti sodila za razporejanje po dejavnostih. Ustreznost sodil
in pravilnost njihove uporabe mora letno revidirati revizor, ki
mora o tem podati posebno poročilo.
(8) Agencija nadzira ustreznost sodil in pravilnost njihove
uporabe v skladu z določbami o nadzoru iz tega zakona.
103. člen
(pravica do vpogleda v računovodske izkaze)
(1) Agencija ima pravico do vpogleda v računovodske
izkaze podjetij plinskega gospodarstva in preostalo dokumentacijo podjetij plinskega gospodarstva, vodene v skladu
s 100. in 101. členom tega zakona, če je to potrebno za opravljanje njenih nalog.
(2) Če podjetje plinskega gospodarstva ne omogoči vpogleda v svoje računovodske izkaze, opravi agencija vpogled po
določbah zakona, ki ureja agencijo.
(3) Agencija mora varovati zaupnost poslovno občutljivih
podatkov, ki jih pridobi z vpogledom v dokumentacijo podjetja
plinskega gospodarstva. Ta določba ne preprečuje agenciji,
da predloži podatke pristojnemu državnemu organu, organu
občine ali nosilcu javnih pooblastil, če jih ta v skladu s predpisi
potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti.
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VII. POGLAVJE: OMREŽNINA ZA PRENOSNI
IN DISTRIBUCIJSKI SISTEM
1. oddelek: Regulativni okvir
104. člen
(metodologija za določitev regulativnega okvira)
(1) Uporabnik sistema mora za uporabo sistema plina plačati omrežnino za pokrivanje upravičenih stroškov operaterjev
sistema. Upravičene stroške operaterjev sistema, omrežnino in
druge vire za pokrivanje teh stroškov določi operater sistema v
regulativnem okviru po predhodnem soglasju agencije.
(2) Agencija s splošnim aktom predpiše metodologijo za
določitev regulativnega okvira na način, ki spodbuja učinkovitost operaterjev sistema in uporabe sistema.
(3) Na podlagi splošnega akta iz prejšnjega odstavka
operaterji sistema pred začetkom regulativnega obdobja v
postopku določanja regulativnega okvira določijo načrtovane
elemente regulativnega okvira, po preteku posameznega leta
regulativnega obdobja pa v postopku ugotavljanja odstopanj od
regulativnega okvira priznane elemente regulativnega okvira.
(4) Agencija s splošnim aktom iz drugega odstavka tega
člena podrobneje predpiše:
1. vrste, merila za določitev in način izračuna elementov
regulativnega okvira;
2. vrste upravičenih stroškov, vključno z reguliranim donosom, merila za njihovo ugotavljanje in način njihovega določanja;
3. način vključitve stimulacije za pridobitev brezplačnih
sredstev;
4. trajanje regulativnega obdobja;
5. vsebino zahteve operaterja sistema za izdajo soglasja
k regulativnemu okviru;
6. vrsto, format in način predložitve podatkov, potrebnih
za določitev regulativnega okvira;
7. podrobnejša pravila in način ugotavljanja odstopanj od
regulativnega okvira;
8. parametre posameznih razsežnosti kakovosti, njihove
referenčne vrednosti ter načine in standarde njihovega izračunavanja;
9. minimalne standarde kakovosti različnih storitev operaterja sistema;
10. višino nadomestila ter način in roke za plačilo nadomestila iz tretjega odstavka 114. člena tega zakona.
(5) Agencija pri določitvi metodologije uporablja metodo
reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin operaterja sistema, ki operaterju sistema zagotavlja pokritje vseh
letnih upravičenih stroškov, vključno z reguliranim donosom,
razen če ta zakon ne zagotavlja pokritja upravičenih stroškov
v daljšem obdobju.
105. člen
(upravičeni stroški operaterja sistema)
(1) Upravičeni stroški operaterja sistema za izvajanje
nalog v okviru dejavnosti operaterja sistema se ugotavljajo
in določajo za posamezno leto regulativnega obdobja. Kadar
operater sistema poleg storitev dejavnosti operaterja sistema
opravlja tudi druge dejavnosti, mora tem dejavnostim pripisati
sorazmerni del stroškov.
(2) Stroški, ki jih agencija ne prizna za upravičene, so:
1. stroški plačil za poslovno uspešnost in drugih nagrad;
2. stroški regresa za letni dopust, obračunan nad najnižjo
vrednostjo, določeno v zakonu, ki ureja delovna razmerja;
3. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja;
4. stroški reklam, sponzorstev in donacij;
5. stroški, ki so nepriznani odhodki v skladu s predpisi, ki
urejajo davke;
6. drugi stroški, ki jih agencija ne prizna za upravičene v
splošnem aktu iz drugega odstavka 104. člena tega zakona.
(3) Upravičeni stroški obsegajo tudi reguliran donos operaterja sistema.
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(4) Način ugotavljanja in določanja upravičenih stroškov
mora spodbujati operaterja sistema k stroškovno učinkovitemu
poslovanju in mu omogočati višji doseženi donos od priznanega v regulativnem okviru, če so prihranki pri upravičenih
stroških nastali zaradi njegovih prizadevanj za večjo stroškovno
učinkovitost. Če operater sistema posluje s stroški, ki so višji
od upravičenih, razliko krije iz priznanega reguliranega donosa
na sredstva.
(5) Pri določitvi upravičenih stroškov se upošteva, da
mora operater sistema učinkovitost svojega poslovanja izboljšati za določen faktor (v nadaljnjem besedilu: faktor učinkovitosti). Agencija v splošnem aktu opredeli način določanja faktorja
učinkovitosti ob upoštevanju načrtovane splošne produktivnosti
gospodarstva. Pri tem lahko upošteva tudi učinkovitost operaterja sistema, ki izhaja iz primerjalnih analiz učinkovitosti po
strokovnih metodah.
(6) Regulirani donos operaterja sistema in upravičeni strošek amortizacije se določita na način, da omogočata ekonomsko upravičenost vlaganja v razvoj sistema in sta odvisna od
regulirane višine opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi in
neopredmetenih sredstev v uporabi brez dobrega imena, ki so
neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti. Regulirani donos
je odvisen tudi od vrste in tveganosti dejavnosti operaterja sistema in regulirane strukture virov financiranja ter učinkovitosti
uporabe sistema. Regulirani donos na sredstva se ne prizna
na sredstva, ki niso ostala sredstva, potrebna za izvajanje
gospodarske javne službe operaterja sistema, na sredstva
v gradnji in izdelavi, na sredstva ali del vrednosti sredstev v
višini brezplačno prevzetih sredstev, na brezplačno prevzeta
sredstva, druga nepovratna sredstva države, občin ter pravnih
oseb javnega prava, sredstva ali del sredstev, pridobljenih s
plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na sistem, in na
sredstva, ki niso neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti
operaterja sistema. Za brezplačno prevzeta sredstva se prizna operaterju sistema posebna spodbuda za pridobitev takih
sredstev v deležu od njihove višine. Ta spodbuda se vključi v
regulativni okvir enkrat, in sicer v letu, ko se sredstva, zgrajena
iz teh virov, predajo v uporabo.
(7) Če zaradi primerjalne analize tarifnih postavk omrežnine učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja omrežja
sistema za posamezno regulativno obdobje ni mogoče zagotoviti spremembe tarifnih postavk, ki zagotavljajo pokritje
celotnega upravičenega stroška amortizacije, se upravičeni
strošek v skladu s 109. členom tega zakona poračuna v naslednjih regulativnih obdobjih, vendar najpozneje v obdobju
uporabnosti sredstev.

– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje
naložb;
– vrste in obvezno vsebino naložbenih načrtov;
– postopke za pripravo in ocenjevanje naložbene dokumentacije ter odločanje o naložbah;
– najmanjši možni obseg meril za ugotavljanje učinkovitosti projektov;
– roke za pripravo naložbenega načrta in njegovo predložitev agenciji v preveritev in oceno.
(5) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za
operaterja prenosnega sistema, ki pripravi desetletni razvojni
načrt omrežja v skladu z 42. členom tega zakona.

106. člen

(postopek za pridobitev soglasja agencije)

(naložbeni načrt operaterjev sistema)
(1) Zaradi določitve regulativnega okvira pripravi operater
sistema naložbeni načrt, v katerem finančno ovrednoti naložbe,
ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju. Operater
prenosnega sistema pri tem izhaja iz aktivnosti, predvidenih v
desetletnem razvojnem načrtu.
(2) V postopku določitve regulativnega okvira agencija
preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga za
določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja sistema v
naslednjem regulativnem obdobju. Pri oceni naložbenih načrtov
in določitvi upravičenih stroškov operaterja sistema agencija
ni vezana na vrednosti naložb in dinamiko njihove izvedbe
iz načrtov razvoja na področju energetike ali načrta razvoja
operaterja sistema.
(3) Če agencija pri oceni naložbenih načrtov ugotovi, da
ima upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upravičenih stroških operaterja sistema prevelik vpliv na omrežnino,
lahko naloži operaterju sistema, naj pri določitvi predloga regulativnega okvira upošteva le določene naložbe po prednostnem
vrstnem redu, kot so opredeljene v naložbenem načrtu.
(4) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo za
pripravo in ocenitev naložbenih načrtov ter v njem določi:

107. člen
(določitev regulativnega okvira)
(1) Operater sistema po predhodnem soglasju agencije
pred začetkom regulativnega obdobja določi regulativni okvir,
v katerem vrednostno opredeli načrtovane upravičene stroške
po posameznih letih regulativnega obdobja, načrtovane omrežnine, načrtovane druge prihodke iz izvajanja dejavnosti operaterja sistema, presežke ali primanjkljaje omrežnin iz preteklih
let. Če je regulativno obdobje daljše od enega leta, regulativni
okvir, z namenom preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih
postavk omrežnine po posameznih letih regulativnega obdobja,
lahko določa tudi izravnavo tarifnih postavk ali omrežnin za
prenosni ali distribucijski sistem.
(2) Regulativni okvir, tarifne postavke omrežnine in tarifne postavke za preostale storitve določi operater sistema v
skladu s splošnima aktoma iz 104. in 110. člena tega zakona
s soglasjem agencije.
(3) Operater sistema določi regulativni okvir tako, da
načrtovani prihodki iz omrežnin skupaj z drugimi načrtovanimi
prihodki iz opravljanja dejavnosti operaterja sistema in upoštevaje ugotovljeni kumulativni presežek ali primanjkljaj omrežnin
iz preteklih let pokrije načrtovane upravičene stroške operaterja
sistema, in upoštevaje vse predvidene okoliščine stroškovno
učinkovitega poslovanja operaterja sistema, razen v primeru iz
sedmega odstavka 105. člena tega zakona.
(4) Najpozneje do 30. aprila v letu pred začetkom regulativnega obdobja agencija z odločbo določi za posameznega
operaterja prenosnega ali distribucijskega sistema faktor učinkovitosti, za katerega mora operater sistema v naslednjem
regulativnem obdobju znižati upravičene stroške.
108. člen
(1) Zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu okviru
in tarifnim postavkam omrežnine operater sistema vloži pri
agenciji najpozneje do 15. julija v letu pred prvim letom regulativnega obdobja, na katero se nanaša. Če v tem roku operater
sistema ne vloži zahteve za izdajo soglasja, mu agencija s
sklepom naloži, naj jo predloži v roku, ki ni daljši od 30 dni.
(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka mora operater sistema predložiti agenciji tudi naložbeni načrt iz 106. člena tega
zakona.
(3) Če operater sistema tudi po podaljšanem roku ne vloži
zahteve za izdajo soglasja, določi regulativni okvir in tarifne
postavke omrežnine agencija z odločbo o regulativnem okviru,
ki jo izda najpozneje do 30. novembra v letu pred prvim letom
regulativnega obdobja, na katero se nanaša, ob upoštevanju
meril iz splošnega akta agencije, izdanega na podlagi 104. in
110. člena tega zakona.
(4) Če na pravočasno zahtevo za izdajo soglasja agencija
ne izda soglasja zaradi neusklajenosti zahteve operaterja sistema z metodologijami, ki jih izda agencija na podlagi 104. in
110. člena tega zakona, agencija izda odločbo, s katero zavrne
izdajo soglasja in določi regulativni okvir ter tarifne postavke
omrežnine.
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109. člen
(odstopanja od regulativnega okvira)
(1) Operater sistema mora ugotavljati odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto, ki se odražajo v presežku
ali primanjkljaju omrežnine, in ugotovljena odstopanja razkriti
v pojasnilih k računovodskim izkazom.
(2) Presežek omrežnine je presežek reguliranega letnega
prihodka nad priznanimi letnimi upravičenimi stroški operaterja
sistema.
(3) Primanjkljaj omrežnine je primanjkljaj priznanega reguliranega letnega prihodka za pokrivanje priznanih upravičenih stroškov.
(4) Presežek ali primanjkljaj omrežnine se ugotovi kot
razlika med priznanimi upravičenimi stroški in zaračunanimi
omrežninami (zmanjšanimi za primanjkljaj omrežnine iz preteklih let ali povečanimi za presežek omrežnine iz preteklih let) ter
priznanimi drugimi letnimi prihodki operaterja sistema.
(5) Presežek omrežnine mora operater sistema uporabiti
kot plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost
operaterja sistema naslednjega ali naslednjih let. Presežek
omrežnine se izkaže kot preplačilo tistega leta regulativnega
obdobja, za katero je presežek ugotovljen. Operater sistema
znesek presežka omrežnine upošteva pri določitvi omrežnin v
naslednjem regulativnem obdobju kot že zaračunano omrežnino v preteklih obdobjih.
(6) Primanjkljaj omrežnine ima operater sistema pravico
prejeti v naslednjem letu ali zaradi preprečitve skokovitega
spreminjanja tarifnih postavk omrežnin v naslednjih letih kot
plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost operaterja sistema tistega leta, za katero je primanjkljaj ugotovljen.
Operater sistema primanjkljaj omrežnine izkaže kot terjatev
tistega leta regulativnega obdobja, za katerega je primanjkljaj
omrežnine ugotovljen, če zanesljivo pričakuje, da bo primanjkljaj omrežnine zaračunan in plačan v naslednjih obdobjih.
Operater sistema znesek primanjkljaja omrežnine upošteva pri
določitvi omrežnine v naslednjem regulativnem ali naslednjih
regulativnih obdobjih.
(7) Operater sistema mora agenciji predložiti izračun presežka ali primanjkljaja omrežnine posameznega leta regulativnega obdobja v 15 dneh od prejema revizorjevega poročila
oziroma najpozneje v šestih mesecih po izteku koledarskega
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 ali primanjkljaja omrežnine.
(8) Če je odločba o ugotovljenem odstopanju od regulativnega okvira v upravnem sporu ali na podlagi izrednega
pravnega sredstva odpravljena ali razveljavljena in agencija 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 v času izdaje
odpravljene odločbe. Prvi stavek tega odstavka se uporablja
tudi v primeru, da sodišče v upravnem sporu spremeni odločbo
o ugotovljenem odstopanju od regulativnega okvira.
(9) Operater sistema lahko izjemoma med regulativnim
obdobjem vloži zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu
okviru, če je zaradi nepričakovanih sprememb v obsegu uporabe sistema ali drugih nepričakovanih okoliščin nastal tolikšen
presežek ali primanjkljaj omrežnine, v primerjavi z načrtovanim primanjkljajem iz 105. člena tega zakona, da ga brez te
spremembe ne bo mogoče izravnati pri določitvi regulativnega
okvira v naslednjih regulativnih obdobjih.
(10) Določbe o poračunavanju presežka ali primanjkljaja
omrežnine se uporabljajo tudi, če dejavnost operaterja sistema
na zadevnem sistemu začne izvajati drug izvajalec. Dosedanji
izvajalec mora morebitni presežek plačati novemu izvajalcu,
morebitni primanjkljaj pa lahko zahteva od novega izvajalca,
oboje najpozneje do konca regulativnega obdobja, v katerem
bo novi izvajalec ugotavljal odstopanja od regulativnega okvira.
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2. oddelek: Tarifa za uporabo sistema plina
110. člen
(metodologija za obračunavanje omrežnine)
(1) Uporabniki sistema plačujejo omrežnino, ki pomeni
plačilo za storitve operaterja sistema, ki jih mora ta izvajati v
skladu s tem zakonom.
(2) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše metodologijo obračunavanja omrežnine, in sicer ločeno za:
– uporabo prenosnega sistema (ločeno za vstopne in
izstopne točke);
– uporabo distribucijskega sistema za odjemna mesta;
– lastno rabo za zagotavljanje delovanja sistema;
– meritve;
– druge storitve.
(3) Agencija predpiše metodologijo iz prejšnjega odstavka
na način, ki spodbuja učinkovitost operaterjev sistema in uporabe sistema, ter priključevanje virov na sistem.
(4) V splošnem aktu iz drugega odstavka tega člena
agencija določi:
– tarife in tarifne postavke, ki pomenijo skupine uporabnikov sistema glede na značilnost njihove uporabe sistema v
določenih največjih razponih teh značilnosti;
– storitve, ki jih lahko operater sistema zaračunava v
okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja
sistema uporabnikom sistema poleg omrežnine;
– način izračuna omrežnin;
– način zaračunavanja omrežnine in cene storitev iz druge
alineje tega odstavka.
(5) Tarife in tarifne postavke omrežnine so objektivne,
pregledne in nediskriminatorne ter morajo spodbujati uporabo
plina iz obnovljivih virov. Za prevzemna mesta v distribucijskem
sistemu se ne obračunava omrežnina za uporabo distribucijskega sistema.
111. člen
(določitev tarifnih postavk)
(1) Tarifne postavke mora operater sistema določiti v
skladu z metodologijo iz prejšnjega člena tako, da ob načrtovani uporabi sistema prihodki iz omrežnin dosežejo znesek
reguliranega prihodka iz omrežnin v regulativnem obdobju, pri
čemer ne sme diskriminirati oddaljenih območij.
(2) Tarifne postavke za druge storitve, ki niso vsebovane
v omrežnini in jih operater sistema zaračunava uporabnikom
sistema, določi operater sistema v soglasju z agencijo tako, da
upošteva dejanske stroške teh storitev.
(3) Tarifne postavke omrežnine operater sistema objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
Operater zaprtega distribucijskega sistema objavi tarifne postavke omrežnine na svoji spletni strani.
3. oddelek: Posebne določbe o zagotavljanju kakovosti
na prenosnem in distribucijskem sistemu plina
112. člen
(kakovost storitev operaterjev sistema)
(1) Kakovost storitev operaterja sistema se ugotavlja
glede na posamezne razsežnosti kakovosti izvajanja storitev
operaterjev sistema, ki vplivajo na dostopnost uporabnikov do
storitev in na njihovo zadovoljstvo s storitvami, in sicer:
1. trajanje in pogostost prekinitev delovanja sistema;
2. čas, potreben za popravila sistema;
3. čas za obravnavanje pritožb in zagotavljanje informacij;
4. čas, potreben za priključitev na sistem;
5. skladnost dobavljenega plina s predvidenimi parametri
plina;
6. druge razsežnosti kakovosti storitev, določene v splošnem aktu agencije.
(2) Za posamezne razsežnosti kakovosti agencija za
vsakega operaterja sistema plina ali za območje sistema pli-
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na določi referenčne vrednosti kakovosti storitev, ki glede na
stanje sistema, dosedanje izvajanje dejavnosti in poslovanje
v sistemu pomenijo realni cilj zagotavljanja kakovosti storitev.
(3) Operater sistema je odgovoren za kakovost oskrbe
tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih
se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih
razsežnosti kakovosti.
113. člen
(monitoring kakovosti storitev in nadzor monitoringa)
(1) Operater sistema mora izvajati meritve ugotavljanja
parametrov razsežnosti kakovosti storitev, izračunavati te parametre in jih sporočati agenciji na predpisan način in v predpisanih rokih.
(2) Operater sistema lahko za izvajanje monitoringa iz
prejšnjega odstavka pooblasti drugo osebo, pri čemer je odgovoren za pravilno in pravočasno izvajanje monitoringa in
pošiljanje podatkov agenciji.
(3) Agencija lahko opravi nadzor monitoringa kakovosti pri
operaterju sistema ali osebi, ki opravlja monitoring.
(4) Postopek nadzora mora biti voden tako, da ne ovira
poslovanja operaterja sistema in izvajanja dejavnosti operaterja
sistema ter da ne nalaga operaterju sistema nesorazmernih
bremen v zvezi s presojo monitoringa.
(5) Pooblaščena oseba agencije po opravljenem nadzoru
sestavi poročilo, v katerem oceni ustreznost monitoringa.
(6) Agencija s splošnim aktom predpiše pravila monitoringa kakovosti oskrbe, s katerim določi:
– postopke in načine monitoringa kakovosti,
– način in roke predložitve podatkov agenciji ter
– postopek in način presoje monitoringa kakovosti in
ukrepe za njegovo izboljšanje.
114. člen
(zajamčeni standardi kakovosti storitev)
(1) Minimalni standardi kakovosti storitev operaterja sistema plina v obliki zajamčenih standardov, ki jih mora zagotavljati operater sistema, so določeni z minimalnimi vrednostmi
parametrov kakovosti storitev, ki jih mora operater sistema
zagotavljati za vsako odjemno mesto.
(2) Če operater sistema posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti, in je kršitev nastala
iz razlogov na njegovi strani, mora uporabniku sistema na
njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.
(3) Višino nadomestila ter način in roke plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve določi agencija s splošnim aktom
tako, da odvrača operaterje sistema od ponavljanja kršitev.
(4) Če uporabniku sistema operater ne plača nadomestila
v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, 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 operaterja sistema po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve
zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano
nadomestilo.
VIII. POGLAVJE: ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI
OSKRBE S PLINOM
115. člen
(splošna določba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe
s plinom)
(1) Zanesljivost oskrbe s plinom se zagotavlja v skladu z
Uredbo 2017/1938/EU.
(2) Za zagotovitev zanesljive oskrbe na trgu s plinom
Republika Slovenija sodeluje z drugimi državami članicami
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EU zaradi spodbujanja in izvajanja regionalne in dvostranske
solidarnosti.
(3) Sodelovanje vključuje dogovore o pomoči pri oskrbi
solidarnostno zaščitenih odjemalcev, obveščanje o razmerah,
katerih kratkoročna posledica so ali verjetno bodo resne motnje
v dobavi, ki prizadenejo Republiko Slovenijo, in sicer zlasti:
– usklajevanje ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe s plinom,
– določitev in po potrebi razvoj ali nadgradnjo povezav za
oskrbo z električno energijo in plinom ter
– dogovore o pogojih in praktičnih podrobnostih za medsebojno solidarnostno pomoč.
(4) Ministrstvo o sodelovanju iz prejšnjega odstavka obvesti Evropsko komisijo in druge države članice EU.
(5) Če je v preteklem koledarskem letu dobavitelj zagotavljal dobavo plina za končne odjemalce v Republiki Sloveniji,
mora v tekočem koledarskem letu v primeru razglašene ene
izmed stopenj krize pri oskrbi s plinom v skladu z drugim odstavkom 118. člena tega zakona zagotavljati možnost dobave
plina iz vsaj dveh različnih dobavnih virov.
116. člen
(imenovanje pristojnega organa iz Uredbe 2017/1938/EU)
(1) Pristojni organ je agencija.
(2) Agencija lahko posebne naloge iz drugega odstavka
3. člena Uredbe 2017/1938/EU prenese na druge organe.
117. člen
(zaščiteni odjemalci)
(1) Zaščiteni odjemalci iz 5. točke 2. člena Uredbe
2017/1938/EU so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi:
– distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah,
ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, v
obsegu, kolikor dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem
in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnim ali javnoupravnim službam;
– osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali javnoupravne
službe.
(2) Osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka so
izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi ter
izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva,
vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter zapori.
(3) Solidarnostno zaščiteni odjemalci iz 6. točke 2. člena
Uredbe 2017/1938/EU so zaščiteni odjemalci iz prvega odstavka tega člena.
(4) V sporih, ali je oseba zaščiteni odjemalec, odloča
agencija po postopku, ki ga predpisuje zakon, ki ureja agencijo.
(5) Operater sistema vodi evidenco odjemnih mest in na
podlagi svojih podatkov in podatkov končnih odjemalcev evidentira, katera odjemna mesta oskrbujejo zaščitene odjemalce
in solidarnostno zaščitene odjemalce iz tega člena. Odjemalec
mora o vsakokratni spremembi podatka o odjemnem mestu
za zaščitene in solidarnostno zaščitene odjemalce to sporočiti operaterju sistema najpozneje v 30 dneh od spremembe
na obrazcu, ki ga pripravi operater sistema in objavi na svoji
spletni strani.
(6) Odjemno mesto, prek katerega se oskrbuje s plinom
zaščiteni odjemalec, je v evidenci odjemnih mest označeno z
ločeno oznako »Z«. Operater sistema odjemalcem in njihovim
dobaviteljem brezplačno zagotovi podatek o tem, ali je odjemalec zaščiteni odjemalec.
(7) Odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev, morajo
operaterju sistema, na čigar sistem so priključeni, sporočiti podatke o svojih plinskih napravah zaradi izvedbe ukrepa
neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina iz
119. člena tega zakona. Če podatki niso sporočeni, operater
sistema odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago, in
splošnih značilnostih plinskih naprav posamezne vrste odje-
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malca. Obrazce za sporočanje podatkov o plinskih napravah
pripravijo operaterji sistema in jih objavijo na svoji spletni strani.
118. člen
(nujni ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe)
(1) Pristojni organ v skladu z Uredbo 2017/1938/EU za
področje zagotavljanja zanesljivosti oskrbe s plinom pripravi
oceno tveganj in sprejme načrt preventivnih ukrepov in načrt
za izredne razmere. Oba načrta pristojni organ objavi na svoji
spletni strani. Normativna dela obeh načrtov, ki vsebujeta obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in odjemalcev, sta
splošna akta pristojnega organa za izvajanje javnih pooblastil
in ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Če je zaradi obsega in trajanja motenj pri oskrbi s plinom ali drugih okoliščin ogrožena zanesljiva oskrba s plinom v
Republiki Sloveniji, pristojni organ ukrepa v skladu z 11. členom
Uredbe 2017/1938/EU in načrtom za izredne razmere iz 8. člena Uredbe 2017/1938/EU ter razglasi eno izmed opredeljenih
stopenj krize.
(3) V primeru motenj pri oskrbi s plinom iz prejšnjega
odstavka morajo operaterji sistema storiti vse, da ob varnem
obratovanju sistema omogočajo prenos in distribucijo plina za
dobavo odjemalcem, dokler je to mogoče. Dobavitelji plina v
Slovenijo morajo aktivno sodelovati med seboj, s pristojnim
organom in operaterji sistemov pri iskanju rešitev za zagotavljanje oskrbe s plinom odjemalcev v Sloveniji.
(4) Za zagotovitev cilja iz prejšnjega odstavka morajo operaterji sistema pripraviti načrt nujnih ukrepov, ki mora vsebovati
okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in obseg
njihove izvedbe ter biti usklajen z načrtom za izredne razmere,
ki ga sprejme pristojni organ. Ukrepi morajo biti nediskriminatorni in pregledni ter smejo prizadeti odjemalce le toliko, kolikor
je potrebno, da se zagotovi zanesljiva oskrba. Načrt nujnih
ukrepov mora operater sistema objaviti na svoji spletni strani
in ga poslati pristojnemu organu. Operater sistema mora o
vsakem primeru izvedbe nujnih ukrepov nemudoma obvestiti
pristojni organ.
(5) Pristojni organ v skladu s 13. členom Uredbe
2017/1938/EU ter postopki in ukrepi iz načrta za izredne razmere določi ukrepe, ki jih morajo izpolniti podjetja plinskega
gospodarstva, da bi se zagotovila oskrba odjemalcev plina,
še posebej zaščitenih odjemalcev. Pristojni organ in podjetja
plinskega gospodarstva neposredno in preko sredstev javnega
obveščanja pozivajo odjemalce k varčevanju s plinom in prostovoljnemu zmanjšanju odjema plina.
(6) V načrtu za izredne razmere se predvidi ukrep prostovoljnega in neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema
za primer, ko zaradi obsega in trajanja motenj pri oskrbi s
plinom podjetjem plinskega gospodarstva ne uspe zagotoviti
oskrbe odjemalcev plina.
119. člen
(neprostovoljni ukrepi pri zagotavljanju oskrbe s plinom)
(1) V primeru neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve
odjema plina morajo nosilci bilančnih skupin in podjetja plinskega gospodarstva ne glede na svoje pogodbene obveznosti
v razmerju do dobaviteljev, uporabnikov sistema in odjemalcev
v skladu z načrtom za izredne razmere in navodili pristojnega
organa zmanjšati ali prekiniti odjem plina na odjemnih mestih
posameznih vrst odjemalcev ali njihovih plinskih naprav.
(2) Vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema plina posameznim vrstam odjemalcev glede na njihove plinske naprave
določi pristojni organ v načrtu za izredne razmere, pri čemer
mora upoštevati način uporabe plina pri posamezni vrsti odjemalcev, nujnost odjema plina za zagotavljanje življenja in
zdravja ljudi, vrsto in obseg škode, ki jo pri posamezni vrsti
odjemalcev povzroči zmanjšanje ali prekinitev odjema plina,
ter način merjenja porabe plina.
(3) Pristojni organ ukrep neprostovoljnega zmanjšanja
ali prekinitve odjema v skladu z načrtom za izredne razmere
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uvede z generalno odločbo, ki jo vroči operaterjem sistema,
in ukrep objavi na svoji spletni strani ter v sredstvih javnega
obveščanja. V odločbi pristojni organ, v skladu z določbami
načrta za izredne razmere, določi obveznost zmanjšanja ali
prekinitve odjema plina v deležu odjema ali v celoti za posamezno skupino odjemalcev glede na vrsto odjema plina iz načrta
za izredne razmere in čas začetka izvajanja te obveznosti.
Za izdajo odločbe se uporabljajo določbe o nujnih ukrepih v
javnem interesu iz zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Operater sistema odločbo pristojnega organa iz prejšnjega odstavka predloži odjemalcem na sistemu v njegovem
upravljanju, na katere se glede na vrsto odjema plina iz sistema
odločba nanaša. Operater sistema o vsebini odločbe obvesti
tudi dobavitelje plina tem odjemalcem. Operater sistema odločbo pošlje z uporabo elektronske komunikacije.
(5) Operater sistema vodi sproti posodobljen seznam
odjemalcev po skupinah glede na vrsto odjema plina iz načrta
za izredne razmere. Operater sistema za odjemalce v skupinah in za posamezno skupino ter pripadajočo bilančno skupno
spremlja dnevni odjem plina od razglasitve katere koli stopnje
izrednih razmer iz načrta za izredne razmere. Operater sistema v času izvajanja ukrepa neprostovoljnega zmanjšanja ali
prekinitve odjema o dnevnem odjemu skupine sproti poroča
operaterju prenosnega sistema in pristojnemu organu v časovnih intervalih, ki jih določi pristojni organ.
120. člen
(upravljanje kriznega plina)
(1) Krizni plin je namenjen oskrbi odjemalcev, ki v skladu
z drugim in tretjim odstavkom prejšnjega člena še nimajo obveznosti zmanjšati ali prekiniti odjema plina. Operater prenosnega
sistema krizni plin uporabi za izravnavo odstopanj nosilcev
bilančnih skupin, ki oskrbujejo preostale skupine odjemalcev
glede na predvidene ukrepe neprostovoljnega zmanjšanja ali
prekinitve odjema.
(2) Nosilec bilančne skupine, katerega plin je bil v okviru
izrednih ukrepov neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve
odjema sproščen kot krizni plin in uporabljen za oskrbo odjemalcev druge bilančne skupine ali je bil v okviru neprostovoljnih
ukrepov solidarnostnega mehanizma pri oskrbi s plinom prodan
sosednji državi članici, je skupaj s prizadetimi člani bilančne
skupine upravičen do plačila za krizni plin.
(3) Nosilec bilančne skupine, ki mu v času izrednih razmer
skupaj z nosilci bilančnih podskupin ne uspe dobaviti plina svojim odjemalcem in je za odjemalce iz njegove bilančne skupine
potrebna izravnava s kriznim plinom, mora plačati za izravnavo
s kriznim plinom.
(4) Cena za krizni plin je za obdobje, za katero velja odločba pristojnega organa, določena kot:
– cena plina, ki jo na podlagi sprejete metodologije za
izračun nadomestila in metodologije za izračun cene plina iz
desetega odstavka tega člena določi agencija in velja v primeru
odločitve pristojnega organa, dokler veljajo ukrepi neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina v skladu z načrtom
za izredne razmere ali
– strošek za solidarnostni plin iz prve alineje prvega
odstavka 122. člena tega zakona, če pride do nakupa solidarnostnega plina.
(5) Bilančne pogodbe morajo vsebovati tudi določbe glede
izvajanja izravnave med izrednimi razmerami in ukrepi neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina. Operater
prenosnega sistema med izrednimi razmerami in ukrepi neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina nosilcu
bilančne skupine obračunava odstopanja med odjemom in
oddajo plina za bilančno skupino z upoštevanjem cene kriznega plina.
(6) Operater prenosnega sistema finančne transakcije
za krizni plin izvaja prek skrbniškega računa. Plačila nosilcem
bilančnih skupin iz skrbniškega računa operater prenosnega
sistema izvaja tekoče, ko so sredstva za ta namen na skrbniškem računu na voljo.
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(7) Podrobnejša pravila o izravnavi odstopanj s kriznim
plinom med izrednimi razmerami in ukrepi neprostovoljnega
zmanjšanja ali prekinitve odjema plina, ki so objektivna, pregledna in nediskriminatorna, določi operater prenosnega sistema
v sistemskih obratovalnih navodilih.
(8) Končni odjemalec, ki mu je bil zmanjšan ali prekinjen
odjem plina zaradi ukrepov iz prvega odstavka 119. člena tega
zakona, je v primeru, da mu je s tem nastala škoda, upravičen
do nadomestila te škode, in sicer največ do višine, ki se določi
v skladu z metodologijo za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema iz desetega odstavka
tega člena. Končni odjemalec lahko upravičeno nadomestilo
zahteva od svojega dobavitelja plina.
(9) Nosilec bilančne skupine skupaj z nosilci bilančnih
podskupin vzpostavi sistem obravnave vlog in izplačila upravičenega nadomestila iz prejšnjega odstavka končnim odjemalcem v bilančni skupini.
(10) Metodologijo za izračun nadomestila in cene plina ob
neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina pripravi
in s splošnim aktom sprejme agencija. Agencija pri pripravi
metodologije za izračun nadomestila upošteva različne skupine
odjemalcev, možne stroške zaradi zmanjšanja ali prekinitve odjema plina in druge posebne prvine posamezne skupine končnih odjemalcev. Agencija pri pripravi metodologije za izračun
cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema
plina upošteva cene plina za izravnavo v Republiki Sloveniji in
v sosednjih dosegljivih plinskih vozliščih ter tveganja in stroške
pri zagotavljanju dobave izravnalnega plina.
(11) Med izrednimi razmerami in v primeru izvedbe ukrepov neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina
nobeno podjetje plinskega gospodarstva, uporabnik sistema
ali odjemalec ne more zahtevati izpolnitve obveznosti iz pogodbe ali povračila škode iz tega naslova (razen nadomestila
iz osmega odstavka tega člena), ki jo ima z drugim subjektom
na trgu, ki je v neskladju z odrejenimi ukrepi pristojnega organa, ki jih odredi v skladu z določbami in postopki iz načrta za
izredne razmere.
(12) Morebitni stroški operaterja sistema, ki nastanejo
med izrednimi razmerami zaradi izvedbe ukrepov neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina, se štejejo za
upravičene nenadzorovane stroške operaterja sistema.
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– sproti ocenjuje stanje in raven oskrbe s plinom in tehnične možnosti varnega prenosa plina v povezavi s postopki
solidarnostne pomoči;
– upravlja sredstva iz četrtega odstavka 122. člena tega
zakona in druga sredstva na skrbniškem računu, tako da izvaja
potrebne transakcije s temi sredstvi v okviru postopkov solidarnostne pomoči nakupa in prodaje plina ter ukrepov iz tega,
119. in 122. člena tega zakona;
– izvaja prevzem in predajo solidarnostnega plina na mejni točki s prenosnim plinovodnim sistemom sosednje države za
namen solidarnostne pomoči;
– v skladu z navodilom pristojnega organa izvede nakup
ali prodajo solidarnostnega plina za namen izvedbe solidarnostne pomoči iz prvega odstavka tega člena na mejni povezovalni točki s prenosnim sistemom sosednje države članice EU.
(5) V primeru razglasitve krize pri oskrbi s plinom na ravni
izrednih razmer v skladu z Uredbo 2017/1938/EU ministrstvo
obvesti sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Pristojni organ
o kriznih razmerah in ukrepih ter solidarnostni pomoči obvešča
zlasti ministrstvo, sekretariat Sveta za nacionalno varnost in
javnost.
(6) Če Republika Slovenija zaprosi za solidarnostno pomoč pri oskrbi s plinom, krizna skupina v skladu z načrtom za
izredne razmere oceni prejete ponudbe in predlaga pristojnemu
organu odločitev o nakupu solidarnostnega plina.
(7) Če je Republika Slovenija zaprošena za solidarnostno
pomoč pri oskrbi s plinom, krizna skupina skladno z načrtom
za izredne razmere pripravi ponudbo in jo predloži pristojnemu
organu. Pri tem upošteva dotedanje in takratne cene kriznega
plina v skladu z metodologijo za izračun nadomestila in cene
plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina
iz desetega odstavka 120. člena tega zakona. Po posvetovanju
s krizno skupino pristojni organ predloži ponudbo pristojnemu
organu sosednje države, ki je zaprosil za solidarnostno pomoč,
in v skladu s petim odstavkom tega člena o tem obvesti sekretariat Sveta za nacionalno varnost.
(8) Pristojni organ v skladu z načrtom za izredne razmere
pripravi predlog za odločitev vlade glede sprejema solidarnostne pomoči pri oskrbi s plinom. Ministrstvo pošlje predlog
za nakup solidarnostnega plina vladi, ki odloči o sprejetju ali
zavrnitvi ponudbe v okviru solidarnostne pomoči.

121. člen

122. člen

(solidarnostni ukrepi za pomoč med državami članicami EU
pri oskrbi s plinom)

(strošek nakupa solidarnostnega plina)

(1) Solidarnostna pomoč med državami članicami EU
pri oskrbi s plinom se izvaja v skladu s 13. členom Uredbe
2017/1938/EU in z dvostranskimi sporazumi, sklenjenimi v
skladu z Uredbo 2017/1938/EU. Pristojni organ v načrtu za
izredne razmere določi podrobnejši način izvajanja meddržavne solidarnostne pomoči med državami članicami EU in
morebitne dodatne ukrepe, potrebne za izvajanje te pomoči. O
načinu izvajanja solidarnostne pomoči se lahko dogovori tudi
s pristojnimi organi sosednjih držav, s katerimi ima Republika
Slovenija sklenjene dvostranske sporazume iz tega odstavka.
(2) Nosilci bilančnih skupin se v okviru postopkov solidarnostne pomoči na poziv pristojnega organa odzovejo z dodatno
prostovoljno ponudbo plina za izvedbo predvidenih postopkov
solidarnostne pomoči, v katero so vključeni vsi dejanski in
možni stroški takšne ponudbe, vključno z možnimi nadomestili
končnim odjemalcem za škodo zaradi omejevanja ali prekinitve
dobave plina.
(3) Če je za zagotavljanje solidarnostne pomoči za oskrbo
solidarnostno zaščitenih odjemalcev v sosednji državi članici
EU treba izvesti ukrep neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema, se uporabljajo določbe 119. in 120. člena tega
zakona.
(4) Operater prenosnega sistema za namen izvedbe postopkov solidarnostne pomoči med državami članicami izvaja
naloge iz načrta za izredne razmere in naloge na podlagi navodil pristojnega organa, poleg tega pa:

(1) Strošek nakupa solidarnostnega plina, katerega dobavo zagotavljajo sosednje države članice EU prek solidarnostnega mehanizma, se krije:
– kot krizni plin s plačilom pravičnega nadomestila, kot
ga je potrdila vlada v skladu z osmim odstavkom prejšnjega
člena, s strani nosilcev bilančnih skupin v skupnem obsegu
usklajenega predloga sprejema ponudbe pristojnega organa ter
v skladu s tretjim in petim odstavkom 120. člena tega zakona in
– iz proračuna Republike Slovenije v obsegu morebitnih
dodatnih stroškov nakupa solidarnostnega plina v skladu s
točko c) osmega odstavka 13. člena Uredbe 2017/1938/EU,
ki presegajo obseg sprejete ponudbe iz prejšnje alineje in v
skladu s petim odstavkom tega člena.
(2) Nosilci bilančnih skupin morajo v primeru nakupa solidarnostnega plina zagotoviti oskrbo svojih zaščitenih odjemalcev s plačilom sorazmernih stroškov za nakup kriznega plina
glede na delež primanjkljaja plina bilančne skupine za oskrbo
zaščitenih odjemalcev ob smiselni uporabi tretjega odstavka
120. člena tega zakona.
(3) Operater prenosnega sistema finančno poravna stroške nakupa za solidarnostni plin s skrbniškega računa po tem,
ko so sredstva za ta namen na skrbniškem računu na voljo.
(4) Vlada za namen zmanjšanja finančne izpostavljenosti
operaterja prenosnega sistema pri nakupu solidarnostnega
plina, v okviru odločitve za sprejem solidarnostne ponudbe
sosednjih držav članic EU, določi začasno finančno podporo
za nakup takega plina za namen vzdrževanja oskrbe s plinom
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zaščitenih odjemalcev v Republiki Sloveniji v višini stroškov nakupa plina z nakazilom na namenski skrbniški račun. Začasna
finančna podpora iz proračuna za nakup solidarnostnega plina
se s poplačilom stroška nakupa v skladu s prvim odstavkom
tega člena takoj in sproti brezobrestno vrne v proračun Republike Slovenije.
(5) V primeru nastanka in prejema zahtevka za plačilo
dodatnih stroškov za solidarnostni plin s strani države ponudnice, ki niso bili vključeni v ponudbo solidarnostnega plina in
do katerih je država ponudnica upravičena v skladu s točko
c) osmega odstavka 13. člena Uredbe 2017/1938/EU, krizna
skupina predlaga in pristojni organ pripravi predlog za odločitev vlade glede odobritve takega dodatnega zahtevka. Vlada
na predlog ministrstva odloči o plačilu teh stroškov v skladu z
drugo alinejo prvega odstavka tega člena.
IX. POGLAVJE: DRUGE DOLOČBE
1. oddelek: Izvzetje za novo infrastrukturo
123. člen
(obseg in pogoji izvzetja)
(1) Nova infrastruktura večjega obsega, in sicer povezovalni plinovod, obrat za UZP in skladišče, se lahko za določeno
obdobje na zahtevo izvzame iz obsega uporabe 24. do 28. člena, 77., 82., 86. ter 104. do 111. člena tega zakona.
(2) Izvzetje iz prejšnjega odstavka se lahko dovoli, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. z investicijo se povečuje konkurenca pri oskrbi s plinom
in zanesljivost oskrbe,
2. raven tveganja, povezana z investicijo, dopušča izvedbo investicije samo v primeru odobritve izvzetja,
3. lastnik infrastrukture je pravna ali fizična oseba, ki je
vsaj glede svoje pravne oblike ločena od operaterjev sistemov,
v okviru katerih bo infrastruktura zgrajena,
4. stroški se zaračunajo uporabnikom infrastrukture in
5. izvzetje ne ovira konkurence na zadevnih trgih, na
katere bodo investicije najverjetneje vplivale, učinkovitega delovanja notranjega trga s plinom, učinkovitega obratovanja
plinovodnih sistemov, na katere je infrastruktura priključena,
ali zanesljivosti oskrbe s plinom v EU.
(3) Izvzetje iz prvega odstavka tega člena se lahko dovoli
tudi za znatna povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture
in za spremembe infrastrukture, ki omogoča razvoj novih virov
oskrbe s plinom.
124. člen
(odločanje o izvzetju)
(1) O dovolitvi izvzetja iz 123. člena tega zakona odloči agencija na zahtevo lastnika infrastrukture ali investitorja.
Agencija se pred sprejetjem odločitve o izvzetju posvetuje z
državnimi regulativnimi organi držav članic EU, na katerih trge
bo nova infrastruktura verjetno vplivala. Če je nova infrastruktura povezana s plinovodnim sistemom Republike Slovenije in
izvira iz ene ali več tretjih držav ali se tam konča, se agencija
pred sprejetjem odločitve o izvzetju posvetuje tudi s pristojnimi
organi tretjih držav. Če se organi iz prejšnjega stavka ne odzovejo na posvetovanje v roku, ki ga določi agencija, in ta ne
presega treh mesecev od prejema poziva agencije k posvetovanju, lahko agencija sprejme odločitev.
(2) Izvzetje lahko zajema celotno zmogljivost, del zmogljivosti nove infrastrukture ali obstoječe infrastrukture z znatno
povečano zmogljivostjo.
(3) Pri odločanju o odobritvi izvzetja se upošteva potreba
po uvedbi pogojev glede trajanja izvzetja in nediskriminatornega dostopa do infrastrukture. Pri tem agencija upošteva dodatne zmogljivosti, ki bodo zgrajene, ali spremembo obstoječih
zmogljivosti, časovni rok projekta in stanje na področju oskrbe
s plinom v državi.
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(4) Agencija s splošnim aktom določi pravila in mehanizme za upravljanje in dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, s
katerimi določi tudi postopek zbiranja interesa uporabe zmogljivosti vseh potencialnih uporabnikov infrastrukture, vključno
z lastno rabo, še preden se zmogljivosti dodelijo.
(5) Agencija mora v splošnem aktu iz prejšnjega odstavka
določiti obvezno ponudbo neuporabljene prenosne zmogljivosti
nove infrastrukture na trgu, pravico uporabnikov te infrastrukture do trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi na sekundarnem
trgu.
(6) Agencija pri ocenjevanju izpolnjevanja pogojev iz 1.,
2. in 5. točke drugega odstavka 123. člena tega zakona upošteva rezultate postopka dodeljevanja prenosnih zmogljivosti
iz četrtega in petega odstavka tega člena.
(7) Agencija mora o zahtevi za izvzetje odločiti v šestih
mesecih od prejema zahteve, razen v primeru odločanja o novi
infrastrukturi v več državah članicah.
(8) Odločbo o izvzetju agencija objavi na svoji spletni strani najpozneje v enem mesecu po odobritvi Evropske komisije.
125. člen
(ravnanje agencije po prejemu zahteve)
(1) Agencija Evropski komisiji po prejemu zahteve za
izvzetje iz 123. člena tega zakona predloži kopije zahteve.
(2) Agencija Evropsko komisijo nemudoma seznani z odločbo iz prejšnjega člena in z informacijami, ki se nanašajo na:
1. podrobni opis razlogov, na podlagi katerih je agencija
odobrila ali zavrnila izvzetje, vključno s finančnimi informacijami, ki utemeljujejo potrebo po izvzetju;
2. opravljene analize o vplivu odobritve izvzetja na konkurenco in na učinkovito delovanje notranjega trga s plinom;
3. razloge za časovno obdobje in delež celotne zmogljivosti zadevne plinske infrastrukture, za katero se izvzetje odobri;
4. rezultat posvetovanja z regulativnimi organi sosednjih
držav v primeru izvzetja za povezovalne plinovode;
5. prispevek infrastrukture k raznolikosti oskrbe s plinom.
(3) Agencija mora na zahtevo Evropske komisije dopolniti
obvestilo iz prejšnjega odstavka. Če zahtevani podatki niso
predloženi v roku, določenem v zahtevi Evropske komisije,
se šteje, da je obvestilo preklicano, razen če se pred iztekom
tega obdobja rok podaljša po privolitvi Evropske komisije ali če
agencija Evropsko komisijo z utemeljeno izjavo obvesti, da je
obvestilo popolno.
126. 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 po prejemu zahteve Evropske komisije
o spremembi ali odpravi odločbe o odobritvi izvzetja.
(2) V obnovljenem postopku agencija odloča brez posebnega ugotovitvenega postopka, mora pa omogočiti stranki,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev.
(3) Na podlagi podatkov, zbranih v obnovljenem postopku, agencija razveljavi ali odpravi odločbo o dovolitvi izvzetja
v skladu z odločitvijo Evropske komisije najpozneje v enem
mesecu po prejemu zahteve Evropske komisije in o tem obvesti
Evropsko komisijo.
(4) Odločba o dovolitvi izvzetja, ki jo je odobrila Evropska
komisija, preneha veljati dve leti po sprejemu odločitve Evropske komisije o odobritvi odločbe, če se gradnja infrastrukture
še ni začela, in pet let po njenem sprejetju, če infrastruktura
še ni začela obratovati, razen če Evropska komisija odloči, da
je do zaostanka prišlo zaradi ovir, na katere oseba, ki ji je bilo
izvzetje odobreno, ni mogla vplivati.
127. člen
(nova infrastruktura v več državah članicah EU)
(1) Kadar se vsi regulativni organi držav članic EU, na
ozemlju katerih je nova infrastruktura, ki je predmet izvzetja,
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strinjajo glede zahteve o izvzetju, o svoji odločitvi obvestijo
ACER v šestih mesecih od dne, ko je zahtevo za izvzetje prejel
zadnji med njimi.
(2) Kadar je infrastruktura iz prejšnjega odstavka prenosni plinovod med Republiko Slovenijo in tretjo državo, se
lahko agencija pred sprejetjem odločitve o izvzetju posvetuje
s pristojnim organom tretje države. Če se organ iz prejšnjega
stavka ne odzove na posvetovanje v roku, ki ga določi agencija, in ne presega treh mesecev od prejema poziva agencije k
posvetovanju, lahko agencija sprejme odločitev.
(3) Agencija ne izvaja nalog v zvezi z dovolitvijo izvzetja,
kadar:
– se regulativni organi iz prejšnjega odstavka ne dogovorijo v šestih mesecih od dneva, ko zahtevo za izvzetje prejme
zadnji od regulativnih organov, ali
– je podana skupna zahteva regulativnih organov iz prejšnjega odstavka za izvajanje nalog v zvezi z dovolitvijo izvzetja
s strani ACER.
(4) Regulativni organi iz prvega odstavka tega člena lahko
skupaj zahtevajo podaljšanje roka iz prve alineje prejšnjega
odstavka za največ tri mesece.
2. oddelek: Neposredni plinovodi
128. člen
(dopustnost neposrednega plinovoda)
Podjetja plinskega gospodarstva s sedežem na območju
Republike Slovenije oskrbujejo odjemalce na območju Republike Slovenije po neposrednih plinovodih.
129. člen
(dovoljenje za gradnjo neposrednega plinovoda)
(1) Neposreden plinovod zgradi podjetje plinskega gospodarstva, če pridobi dovoljenje agencije.
(2) Agencija izda dovoljenje za zgraditev neposrednega
plinovoda, če je za oskrbo iz prejšnjega člena pravnomočno
zavrnjen dostop do sistema po 78. členu tega zakona ali če
potrebni sistem ne obstaja.
(3) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in če agencija ne odloči, da se povečajo zmogljivosti sistema po šestem
odstavku 78. člena tega zakona.
3. oddelek: Odstopanja v zvezi z obveznostmi
»vzemi ali plačaj«
130. člen
(možnost odstopanja od pogodb »vzemi ali plačaj«)
(1) Agencija lahko podjetju plinskega gospodarstva dovoli
začasno odstopanje od zahtev v zvezi z dostopom do sistema
iz 77., 78. in 82. člena tega zakona, če se podjetje spoprijema
ali meni, da se bo spoprijemalo z resnimi gospodarskimi in finančnimi težavami zaradi svojih obveznosti »vzemi ali plačaj«,
sprejetih s pogodbo ali več pogodbami o nakupu plina.
(2) Za odobritev odstopanja mora podjetje plinskega gospodarstva vložiti zahtevo pred zavrnitvijo dostopa do sistema
ali po njej. Če podjetje plinskega gospodarstva zavrne dostop
do sistema, mora zahtevo vložiti nemudoma.
(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora podjetje plinskega gospodarstva priložiti informacije o naravi in obsegu težav
iz prvega odstavka tega člena in o prizadevanjih podjetja plinskega gospodarstva za rešitev.
(4) Pri odločanju o odstopanju iz prvega odstavka tega
člena agencija upošteva zlasti naslednja merila:
1. zagotovitev konkurenčnega trga s plinom;
2. izpolnitev obveznosti javnih storitev in zagotovitev zanesljivosti oskrbe;
3. položaj podjetja plinskega gospodarstva na trgu s plinom in stanje konkurence na tem trgu;

Uradni list Republike Slovenije
4. resnost gospodarskih in finančnih težav, s katerimi se
soočajo podjetja plinskega gospodarstva in podjetja za prenos
ali upravičeni odjemalci;
5. datume podpisov in pogoje takšne pogodbe ali pogodb,
vključno z obsegom, v katerem ti pogoji omogočajo upoštevanje sprememb na trgu;
6. prizadevanja pri iskanju rešitve težav;
7. obseg resnih verjetnih težav, ki bi jih podjetje ob prevzemu obveznosti »vzemi ali plačaj« ob upoštevanju določb tega
zakona lahko razumno predvidelo;
8. raven povezanosti sistema z drugimi sistemi in stopnjo
usklajenosti obratovanja teh sistemov;
9. učinke dovolitve odstopanja na nemoteno delovanje
notranjega trga s plinom.
(5) Šteje se, da resne težave obstajajo, če se prodaja
plina zniža pod raven minimalnih zajamčenih količin odjema,
ki jih vsebujejo pogodbe za nakup plina, če se pogodba za
nakup plina ne more prilagoditi novim količinam ali če podjetje
plinskega gospodarstva ne najde alternativne možnosti.
(6) Šteje se, da so ekonomsko upravičene alternativne
možnosti, če gre za pogodbe, sklenjene pred 4. avgustom
2003.
(7) Podjetje plinskega gospodarstva, ki ni dobilo dovoljenja za odstopanje iz prvega odstavka tega člena, ne sme zavrniti dostopa do sistema zaradi obveznosti »vzemi ali plačaj«,
sprejetih s pogodbo za nakup plina.
131. člen
(obveščanje Evropske komisije v zvezi s pogodbo
»vzemi ali plačaj«)
(1) Agencija seznani Evropsko komisijo o sprejemu odločbe o dovolitvi odstopanja iz prejšnjega člena ter ji predloži vse
informacije glede odstopanja v zbirni obliki.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
agencija po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka izdaje odločbe o dovolitvi odstopanja po prejemu zahteve Evropske komisije o spremembi ali odpravi odločbe o dovolitvi odstopanja.
(3) V obnovljenem postopku odloča agencija brez posebnega ugotovitvenega postopka, mora pa omogočiti stranki,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev.
(4) Na podlagi podatkov, zbranih v obnovljenem postopku,
agencija razveljavi ali odpravi odločbo o dovolitvi odstopanja
v skladu z odločitvijo Evropske komisije najpozneje v štirih
tednih po prejemu zahteve Evropske komisije in o tem obvesti
Evropsko komisijo.
(5) Če agencija ne izpolni zahteve Evropske komisije v
štirih tednih, se dokončna odločitev sprejme hitro v skladu s postopkom iz drugega odstavka 51. člena Direktive 2009/73/ES.
4. oddelek: Evidence in osebni podatki
132. člen
(hramba in zagotavljanje podatkov)
(1) Dobavitelji morajo podatke v zvezi s pravnimi posli o
oskrbi s plinom in v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti
za trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci na debelo in operaterji prenosnih sistemov ter operaterji skladiščnih sistemov in
sistemov za UZP, hraniti pet let in agenciji, državnim organom,
organom, pristojnim za varstvo konkurence in Evropski komisiji
za opravljanje njihovih nalog omogočiti dostop do njih.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka vključujejo podrobnosti o transakcijah, kakor so trajanje, pravila za dobavo in
poravnavo, količina, datum in ura izvedbe, cene transakcij in
način identifikacije trgovca na debelo, pa tudi podrobnosti o
neporavnanih pogodbah o dobavi plina in izvedenih finančnih
instrumentih za trgovanje s plinom.
(3) Agencija s splošnim aktom za izvrševanje javnih pooblastil določi vrste podatkov, ki se lahko predložijo udeležencem na trgu pod pogojem, da se ne razkrijejo poslovno
občutljivi podatki o posameznih deležnikih na trgu ali o posa-
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meznih transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja za podatke o
finančnih instrumentih, ki spadajo na področje uporabe zakona,
ki ureja trg finančnih instrumentov.
133. člen
(izvedeni finančni instrumenti)
(1) Hramba in dostop do podatkov v zvezi z izvedenimi
finančnimi instrumenti za trgovanje s plinom iz prejšnjega člena
se zagotovita po sprejetju smernic iz četrtega odstavka 44. člena Direktive 2009/73/ES.
(2) Določbi prejšnjega in tega člena subjektom, za katere
se uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, ne
nalagata dodatnih obveznosti do organov iz prvega odstavka
132. člena tega zakona.
(3) Če organi iz prvega odstavka 132. 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 132. člena tega zakona pošlje zahtevane
podatke.
134. člen
(upravljanje, uporaba, hramba in predložitev
osebnih podatkov)
(1) Osebni podatki po tem zakonu se obdelujejo v skladu
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 razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/679/EU), z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, in tem zakonom. Nadzor nad
obdelavo osebnih podatkov po tem zakonu opravljajo državni
nadzorniki za varstvo osebnih podatkov v okviru svojih zakonskih pooblastil.
(2) Osebni podatki uporabnikov sistema, ki se obdelujejo
na podlagi tega zakona, so:
1. osebno ime, naslov, davčna številka ter elektronski
naslov in telefonska številka, če ju uporabnik sistema ima;
2. identifikator odjemnega mesta in z njim povezani enolični identifikatorji ter naziv in naslov odjemnega mesta;
3. identifikator merilnega mesta in z njim povezani enolični
identifikatorji;
4. merilni in obračunski podatki, ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema, in sicer:
– izmerjena količina plina v intervalu, ki ga omogoča
stanje tehnike, in
– časovni agregati izmerjene količine plina, ki se nanašajo
na uporabnika sistema.
(3) Osebne podatke uporabnikov sistema iz prejšnjega
odstavka obdelujejo naslednji upravljavci:
– operater prenosnega sistema za namen izvajanja nalog
gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega
sistema iz 19. člena tega zakona za uporabnike sistema na
področju izvajanja prenosa plina;
– operater distribucijskega sistema za namen izvajanja
nalog gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema iz 58. člena tega zakona za uporabnike
sistema na področju izvajanja distribucije plina;
– operaterji zaprtega distribucijskega sistema za namen
izvajanja nalog iz drugega odstavka 72. člena tega zakona za
uporabnike, priključene na omrežje, ki ga upravljajo;
– dobavitelji plina za namen izvajanja pogodbe o dobavi
z uporabnikom sistema na podlagi 80. člena tega zakona za
uporabnike sistema, od katerih so pridobili ustrezno privolitev
ali s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o dobavi.
(4) 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 osebnih podatkov na podlagi pogodbenega razmerja, sklenjenega
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z uporabnikom sistema, ali na podlagi privolitve uporabnika
sistema.
(5) Upravljavci iz tretjega odstavka tega člena obdelujejo
osebne podatke iz drugega odstavka tega člena v obsegu, ki
ga potrebujejo za doseganje namenov iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena.
(6) Merilni podatki iz drugega odstavka tega člena se
zaradi zagotavljanja podatkov za učinkovito delovanje trga s
plinom, izvajanje energetskih storitev ter za namen obratovanja
in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe hranijo največ tri leta po
poteku leta, v katerem nastanejo. Ne glede na določbe 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.
(7) Drugi osebni podatki uporabnikov sistema, ki izhajajo
iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno
za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo
pogodbe, za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe ali do poteka roka za uveljavljanje
pravnega varstva pogodbenih strank.
(8) Upravljavci osebnih podatkov iz prve do tretje alineje
tretjega odstavka tega člena uporabnikom sistema in drugim
subjektom, upravičenim do dostopa do osebnih podatkov na
podlagi tega zakona, pogodbenega razmerja, sklenjenega z
uporabnikom sistema, ali njegove privolitve, zagotavljajo varen,
učinkovit in brezplačen dostop do osebnih podatkov.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravljavci
osebnih podatkov iz prve do tretje alineje tretjega odstavka
tega člena uporabnikom sistema in drugim subjektom, upravičenim do dostopa do osebnih podatkov na podlagi tega
zakona, pogodbenega razmerja, sklenjenega z uporabnikom
sistema ali njegovega dovolila, omogočijo dostop do osebnih
podatkov tudi prek standardiziranega vmesnika naprednega
števca za lokalni dostop do podatkov.
(10) Upravljavci osebnih podatkov iz prvih dveh alinej
tretjega odstavka tega člena morajo imenovati pooblaščeno
osebo za varstvo podatkov, ki je odgovorna za spremljanje
izvajanja ukrepov, ki jih sprejme ta upravljavec za zagotavljanje
nediskriminatornega dostopa do podatkov in za izpolnjevanja
pravil za ravnanje z osebnimi podatki iz tega člena. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je oseba, imenovana v skladu s
37. členom Uredbe 2016/679/EU.
5. oddelek: Mednarodne pogodbe na področju plina
135. člen
(postopek odobritve mednarodne pogodbe o prenosnem
plinovodu s tretjo državo)
(1) Mednarodne pogodbe na področju plina, na katere
se nanaša ta člen, se sklepajo v skladu z zakonom, ki ureja
zunanje zadeve Republike Slovenije, in v skladu s tem členom.
(2) Ministrstvo o nameri za začetek pogajanj s tretjo
državo zaradi spremembe ali sklenitve mednarodne pogodbe
o prenosnem plinovodu obvesti Evropsko komisijo najmanj
pet mesecev pred predvidenim začetkom pogajanj in jo prosi
za odobritev, če se vsebina mednarodne pogodbe v celoti ali
deloma nanaša na naslednja področja:
– skupna pravila za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje plina,
– organiziranost in delovanje sektorja plina,
– dostop do trga ali
– merila in postopke, ki se uporabljajo pri izdaji dovoljenj
za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje plina ter obratovanje sistemov.
(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vključevati
ustrezno dokumentacijo in navedbo vsebin, ki bodo obravnavane v pogajanjih ali o katerih se bo vnovič pogajalo, cilje
pogajanj in vse druge ustrezne informacije.
(4) Po prejemu odločitve Evropske komisije o odobritvi začetka pogajanj iz drugega odstavka tega člena za del, ki lahko
vpliva na skupna pravila EU, lahko ministrstvo vloži pobudo za

Stran

13040 /

Št.

204 / 28. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije

začetek postopka za sklenitev mednarodne pogodbe v skladu
z zakonom, ki ureja zunanje zadeve Republike Slovenije.
(5) Ministrstvo upošteva smernice ali zahteve Evropske
komisije o vključitvi določenih določb v načrtovano mednarodno
pogodbo iz drugega odstavka tega člena.
(6) Ministrstvo obvešča Evropsko komisijo o napredku
in vmesnih izidih pogajanj iz drugega odstavka tega člena v
vseh fazah pogajanj. Ministrstvo vključi Evropsko komisijo v
pogajanja med Republiko Slovenijo in tretjo državo v skladu
s Sklepom (EU) 2017/684 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 5. aprila 2017 o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo
informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi
instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na
področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU
(UL L št. 99 z dne 12. 4. 2017, str. 1).
(7) Ministrstvo Evropsko komisijo obvesti o končnem izidu
pogajanj in ji pred podpisom mednarodne pogodbe s tretjo
državo pošlje besedilo izpogajane mednarodne pogodbe v
odobritev.
(8) Po prejemu odobritve Evropske komisije za podpis in
sklenitev mednarodne pogodbe, Republika Slovenija nadaljuje
postopek podpisa in ratifikacije mednarodne pogodbe s tretjo
državo v skladu z zakonom, ki ureja zunanje zadeve.
(9) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o ratifikaciji in
začetku veljavnosti mednarodne pogodbe ter o vseh naknadnih
spremembah statusa te mednarodne pogodbe.

3. nad upoštevanjem določb obratovalnih navodil omrežij, objektov, postrojev ter posameznih sklopov in sistemskih
obratovalnih navodil,
4. nad izvajanjem predpisov, ki urejajo zmanjšanja ali
prekinitve odjema plina,
5. nad tehničnimi pogoji iz izdanih soglasij za priključitev
objektov na sistem,
6. skladnost postrojev, naprav in napeljav uporabnika
sistema.
(2) Energetska inšpekcija opravlja tudi nadzor nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo energetske naprave plina, v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti
obratovanja.
(3) Organ, pristojen za javnopravne evidence in storitve,
je pristojen za nadzor nad izvajanjem prvega in drugega odstavka 100. člena tega zakona.

X. POGLAVJE: ODLOČANJE AGENCIJE V POSAMIČNIH
ZADEVAH, SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
IN NADZOR AGENCIJE

(prekrški v zvezi s prepovedjo nadzora)

138. člen
(izvajanje inšpekcijskega nadzora)
Inšpekcijski nadzor izvaja energetska inšpekcija v skladu
z določbami zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona, ki
ureja energetsko inšpekcijo.
XII. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE
139. člen

136. člen
(odločanje v posamičnih zadevah, splošni akti
in nadzor agencije)
(1) Agencija nadzira izvajanje določb uredb EU s področja
notranjega trga s plinom, določb tega zakona ter na njegovi
podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov in izvaja monitoring
delovanja trgov na področju reguliranih in tržnih dejavnosti
plinskega gospodarstva 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 EU, po postopku, določenem v zakonu,
ki ureja agencijo.
XI. POGLAVJE: INŠPEKCIJSKI NADZOR
137. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpektorat, pristojen za energijo (v nadaljnjem besedilu: 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 objektov, naprav in omrežij plina, ki
obsega zlasti:
– nadzor nad upoštevanjem tehničnih zahtev tega zakona, tehničnih in drugih predpisov ter obveznih standardov, ki
veljajo za področje energetike;
– nadzor tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, namenjenih
proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi plina, in sicer:
1. pri napravah za proizvodnjo plina, napravah za prenos
in distribucijo plina, kompresorskih postajah, centrih vodenja ter
pri plinskih omrežjih in napeljavah v objektih, vključno s posegi
v varstveni pas plinovodov,
2. pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo plina,
posebno glede prekinitev, omejitev v dobavi in kakovosti plina,

(1) Z globo do 10 odstotkov letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se za prekršek kaznuje podjetje plinskega gospodarstva, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– izvaja neposredni ali posredni nadzor ali uveljavlja kakršne koli pravice v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega
odstavka 25. člena tega zakona;
– imenuje člane nadzornega sveta, uprave ali organov, ki
pravno zastopajo podjetje, pri operaterju prenosnega sistema
ali prenosnem sistemu v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena tega zakona;
– ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo agencije o ukrepih
za odpravo kršitev iz prvega odstavka 30. člena tega zakona;
– pri zagotavljanju dostopa do prenosnega sistema plina
diskriminira v korist povezanega podjetja v nasprotju s 3. točko
drugega odstavka 32. člena tega zakona
– zahteva od operaterja prenosnega sistema, da od vertikalno integriranega podjetja pridobi dovoljenje za izvršitev katere koli obveznosti operaterja prenosnega sistema v nasprotju
s četrtim odstavkom 36. členom tega zakona.
(2) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
140. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– sama ali prek posrednikov ali zastopnikov pri prodaji plina uporablja zavajajoče ali nepoštene poslovne prakse (enajsti
odstavek 15. člena tega zakona);
– ne obvesti agencije o razlogih, ki pomenijo kršitev 24.,
25., 27. ali 28. člena tega zakona ali ne obvesti agencije o načrtovani transakciji, zaradi katere bi lahko bila potrebna vnovična
preučitev izpolnjevanja zahtev iz 24., 25., 27. ali 28. člena tega
zakona (prvi in tretji odstavek 29. člena tega zakona);
– uporabnikom sistema ne zagotovi dostopa do distribucijskega sistema pod objektivnimi in nediskriminatornimi pogoji
(četrti odstavek 77. člena tega zakona);
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– ne vodi ločenih računovodskih evidenc in v pojasnilih
k računovodskim izkazom ne razkrije ločenih računovodskih
izkazov za prenosne, distribucijske, UZP ali skladiščne dejavnosti, kot bi se to od nje zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala
ločena podjetja (prvi odstavek 101. člena tega zakona).
(2) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
141. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
1. končnim odjemalcem plina ne pošlje energetskega kontrolnega seznama v skladu s predpisom iz drugega odstavka
12. člena tega zakona;
2. ne predloži agenciji za delovanje skupne kontaktne
točke podatkov o spremenjeni ceni skladu s tretjim odstavkom
14. člena tega zakona;
3. sprejme splošne pogodbene pogoje, katerih vsebina je
v nasprotju s petim odstavkom 15. člena tega zakona;
4. na svoji spletni strani ne objavi splošnih pogodbenih
pogojev in informacij o veljavnih cenah in tarifah za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce plina v skladu s
petim odstavkom 15. člena tega zakona;
5. spremembe splošnih pogodbenih pogojev o dobavi
plina ne sporoči gospodinjskim odjemalcem ali malim poslovnim odjemalcem v skladu s šestim odstavkom 15. člena tega
zakona;
6. ob spremembi cene plina, ki lahko pomeni povišanje
plačila za plin odjemalca, ne obvesti končnega odjemalca o
spremenjenih pogojih dobave in možnosti odpovedi pogodbe
v skladu s šestim, sedmim in osmim odstavkom 15. člena tega
zakona;
7. odjemalcu ne ponudi možnosti široke izbire načina
plačila v skladu z devetim odstavkom 15. člena tega zakona;
8. zaračunava pavšalne stroške poslovanja dobavitelja v
nasprotju z desetim odstavkom 15. člena tega zakona;
9. ne zagotovi sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v okviru
združenja postopka izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z dobavo plina gospodinjskim odjemalcem po tem
zakonu pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja
sporov v skladu z drugim odstavkom 17. člena tega zakona;
10. ne omogoči izdaje enotnega računa v skladu s prvim
odstavkom 89. člena tega zakona;
11. nima izdanih in objavljenih sistemskih obratovalnih
navodil (četrti odstavek 90. člena tega zakona);
12. pred objavo sistemskih obratovalnih navodil ne pridobi
soglasja v skladu s šestim odstavkom 90. člena tega zakona;
13. energetski objekti, naprave in napeljave pravne osebe
ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov in standardov
ter drugih pogojev, s katerimi se zagotavlja tehnična varnost
obratovanja energetskih postrojev (prvi odstavek 91. člena tega
zakona);
14. brez predhodnega obvestila in predhodnega soglasja
operaterja sistema izvaja gradbena dela v varstvenem pasu
plinovoda (tretji odstavek 91. člena tega zakona);
15. v nasprotju s prvim odstavkom 92. člena tega zakona
brez soglasja za priključitev priključi svoje objekte, naprave in
napeljave ali omogoči priključitev drugih objektov, naprav in
napeljav na omrežje operaterja sistema;
16. o začasnem odklopu ne obvesti odjemalca v skladu s
tretjim odstavkom 95. člena tega zakona;
17. odjemnega mesta ne izključi iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja v skladu s petim odstavkom 96. člena
tega zakona;
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18. ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca
energije iz omrežja, kadar se ugotovi, da je bil neutemeljeno
odklopljen (četrti odstavek 98. člena tega zakona);
19. ne predloži v revizijo in objavi računovodskih izkazov
na način, ki ga določata prvi in drugi odstavek 100. člena tega
zakona;
20. ne predloži agenciji letnega poročila v rokih iz tretjega
odstavka 100. člena tega zakona;
21. kot nosilec bilančne skupine ne izpolni obveznosti do
poplačila sredstev na skrbniški račun v skladu z drugim odstavkom 122. člena tega zakona;
22. ne hrani podatkov v zvezi s pravnimi posli o oskrbi s
plinom in podatkov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti
za trgovanje s plinom najmanj pet let ali agenciji, državnim organom, organom, pristojnim za varstvo konkurence, in Evropski
komisiji pri izvajanju njihovih pristojnosti ne omogoči dostopa
do teh podatkov (prvi odstavek 132. člena tega zakona);
23. drugim udeležencem na trgu s plinom ne da na voljo
podatkov v skladu s splošnim aktom agencije iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona.
(2) Z globo od 5.000 do 100.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 15. točke prvega odstavka tega člena.
142. člen
(lažji prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
1. ne omogoči končnemu odjemalcu plina, da zamenja
dobavitelja v roku iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona;
2. končnemu uporabniku v nasprotju s tretjim odstavkom
9. člena tega zakona zaračuna stroške menjave dobavitelja;
3. kot dobavitelj ne pošlje zaključnega računa končnemu
odjemalcu, ki je zamenjal dobavitelja, najpozneje v šestih tednih po začetku dobave plina s strani novega dobavitelja (šesti
odstavek 9. člena tega zakona);
4. kot operater sistema ne obvešča končnih odjemalcev
brezplačno obdobno o njihovi porabi (prvi odstavek 10. člena
tega zakona);
5. končnemu odjemalcu plina ali drugi osebi, ki zahtevi
za dostop do podatkov o porabi energije predloži soglasje tega
odjemalca, ne omogoči dostopa do podatkov o porabi (drugi
odstavek 10. člena tega zakona);
6. v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona
zaračuna stroške obvestila o porabi;
7. kot dobavitelj ponudi gospodinjskemu odjemalcu ali
sklene z njim pogodbo o dobavi plina, ki ne vsebuje vseh minimalnih sestavin iz drugega odstavka 15. člena tega zakona.
(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni 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 podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
143. člen
(hujši prekrški za kršitve določb Uredbe 715/2009/ES)
(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se za prekršek
kaznuje operater prenosnega sistema, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki:
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1. ne uporablja tarif, ki jih je potrdila agencija v skladu s
prvim odstavkom 13. člena Uredbe 715/2009/ES;
2. ne nudi storitev vsem uporabnikom prenosnega sistema brez diskriminacije v skladu z a) točko prvega odstavka
14. člena Uredbe 715/2009/ES;
3. ne upošteva tržne vrednosti storitve v pogodbah
o prenosu v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe
715/2009/ES;
4. zahteva jamstva, ki pomenijo neupravičeno oviro za
vstop na trg ali so diskriminatorna, nepregledna ali nesorazmerna v skladu s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe 715/2009/ES;
5. udeležencem na trgu ne zagotovi največje možne
zmogljivosti v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
715/2009/ES;
6. ne objavi in ne izvaja nediskriminatornih in preglednih
postopkov upravljanja prezasedenosti v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 715/2009/ES;
7. ne uporabi nediskriminatornih in preglednih mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti v primeru fizične prezasedenosti v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe
715/2009/ES;
8. ne oblikuje pravil za izravnavo odstopanj na pošten, nediskriminatoren in pregleden način na podlagi objektivnih meril
v skladu s prvim odstavkom 21. člena Uredbe 715/2009/ES;
9. ne obračunava odstopanja v skladu s tretjim odstavkom
21. člena Uredbe 715/2009/ES;
10. ne pripravi usklajene pogodbe o prenosu ter ne razvije
postopkov na primarnem trgu za spodbujanje sekundarnega trgovanja z zmogljivostmi ter ne prizna prenosa primarnih pravic
do zmogljivosti v skladu z 22. členom Uredbe 715/2009/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja prenosnega sistema, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
144. člen
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145. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe 2017/1938/EU)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje podjetje plinskega gospodarstva, ki je pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne izpolni obveznosti iz četrtega odstavka 5. člena
Uredbe 2017/1938/EU;
2. ne zagotovi standarda oskrbe s plinom zaščitenim
odjemalcem v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe
2017/1938/EU;
3. v rokih ali po vsebini ne izvede ukrepov, ki jih nalaga
veljavni načrt preventivnih ukrepov, ki ga v skladu z 9. členom
Uredbe 2017/1938/EU sprejme pristojni organ;
4. v rokih ali po vsebini ne izvede ukrepov, ki jih nalaga
veljavni načrt za izredne razmere, ki ga v skladu z 10. členom
Uredbe 2017/1938/EU sprejme pristojni organ;
5. ob razglasitvi ene izmed kriznih stopenj pristojnemu
organu ne zagotavlja informacij v skladu s prvim in četrtim
odstavkom 14. člena Uredbe 2017/1938/EU;
6. pristojnemu organu ne priglasijo podrobnosti glede
pogodb o dobavi plina v skladu s šestim in sedmim odstavkom
14. člena Uredbe 2017/1938/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
146. člen
(globa, izrečena v hitrem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.

(prekrški za kršitve določb Uredbe 715/2009/ES)
(1) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za
prekršek operater prenosnega sistema, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
1. določa tarife, ki ovirajo trgovanje (drugi odstavek
13. člena Uredbe 715/2009/ES);
2. ne nudi zagotovljene in prekinljive storitve dostopa do
omrežja v skladu z b) točko prvega odstavka 14. člena Uredbe
715/2009/ES;
3. ne nudi uporabnikom omrežja dolgoročne in kratkoročne storitve dostopa do omrežja v skladu s c) točko prvega
odstavka 14. člena Uredbe 715/2009/ES;
4. ne objavi ali ne izvaja nediskriminatornih in preglednih
mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti v skladu z drugim
odstavkom 16. člena Uredbe 715/2009/ES;
5. ne objavi podrobnih informacij glede storitev in pogojev
za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja v skladu s prvim
odstavkom 18. člena Uredbe 715/2009/ES;
6. ne objavi primerne in podrobne informacije o oblikovanju in strukturi tarif v skladu z drugim odstavkom 18. člena
Uredbe 715/2009/ES;
7. ne objavi informacije o tehničnih, pogodbenih in razpoložljivih zmogljivostih za relevantne točke sistema v skladu s
tretjim odstavkom 18. člena Uredbe 715/2009/ES;
8. ne razkrije zahtevanih informacij na smiseln, količinsko
jasen, dostopen in nediskriminatoren način v skladu s petim
odstavkom 18. člena Uredbe 715/2009/ES;
9. ne objavi podrobnih predhodnih in naknadnih informacij o ponudbi in povpraševanju v skladu s šestim odstavkom
18. člena Uredbe 715/2009/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja prenosnega sistema, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

XIII. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
147. člen
(prekrškovni, inšpekcijski in upravni postopki v teku)
Prekrškovni, inšpekcijski in upravni postopki, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
148. člen
(prvi načrti prilagoditve za prevzem in prenos plinov
obnovljivega ali nefosilnega izvora, vključno z vodikom)
(1) Operater prenosnega sistema pripravi prvi načrt prilagoditve sistema za prevzem in prenos plinov obnovljivega ali
nefosilnega izvora, vključno z vodikom, iz 7. člena tega zakona
v okviru razvojnega načrta, ki bo prvi po šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
(2) Distribucijski operaterji morajo pripraviti prvi načrt prilagoditve sistema za prevzem in prenos plinov obnovljivega ali
nefosilnega izvora, vključno z vodikom, iz 7. člena tega zakona
v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
149. člen
(prehodno obdobje za uskladitev bilančnih pogodb)
Bilančne pogodbe, sklenjene do uveljavitve tega zakona,
se uskladijo s tem zakonom v šestih mesecih od sprejetja metodologije iz desetega odstavka 120. člena tega zakona.
150. člen
(nadaljevanje izvajanja dejavnosti operaterja
prenosnega sistema)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega
zakona izvaja gospodarsko javno službo dejavnost operaterja
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prenosnega sistema, nadaljuje izvajanje te javne službe v
skladu s tem zakonom na podlagi odločbe o podelitvi koncesije
in koncesijske pogodbe, s katerima ji je bila podeljena ta koncesija. Ta koncesijska pogodba velja kot koncesijska pogodba,
sklenjena za izvajanje gospodarske javne službe iz 19. člena
tega zakona.
(2) Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04, 8/05, 8/07 in 17/14
– EZ-1) se še naprej uporablja kot podzakonski predpis, izdan
za izvajanje petega odstavka 20. člena tega zakona.
(3) Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 109/04, 73/08, 111/08 in
17/14 – EZ-1) se še naprej uporablja kot podzakonski predpis,
izdan za izvrševanje drugega odstavka 21. člena tega zakona.
(4) Certifikat operaterja prenosnega sistema zemeljskega
plina, izdan na podlagi 204. člena EZ-1, ki velja ob uveljavitvi
tega zakona, velja kot certifikat za opravljanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema plina iz 46. člena tega zakona.
(5) Sklep o imenovanju operaterja prenosnega sistema
(UL C št. 182 z dne 27. 6. 2013, str. 6) velja kot sklep o imenovanju operaterja prenosnega sistema iz 51. člena tega zakona.
151. člen
(nadaljevanje izvajanja dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega
zakona izvaja gospodarsko javno službo dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina, nadaljuje izvajanje
te javne službe v skladu s tem zakonom na podlagi aktov in
pogodb, na podlagi katerih izvaja to dejavnost ob uveljavitvi
tega zakona.
(2) Akti in pogodbe iz prejšnjega odstavka veljajo kot
akti in pogodbe iz četrtega ali petega odstavka 58. člena tega
zakona.
152. člen
(veljavnost podzakonskih predpisov)
(1) Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni
list RS, št. 61/16) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje
devetega odstavka 80. člena tega zakona.
(2) Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca (Uradni list RS, št. 10/17)
še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje tretjega odstavka
16. člena tega zakona.
153. člen
(veljavnost splošnih aktov agencije)
Naslednji splošni akti agencije za izvrševanje javnih pooblastil veljajo še naprej kot splošni akti za izvrševanje javnih
pooblastil za izvajanje tega zakona:
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 četrtega odstavka 14. člena tega zakona;
2. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega
načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 9/15 in 16/18) še naprej velja kot akt, izdan za
izvajanje četrtega odstavka 106. člena tega zakona;
3. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega
načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 9/15) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje četrtega odstavka 106. člena tega zakona;
4. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil
za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15,
66/17) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje petega odstavka 90. člena tega zakona;
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5. Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 28/15) še naprej velja kot akt,
izdan za izvajanje šestega odstavka 113. člena tega zakona;
6. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 61/15) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje petega
odstavka 90. člena tega zakona;
7. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira
operaterja sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18
in 48/21) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje drugega
odstavka 104. člena tega zakona;
8. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 20/19,
8/20, 85/20 in 48/21) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje
drugega odstavka 110. člena tega zakona;
9. Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim
plinom (Uradni list RS, št. 97/20) še naprej velja kot akt, izdan
za izvajanje prvega odstavka 118. člena tega zakona;
10. Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20) še naprej velja kot akt,
izdan za izvajanje prvega odstavka 118. člena tega zakona;
11. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18
in 48/21) še naprej velja kot akt, izdan za izvajanje drugega
odstavka 110. člena tega zakona.
154. člen
(rok za izdajo splošnih aktov agencije)
Agencija izda splošne akte iz petega odstavka 6. člena,
drugega odstavka 12. člena, desetega odstavka 120. člena,
četrtega odstavka 124. člena in tretjega odstavka 132. člena
tega zakona v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona.
155. člen
(veljavnost splošnih aktov operaterjev sistemov)
(1) Naslednji splošni akti operaterja prenosnega sistema
veljajo kot splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, izdani
za izvajanje tega zakona:
– Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17 in 152/20)
veljajo še naprej kot splošni akt, izdan za izvajanje drugega in
četrtega odstavka 90. člena tega zakona;
– Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 38/19) velja še
naprej kot splošni akt, izdan za izvajanje prvega in tretjega
odstavka 111. člena tega zakona;
– Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) veljajo še naprej kot
splošni akt, izdan za izvajanje šestega odstavka 82. člena
tega zakona;
– Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na
povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja
prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 152/20) veljajo še
naprej kot splošni akt, izdan za izvajanje šestega odstavka
82. člena tega zakona.
(2) Splošni akti operaterjev distribucijskega sistema o
tarifnih postavkah omrežnine za posamezni distribucijski sistem
veljajo še naprej kot splošni akti, izdani na podlagi prvega in
tretjega odstavka 111. člena tega zakona.
(3) Sistemska obratovalna navodila operaterjev distribucijskega sistema za posamezni distribucijski sistem veljajo še
naprej kot splošni akti, izdani na podlagi drugega in četrtega
odstavka 90. člena tega zakona.
(4) Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski
sistem zemeljskega plina operaterjev zaprtega distribucijskega
sistema zemeljskega plina veljajo še naprej kot splošni akti,
izdani na podlagi drugega odstavka 72. člena ter drugega in
četrtega odstavka 90. člena tega zakona.
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156. člen
(uporaba EZ-1)

(1) Določbe prvega dela (Splošne določbe), šestega dela
(Agencija za energijo), osmega dela (Energetska infrastruktura) in devetega dela (Druge skupne določbe) Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE)
se uporabljajo za področje urejanja tega zakona, razen če ta
zakon določenega vprašanja ne ureja drugače.
(2) Do uveljavitve zakona, ki bo urejal agencijo, se vsi
sklici na zakon, ki ureja agencijo, štejejo za sklice na Energetski
zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE).
157. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih določb EZ-1)
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 –
ZSROVE in 172/21 – ZOEE):
1. v 2. členu:
– v prvem odstavku prenehata veljati druga in deseta
alineja,
– v drugem odstavku prenehata veljati druga in tretja
alineja;
2. preneha veljati 30. člen;
3. preneha veljati tretji del: ZEMELJSKI PLIN, I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE, 1. oddelek: Uvodne določbe ter
158. in 159. člen, 2. oddelek: Naloge v javnem interesu in
izvajanje gospodarske javne službe ter 160. člen, 3. oddelek:
Varstvo odjemalcev in potrošnikov, 1. pododdelek: Splošne
določbe o varstvu odjemalcev ter 161. do 165. člen, 2. pododdelek: Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom
ter 166. do 169. člen, 3. pododdelek: Posebne določbe o
varstvu gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev ter drugih uporabnikov sistema ter 170. do 173., 175. in 176. člen,
II. poglavje: PRENOS, SKLADIŠČENJE IN UZP, 1. oddelek:
Gospodarska javna služba dejavnost operaterja prenosnega
sistema ter 177. do 181. člen, 2. oddelek: Ločevanje prenosnih
sistemov in operaterjev prenosnih sistemov, 1. pododdelek:
Lastniška ločitev ter 182. do 188. člen, 2. pododdelek: Neodvisni operater prenosnega sistema ter 189. do 203. člen,
3. pododdelek: Certificiranje in imenovanje operaterja prenosnega sistema ter 204. do 210. člen, 3. oddelek: Operaterji
skladiščnih sistemov in sistemov UZP ter 211. do 213. člen,
4. oddelek: Zaupnost podatkov za operaterje prenosnih sistemov, skladiščnih sistemov in sistemov za UZP in za lastnike
prenosnih sistemov ter 214. in 215. člen, III. poglavje: DISTRIBUCIJA, 1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega sistema ter 216. do 220. člen,
2. oddelek: Ločevanje operaterjev distribucijskih sistemov ter
221. do 224. člen, 3. oddelek: Zaupnost podatkov za operaterje
distribucijskih sistemov ter 225. člen, 4. oddelek: Zaprti distribucijski sistemi ter 226. do 233. člen, IV. poglavje: LOČEVANJE
IN PREGLEDNOST RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ter 234. do
237. člen, V. poglavje: DOSTOP DO SISTEMA, 1. oddelek:
Organiziranje dostopa do sistema, 1. pododdelek: Splošne
določbe o dostopu do prenosnega in distribucijskega sistema
ter 238. do 240. člen, 2. pododdelek: Dostop do prenosnega
sistema zemeljskega plina ter 241. do 246. člen, 3. pododdelek: Dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina ter
247. do 249. člen, 2. oddelek: Omrežnina za prenosni in distribucijski sistem, 1. pododdelek: Regulativni okvir ter 250. do
255. člen, 2. pododdelek: Tarifa za uporabo sistema zemeljskega plina ter 256. in 257. člen, 3. pododdelek: Posebne določbe
o zagotavljanju kakovosti na prenosnem in distribucijskem
sistemu zemeljskega plina ter 258. do 260. člen, 3. oddelek:
Izvzetje za novo infrastrukturo ter 261. do 265. člen, VI. poglavje: DRUGE DOLOČBE, 1. oddelek: Neposredni plinovodi ter
266. in 267. člen, 2. oddelek: Sistemska obratovalna navodila
in tehnična varnost obratovanja ter 268. in 269. člen, 3. odde-
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lek: Priključevanje na sistem in možnost odklopa uporabnika
sistema ter 270. do 277. člen, 4. oddelek: Odstopanja v zvezi
z obveznostmi »vzemi ali plačaj« ter 278. in 279. člen, 5. oddelek: Evidence ter 280. in 281. člen, 6. oddelek: Mednarodne
pogodbe na področju zemeljskega plina ter 281.a člen;
4. v 451. členu preneha veljati četrti odstavek;
5. v 485.a členu preneha veljati drugi odstavek;
6. prenehajo veljati 491., 499. in 500. člen.
158. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-04/21-1/14
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2078-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

4150.

Zakon o napotitvi oseb v mednarodne
civilne misije in mednarodne organizacije
(ZNOMCMO-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o napotitvi oseb
v mednarodne civilne misije in mednarodne
organizacije (ZNOMCMO-1)
Razglašam Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne
misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-315
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O NAPOTITVI OSEB V MEDNARODNE CIVILNE
MISIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
(ZNOMCMO-1)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja postopek izbire ter napotitev državljanov in državljank (v nadaljnjem besedilu: državljani) Republike
Slovenije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, vključno z izvedbenimi organizacijskimi oblikami, ki jih
za izvajanje svojih ciljev in poslanstva ustanovijo ali njihovo
delovanje podpirajo mednarodne civilne misije ali mednarodne
organizacije, kamor jih na podlagi povabila, razpisa ali poziva
mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije ali na
podlagi dogovora z mednarodno civilno misijo ali mednarodno
organizacijo za opravljanje dela za določen čas napoti državni
ali drug organ, ter njihove pravice in obveznosti v zvezi z napotitvijo.
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(2) Izbira in napotitev vojaških in civilnih oseb v operacije
za umiritev kriznih razmer in operacije v podporo miru na podlagi mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica je Republika
Slovenija (mednarodne operacije in misije na obrambnem področju), v mednarodne organizacije z obrambnega področja ali
na opravljanje obrambnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja
obrambo, za pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah ter za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
predlaganje, izvolitev ali imenovanje sodnikov v skladu z zakonom, ki ureja predlaganje kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč, in dodelitev državnih tožilcev v
Eurojust, imenovanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca v skladu z zakonom, ki ureja državno tožilstvo,
in drugimi predpisi, ki urejajo Evropsko javno tožilstvo, ter kratkoročne napotitve v agencijo Frontex, namenjene operativni
podpori, niso predmet tega zakona.
2. člen
(namen napotitve in pristojnosti državnih in drugih organov)
(1) Državni ali drug organ z napotitvijo osebe v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo prispeva k uresničevanju namena in ciljev mednarodnih organizacij, katerih
članica ali sodelujoča država je Republika Slovenija.
(2) Državni ali drug organ napoti osebo v mednarodno
civilno misijo ali mednarodno organizacijo na podlagi zunanjepolitičnih, varnostnih ali gospodarskih interesov Republike
Slovenije. Napotitev se izvede na podlagi razpisa, poziva ali povabila mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije
ali na podlagi zunanjepolitičnega interesa Republike Slovenije
po dogovoru z mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo.
(3) Dejavnosti, povezane z napotitvijo oseb v mednarodne
civilne misije in mednarodne organizacije, usmerja in usklajuje
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Državni ali drug organ, v katerega delovno področje
sodijo ali pretežno sodijo delovne naloge napotene osebe v
mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, nudi
podporo in zagotavlja pomoč kandidatom in kandidatkam (v
nadaljnjem besedilu: kandidat), ki se prijavijo na razpis.
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Evropska unija ter njene institucije, drugi organi, uradi ali agencije, Organizacija Severnoatlantske pogodbe, Organizacija za
varnost in sodelovanje v Evropi, mednarodne regionalne povezave, Svet Evrope in druge meddržavne povezave;
5. »mednarodna civilna misija« (v nadaljnjem besedilu:
misija) je dejavnost, ki jo organizira mednarodna organizacija
ali mednarodna regionalna povezava za pomoč ciljnim državam ali ozemljem pod upravo mednarodne skupnosti pri zagotavljanju stabilnosti in vzpostavljanju demokratičnih institucij ob
upoštevanju mednarodnih standardov, ali dejavnost, ki zagotavlja mednarodno pomoč ogroženemu civilnemu prebivalstvu; v
tem okviru je možna napotitev tudi v obliki sodelovanja pri projektu, ki ga financira mednarodna organizacija ali mednarodna
regionalna povezava;
6. »izvedbene organizacijske oblike, ki jih za izvajanje
svojih ciljev in poslanstva ustanovijo ali njihovo delovanje podpirajo misije ali mednarodne organizacije,« so pravne osebe, ki
delujejo na podlagi ustanovitvenega akta misije ali mednarodne
organizacije, ter različne državne institucije, katerih delovanje
poteka pod okriljem misije ali mednarodne organizacije, kot so
npr. Posebno sodišče za Kosovo in Urad posebnega tožilstva
Kosova;
7. »pristojni organ« je organ iz 2. ali 3. točke tega člena,
na katerega delovno področje sodijo ali pretežno sodijo delovne
naloge osebe, napotene v misijo ali mednarodno organizacijo;
8. »dogovor o napotitvi« je civilnopravna pogodba, ki jo
pristojni organ sklene z izbranim kandidatom, ki ni zaposlen v
javnem sektorju, ali s kandidatom, ki ni dobil soglasja svojega
predstojnika za napotitev;
9. »sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja« je
sporazum, ki ga za namen napotitve v misijo ali mednarodno
organizacijo sklene izbrani kandidat, ki je pravosodni funkcionar, s predstojnikom pravosodnega organa, v katerem kandidat
opravlja funkcijo;
10. »soglasje predstojnika organa« je soglasje, ki ga izda
predstojnik organa ali poslovodni organ osebe javnega prava, v
kateri je kandidat zaposlen. Če je kandidat predstojnik organa,
soglasje izda njegov neposredno nadrejeni. Če je kandidat član
poslovodnega organa osebe javnega prava v javnem zavodu,
javni agenciji ali javnem skladu, soglasje izda ustanovitelj.
4. člen

3. člen

(naloge misije)

(pomen izrazov)

Naloge misije so zlasti pomoč pri:
1. zagotavljanju javnega reda in varnosti, zatiranju kriminalitete ter reformi varnostnega sektorja;
2. pripravi ukrepov za vzpostavitev zaupanja in varnosti;
3. krepitvi odpornosti proti hibridnim grožnjam, vključno
s kibernetskimi;
4. krepitvi načel pravne države, tudi pri vzpostavljanju ali
krepitvi zakonitega delovanja sodišč, tožilstev in državnega
odvetništva;
5. analizi in pripravi predloga zakonodaje z določenega
pravnega področja ali predloga njenih sprememb;
6. pripravah in spremljanju demokratičnosti postopka volitev;
7. spodbujanju strpnosti in nediskriminacije na podlagi
osebnih okoliščin;
8. urejanju zaščite narodnih, etničnih, verskih in drugih
manjšin ali skupnosti;
9. krepitvi enakosti spolov;
10. vračanju beguncev in razseljenih oseb ter zagotavljanju ustrezne humanitarne pomoči;
11. demokratizaciji in vzpostavljanju demokratičnih institucij ter krepitvi civilne družbe;
12. spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
13. vzpostavitvi in krepitvi svobode medijev;
14. izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev;
15. spodbujanju razvoja izobraževalnega sistema;
16. spodbujanju gospodarskega razvoja;

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »napotena oseba« je oseba, ki jo državni ali drug organ
za določen čas napoti v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo, ali oseba, katere kandidaturo za mesto
v mednarodni civilni misiji ali mednarodni organizaciji potrdi
Republika Slovenija. Napotene osebe po tem zakonu so lahko
javni uslužbenci in javne uslužbenke (v nadaljnjem besedilu:
javni uslužbenci) v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v
javnem sektorju, funkcionarji in funkcionarke v pravosodnih organih, ki imajo trajni mandat (v nadaljnjem besedilu: pravosodni
funkcionarji), ali osebe, ki niso zaposlene v javnem sektorju.
Oseba, ki jo je neposredno izbrala mednarodna civilna misija
ali mednarodna organizacija in je z njo v delovnem razmerju, ne
velja za napoteno osebo v smislu določb tega zakona;
2. »državni organ« je organ državne uprave in drug državni organ; organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi
ministrstva, vladna služba in upravna enota; drug državni organ je državni zbor, državni svet, ustavno sodišče, računsko
sodišče, varuh človekovih pravic, sodišče, državno tožilstvo in
državno odvetništvo ali drug državni organ, ki ni organ državne
uprave;
3. »drug organ« je oseba javnega prava, ki sodi v javni
sektor po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev;
4. »mednarodne organizacije«, v katere so napotene osebe v skladu s tem zakonom, so zlasti: Organizacija združenih
narodov, njene specializirane agencije in programi ter skladi,
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17. upravljanju meja in boju proti terorizmu;
18. drugih dejavnostih pomoči, ki jih opredeljujejo mednarodne organizacije.
5. člen
(medresorska komisija)
(1) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra ali ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za zunanje
zadeve, imenuje medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (v nadaljnjem besedilu: medresorska komisija), ki v skladu z zunanjepolitičnimi, varnostnimi
in gospodarskimi interesi Republike Slovenije oblikuje politiko
napotitve oseb iz Republike Slovenije v misije in mednarodne
organizacije ter skrbi za njeno izvajanje.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, predlaga predsednika ali predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik)
in člane ali članice (v nadaljnjem besedilu: član) medresorske
komisije ter njihove namestnike ali namestnice (v nadaljnjem
besedilu: namestnik) na predlog državnih in drugih organov, ki
izvajajo napotitve oseb v misije in mednarodne organizacije.
(3) Medresorsko komisijo sestavljajo predsednik kot predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in najmanj
štirje člani, v primeru njihove odsotnosti pa njihovi namestniki.
(4) Organizacijo in delo medresorske komisije ureja poslovnik, ki ga sprejme medresorska komisija.
6. člen
(izbirne komisije)
(1) Predsednik medresorske komisije imenuje stalne izbirne komisije (v nadaljnjem besedilu: izbirna komisija) za posamezna področja izmed članov medresorske komisije.
(2) Posamezno izbirno komisijo sestavljajo predsednik
in najmanj dva člana, v primeru njihove odsotnosti pa njihovi
namestniki. Predsednik izbirne komisije vodi njeno delo.
(3) Predsednik izbirne komisije je predstavnik pristojnega
organa.
(4) Za člana izbirne komisije se določi tudi predstavnik
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(5) Ob dvomu, katera izbirna komisija je pristojna za posamezno napotitev, odloči predsednik medresorske komisije.
(6) Administrativno podporo delu izbirne komisije zagotavlja organ, katerega predstavnik je predsednik izbirne komisije.
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izmed oseb, katerih podatki se vodijo v evidenci usposobljenih
oseb iz drugega odstavka 33. člena tega zakona.
(3) Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi misija
ali mednarodna organizacija.
(4) Kandidat mora poleg splošnih pogojev za zaposlitev
po zakonu, ki ureja delovna razmerja, izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
1. državljanstvo Republike Slovenije;
2. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
3. da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja iz prejšnje točke;
4. da ob morebitnih prejšnjih napotitvah v misijo ali mednarodno organizacijo ni bil razrešen dolžnosti ali opravljanja
nalog iz krivdnih razlogov.
9. člen
(notranji poziv v organu)
(1) Če iz povabila, razpisa ali poziva misije ali mednarodne organizacije o prostem mestu v misiji ali mednarodni
organizaciji izhaja, da mora imeti kandidat določeno strokovno
izobrazbo in usposobljenost za delo ali ustrezne izkušnje s
področja, ki sodi na delovno področje enega organa, se izvede
notranji poziv v tem organu. Poziv vsebuje podatke in pogoje,
ki jih vsebuje javni poziv iz 11. člena tega zakona.
(2) Če se na notranji poziv o prostem mestu v misiji ali
mednarodni organizaciji nihče ne prijavi ali če po oceni izbirne
komisije med prijavljenimi ni primernega kandidata, lahko izbirna komisija objavi interni ali javni poziv.
10. člen
(interni poziv)
Interni poziv se objavi na osrednjem spletnem mestu
državne uprave, lahko pa tudi na spletni strani pristojnega
organa, in vsebuje podatke in pogoje, ki jih vsebuje javni
poziv iz 11. člena tega zakona. Izbirna komisija se za objavo
internega poziva odloči, kadar oceni, da bi lahko pogoje za
delovno mesto izpolnjevali kandidati iz različnih državnih ali
drugih organov.
11. člen

7. člen

(javni poziv)

(usposabljanje kandidatov za napotitev)

(1) Javni poziv se objavi na osrednjem spletnem mestu
državne uprave, lahko pa tudi na spletni strani pristojnega organa. Izbirna komisija se odloči za objavo javnega poziva, če
iz poziva, povabila, razpisa misije ali mednarodne organizacije
izhaja, da je treba zajeti čim širši krog možnih kandidatov, ali
če oceni, da je treba k sodelovanju pritegniti tudi osebe zunaj
internega trga dela. Javni poziv vsebuje:
1. navedbo misije ali mednarodne organizacije, v okviru
katere se opravljajo naloge;
2. navedbo države ali območja, kjer se opravljajo naloge;
3. podatke o razpisanem mestu in o zahtevanih pogojih
za opravljanje nalog;
4. podatke o predvidenem času trajanja dela v misiji ali
mednarodni organizaciji;
5. podatke o dokazilih, ki jih zahteva misija ali mednarodna organizacija;
6. navedbo, da mora kandidat v prijavi navesti ali predložiti:
a) osebno ime;
b) naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno
komisijo;
c) datum rojstva;
č) izjavo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis, podatke o izobrazbi in izkušnjah;
e) dokazila o izobrazbi in znanju tujih jezikov;

Državni ali drugi organi skrbijo za usposabljanje in pripravo kandidatov za napotitev v misije in mednarodne organizacije. Glede pravic in obveznosti javnih uslužbencev ali
pravosodnih funkcionarjev v času njihove odsotnosti z dela
zaradi usposabljanj ali priprav se smiselno uporabljajo določbe
predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo usposabljanje in
izpopolnjevanje v interesu delodajalca.
8. člen
(poziv, pogoji za sodelovanje in napotitev kandidatov
iz evidence usposobljenih oseb)
(1) Izbira kandidatov za napotitev v misijo ali mednarodno
organizacijo se opravi na podlagi notranjega poziva v organu
ali internega ali javnega poziva. Izbirna komisija odloči, ali se
izvede notranji poziv v organu ali interni ali javni poziv. Pri tem
upošteva predvsem razpoložljive kadrovske in finančne vire
pri pristojnih organih glede na naloge misije ali mednarodne
organizacije in razpisne pogoje ter rok za prijavo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v primeru, če so
izpolnjeni pogoji za notranji poziv iz prvega odstavka 9. člena
tega zakona in če predsednik izbirne komisije oceni, da postopka izbire kandidatov ni mogoče izvesti z javnim pozivom po tem
zakonu do roka, ki ga je misija ali mednarodna organizacija
določila za posredovanje prijav, izbirna komisija opravi izbor
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f) izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
g) izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se
storilec preganja po uradni dolžnosti;
h) izjavo, da ob morebitnih prejšnjih napotitvah v misijo ali
mednarodno organizacijo ni bil razrešen dolžnosti ali opravljanja nalog iz krivdnih razlogov;
i) izjavo, da za preverjanje pogojev za napotitev dovoljuje organu pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz uradnih
evidenc; in
j) soglasje predstojnika organa, če je kandidat kot javni
uslužbenec zaposlen v javnem sektorju ali če je kandidat državni odvetnik;
k) mnenje predstojnika organa, če je kandidat sodnik ali
državni tožilec;
l) izjavo, da sprejema pogoje napotitve, če je napotitev
možna tudi na podlagi dogovora o napotitvi iz drugega odstavka 16. člena tega zakona;
7. podatke o roku in naslovu za vlaganje prijav ter o roku
za obveščanje o izbiri;
8. elektronski naslov ali telefonsko številko, na kateri je
mogoče dobiti informacije o izvedbi javnega poziva;
9. druge pogoje, ki jih določi misija ali mednarodna organizacija, kot je vizija dela v misiji ali mednarodni organizaciji.
(2) Javni poziv vsebuje obvestilo o dostopu do spletne
strani misije ali mednarodne organizacije, ki objavi povabilo,
razpis ali poziv za napotitev oseb, če je misija ali mednarodna
organizacija povabilo, razpis ali poziv javno objavila.
(3) Rok za oddajo prijav, ki se določi z javnim pozivom,
ne sme biti krajši od petih delovnih dni, razen če to ne izhaja iz
zahteve misije ali mednarodne organizacije.
12. člen
(izbira kandidatov v Republiki Sloveniji)
(1) Izbirna komisija pregleda prijave in izloči kandidate, ki
so vlogo poslali prepozno, ali iz prijave izhaja, da ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev. Če izbirna komisija ugotovi, da je prijava
nepopolna, kandidatu na elektronski naslov, ki ga je navedel
v prijavi za komuniciranje z izbirno komisijo, pošlje poziv, naj
prijavo dopolni v roku, ki ga določi, pri čemer izbirna komisija
upošteva zahteve iz poziva misije ali mednarodne organizacije.
Rok za dopolnitev prijave začne teči, ko je poziv izbirne komisije odposlan. Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbirna
komisija uvrsti v izbirni postopek.
(2) Izbirna komisija lahko s kandidati, ki so uvrščeni v
izbirni postopek, opravi pogovor, na podlagi katerega dodatno
ugotavlja njihovo primernost in usposobljenost.
(3) Izbirna komisija pri izbiri upošteva tudi načelo enakosti
spolov.
(4) Izbirna komisija obvesti Sodni svet o prijavi kandidata,
ki je sodnik, ali Državnotožilski svet o prijavi kandidata, ki je
tožilec. Sodni svet ali Državnotožilski svet v roku, ki ga določi
izbirna komisija, izda mnenje o kandidaturah. Pri oblikovanju
mnenja se upoštevata strokovna usposobljenost kandidata in
zagotavljanje nemotenega delovnega procesa v organu, v katerem kandidat opravlja funkcijo. Sodni svet ali Državnotožilski
svet lahko sprejme standarde strokovne usposobljenosti, pri
čemer se upoštevata zlasti poznavanje strokovnega področja in
pravne ureditve mednarodne organizacije ali države napotitve.
(5) Izbirna komisija izbere enega ali več kandidatov, ki so
najbolj strokovno usposobljeni in primerni za opravljanje nalog
v misiji ali mednarodni organizaciji. Pri tem upošteva predvsem
delovne izkušnje in izkušnje z dela v misijah ali mednarodnih organizacijah, stopnjo izobrazbe, znanje tujih jezikov in
opravljena usposabljanja ter dodatna uporabna znanja. Izbirna komisija ne more izbrati kandidata, ki je sodnik ali državni
tožilec, za katerega je Sodni svet ali Državnotožilski svet izdal
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negativno mnenje. Izbirna komisija sprejme odločitev o izbiri
enega ali več kandidatov. Če komisija pri odločitvi ni enotna, se
eden ali več kandidatov izbere na podlagi večinskega mnenja
komisije. Izbirna komisija lahko odloči, da ne izbere nobenega
od kandidatov. Izbirna komisija obrazloži svojo odločitev.
(6) Izbirna komisija najpozneje v petih delovnih dneh
po opravljeni izbiri pošlje obvestilo o odločitvi komisije vsem
prijavljenim kandidatom in ministrstvu, pristojnemu za zunanje
zadeve. Odločitev komisije o izbiri je dokončna.
13. člen
(izbira kandidatov v misiji ali mednarodni organizaciji)
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti misijo ali mednarodno organizacijo o kandidatih, ki jih izbirna
komisija predlaga za napotitev, in ji pošlje zbrano gradivo o
kandidatih, ki ga v povabilu, razpisu ali pozivu zahteva misija
ali mednarodna organizacija.
(2) Kadar misija ali mednarodna organizacija o izbiri ali
neizbiri kandidata obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, to o izbiri misije ali mednarodne organizacije obvesti
pristojno izbirno komisijo, pristojni organ in kandidatovega delodajalca, če ta ni pristojni organ. Kadar misija ali mednarodna
organizacija o izbiri neposredno obvesti izbranega kandidata,
je ta dolžan o tem takoj obvestiti pristojni organ, svojega delodajalca, če ta ni pristojni organ, in ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve.
14. člen
(postopek izbire kandidatov brez objave poziva
in s potrditvijo kandidature)
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, lahko na
predlog izbirne komisije potrdi kandidaturo državljana Republike Slovenije, ki se prijavi neposredno na razpis misije ali
mednarodne organizacije, če to zahteva misija ali mednarodna
organizacija in če je to v interesu Republike Slovenije.
(2) Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo pred potrditvijo kandidature ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve,
poslati razpis misije ali mednarodne organizacije, prijavo na
razpis, soglasje predstojnika, če je kandidat javni uslužbenec,
oziroma mnenje predstojnika, če je kandidat pravosodni funkcionar, življenjepis in dokazila o tem, da izpolnjujejo pogoje za
mesto, na katero se prijavljajo. Ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, o prijavi obvesti pristojno izbirno komisijo in ji pošlje
dokumentacijo, ki so jo predložili kandidati. Ti praviloma pred
potrditvijo kandidature opravijo pogovor z izbirno komisijo. Za
odločitev o potrditvi kandidature se smiselno uporabljajo določbe četrtega, petega in šestega odstavka 12. člena tega zakona.
(3) Pristojni organ mora kandidata, ki je javni uslužbenec
in ni prejel soglasja predstojnika, ali kandidata, ki ni zaposlen v
javnem sektorju, že pred odločitvijo izbirne komisije o potrditvi
kandidature obvestiti o bistvenih pogojih, pod katerimi se bo
izvajala napotitev v misijo ali mednarodno organizacijo. Kandidat do roka, ki ga določi pristojni organ, poda pisno izjavo, da
sprejema pogoje, pod katerimi se bo izvajala napotitev. Pristojni
organ posreduje izjavo izbirni komisiji.
(4) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ustavi postopek potrditve kandidature, če od izbirne komisije prejme
obvestilo, da kandidat ni podal izjave, da sprejema pogoje, pod
katerimi bi se izvajala napotitev.
15. člen
(napotitev na podlagi dogovora pristojnega organa)
(1) Če obstaja za napotitev v posamezno misijo ali mednarodno organizacijo zunanjepolitični, varnostni ali gospodarski
interes pristojnega organa, misija ali mednarodna organizacija
sama pa ni pozvala ali povabila k napotitvi ali ni objavila razpisa, se je pa pristojni organ z misijo ali mednarodno organizacijo
dogovoril za napotitev, objavi pristojni organ notranji poziv oziroma interni ali javni poziv v skladu s prvim odstavkom 8. člena
tega zakona.
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(2) Izbiro najprimernejšega kandidata opravi posebna
izbirna komisija pristojnega organa, ki jo imenuje predstojnik
ali druga oseba po njegovem pooblastilu. Za postopek izbire se
smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega zakona.
16. člen
(aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi
pravosodnega funkcionarja ali dogovor o napotitvi)
(1) Izbranemu kandidatu se v najkrajšem možnem času
po prejemu dokumenta, s katerim misija ali mednarodna organizacija potrjuje izbiro in pogoje dela, ponudi sklenitev aneksa
k pogodbi o zaposlitvi, če je ta javni uslužbenec, ki je dobil
soglasje predstojnika, ali sporazuma o napotitvi pravosodnega
funkcionarja oziroma dogovora o napotitvi, če kandidat ni zaposlen v javnem sektorju ali če javni uslužbenec ni dobil soglasja
predstojnika. Predstojnik zavrne izdajo soglasja, če napotitev
javnega uslužbenca ni v interesu organa. Če izbrani kandidat
najpozneje v petih dneh po vročitvi osnutka aneksa k pogodbi
o zaposlitvi, sporazuma o napotitvi pravosodnega funkcionarja
oziroma dogovora o napotitvi tega ne podpiše, se šteje, da je
napotitev zavrnil. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, o
tem obvesti misijo ali mednarodno organizacijo.
(2) Dogovor o napotitvi z izbranim kandidatom, ki ni zaposlen v javnem sektorju, ali z javnim uslužbencem, ki ni dobil
soglasja predstojnika, sklene pristojni organ. V dvomu, kateri
organ je pristojen, odloči predsednik medresorske komisije. V
primeru sklenitve dogovora o napotitvi kandidat ne prejema
plače in drugih prejemkov iz 18. člena tega zakona.
(3) Izbrani kandidat, ki je zaposlen v javnem sektorju,
sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi s predstojnikom organa,
v katerem ima sklenjeno delovno razmerje, oziroma sporazum
s predstojnikom organa, v katerem opravlja funkcijo, kadar je
izbrani kandidat pravosodni funkcionar.
(4) Aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi
pravosodnega funkcionarja oziroma dogovor o napotitvi se
sklene za čas trajanja misije ali dela v mednarodni organizaciji,
vendar ne dlje kot za štiri leta. Po tem času lahko pristojni organ
s soglasjem predstojnika za javnega uslužbenca, s soglasjem
Sodnega sveta oziroma Državnotožilskega sveta za pravosodnega funkcionarja ali s soglasjem pristojnega organa za
napoteno osebo, ki ima sklenjen dogovor o napotitvi, podaljša
napotitev, če misija ali delo v mednarodni organizaciji še vedno
traja in če obstajata interes Republike Slovenije in misije ali
mednarodne organizacije za podaljšanje napotitve. Napotitev
javnega uslužbenca na podlagi aneksa k pogodbi o zaposlitvi
ali pravosodnega funkcionarja na podlagi sporazuma lahko
skupno traja največ osem let.
(5) Ob podaljšanju napotitve mora organ, ki napotuje, za
potrebe vodenja centralne evidence napotenih oseb iz petega
odstavka 33. člena tega zakona o tem obvestiti ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, ki o podaljšanju obvesti tudi pristojno izbirno komisijo.
17. člen
(vsebina aneksa k pogodbi o zaposlitvi, sporazuma
o napotitvi pravosodnega funkcionarja
in dogovora o napotitvi)
(1) Aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi
pravosodnega funkcionarja in dogovor o napotitvi vsebujejo
navedbe o:
– pogodbenih strankah;
– predvidenem času opravljanja nalog v misiji ali mednarodni organizaciji (datum nastopa in zaključka dela);
– državi ali območju opravljanja dela;
– nazivu ali mestu oziroma področju, na katerem bo
napotena oseba opravljala naloge v misiji ali mednarodni organizaciji;
– zavezancu za izplačilo prejemkov;
– poročanju in drugih obveznostih napotene osebe;
– obveznih usposabljanjih ali pripravah v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije.
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(2) Aneks k pogodbi o zaposlitvi in sporazum o napotitvi
pravosodnega funkcionarja vsebujeta tudi navedbe o:
– delovnem času v skladu z internimi pravili misije ali
mednarodne organizacije;
– letnem dopustu in načinu njegove izrabe v skladu z
internimi pravili misije ali mednarodne organizacije;
– praznikih in dela prostih dnevih v skladu z internimi
pravili misije ali mednarodne organizacije;
– elementih za določitev plače ali nadomestila plače in o
prejemkih, ki jih zagotavlja misija ali mednarodna organizacija;
– pogojih za sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja za čas dela v misiji ali mednarodni organizaciji ter za
zavarovanje za škodne primere z visokim tveganjem in medicinsko pomoč na potovanjih v tujino, če misija ali mednarodna
organizacija to zahteva;
– predčasnem prenehanju napotitve zaradi odpovedi misije ali mednarodne organizacije ali pristojnega organa v skladu
z internimi pravili ali delovnimi potrebami, vendar ne prej kot po
treh mesecih od začetka napotitve, razen če tega ne zahteva
misija ali mednarodna organizacija ali če misija ali mednarodna
organizacija preneha obstajati;
– vrnitvi na ustrezno delovno mesto ali funkcijo po prenehanju napotitve.
(3) Aneks k pogodbi o zaposlitvi ali sporazum o napotitvi
pravosodnega funkcionarja se glede podatkov iz 4. in 7. alineje
prvega odstavka ter 2., 3. in 5. alineje drugega odstavka tega
člena lahko neposredno sklicuje na dokument, ki ga kandidat
prejme od misije ali mednarodne organizacije glede napotitve,
ali na interna pravila misije ali mednarodne organizacije, v
okviru katere se opravljajo naloge.
(4) Aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi
pravosodnega funkcionarja in dogovor o napotitvi lahko vsebujejo tudi druge podatke, ki vplivajo na pravice in obveznosti
napotene osebe med opravljanjem nalog v okviru posamezne
misije ali mednarodne organizacije, upoštevajoč specifičnost
nalog.
18. člen
(plača in drugi prejemki napotene osebe)
(1) Plača, povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki napotenega javnega uslužbenca ali pravosodnega funkcionarja se določijo v skladu z zakonom in podzakonskimi
predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju in povračila
stroškov in drugih prejemkov. Če dnevno nadomestilo mednarodne organizacije, ki ga prejme napoteni javni uslužbenec ali
pravosodni funkcionar, presega znesek dnevnega nadomestila,
določenega z uredbo, ki ureja plače in druge prejemke javnih
uslužbencev za delo v tujini, je javni uslužbenec ali pravosodni
funkcionar upravičen do plače, ki bi jo prejemal, če bi delo
opravljal v Republiki Sloveniji. Skupni znesek plače, povračil
stroškov, nadomestil in drugih prejemkov napotenega javnega
uslužbenca ali pravosodnega funkcionarja ne more znašati
manj, kot bi znašal skupni znesek plače, povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov po uredbi, ki ureja plače in druge
prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini.
(2) Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar je
delodajalca dolžan obvestiti o višini vseh prejemkov, skupaj s
povračili stroškov, tudi enkratnih, ki jih prejme od mednarodne
organizacije, ter mu predložiti podpisan sporazum z mednarodno organizacijo ali drug dokument, v katerem so navedeni
vsi prejemki, ki jih javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar
prejme od mednarodne organizacije v zvezi z napotitvijo.
(3) Določba drugega stavka prvega odstavka tega člena
ne velja za javne uslužbence ali pravosodne funkcionarje,
napotene na delo v mednarodne civilne misije na območjih
civilnega kriznega upravljanja.
(4) Napotena oseba, ki sklene dogovor o napotitvi, prejema prejemke v zvezi z napotitvijo v skladu z internimi pravili
mednarodne organizacije. Republika Slovenija do napotenih
oseb iz tega odstavka nima nobenih finančnih obveznosti.
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19. člen
(letni dopust)
(1) Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar
pridobi pravico do letnega dopusta v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami.
(2) Napotena oseba izpolnjuje svoje pravice in obveznosti
glede izrabe letnega dopusta in drugih oblik odsotnosti z dela
med napotitvijo v misijo ali mednarodno organizacijo v skladu
z njenimi internimi pravili in navodili vodstva.
(3) Kadar napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar letnega dopusta ne more izrabiti med delom v misiji ali
mednarodni organizaciji, lahko neizrabljeni del letnega dopusta
za tekoče koledarsko leto izrabi pri delodajalcu do 31. decembra naslednjega koledarskega leta po prenehanju napotitve na
podlagi potrdila misije ali mednarodne organizacije o številu dni
izrabljenega letnega dopusta.
(4) Napotenemu javnemu uslužbencu ali pravosodnemu
funkcionarju, ki zaključi napotitev v mednarodno civilno misijo
na območju civilnega kriznega upravljanja, pripada neposredno
po zaključku napotitve dodatnih pet zaporednih delovnih dni
odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače.
20. člen
(druge odsotnosti z dela)
Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar je
lahko med delom v misiji ali mednarodni organizaciji odsoten
iz misije ali mednarodne organizacije s pravico do nadomestila
plače zaradi upravičenih razlogov, če je to določeno z internimi
pravili misije ali mednarodne organizacije. Zavezanec za plačilo
nadomestila plače v času odsotnosti v tujini je organ, s katerim
je napotena oseba sklenila aneks k pogodbi o zaposlitvi ali
sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja, razen če ni
z internimi pravili mednarodne organizacije določeno drugače.
21. člen
(varstvo nekaterih kategorij napotenih oseb)
Napotena oseba lahko zaradi nosečnosti in starševstva,
invalidnosti, starosti in drugih podobnih razlogov uživa posebno varstvo v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne
organizacije.
22. člen
(vrnitev na delovno mesto ali funkcijo
po prenehanju napotitve)
(1) Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar
se mora po prenehanju opravljanja nalog v misiji ali mednarodni organizaciji vrniti na ustrezno delovno mesto ali funkcijo k
delodajalcu v Republiki Sloveniji. Ustrezno delovno mesto je
delovno mesto, za katero napotena oseba izpolnjuje predpisane pogoje ali se opravlja v isti stopnji naziva, če se delo na
delovnem mestu opravlja v več nazivih. Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar ima pred začetkom in po izteku
napotitve pravico do odsotnosti z nadomestilom plače zaradi
selitve v drugo stanovanje v skladu z zakonom in podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo.
(2) Delodajalec ne sme osebe iz prejšnjega odstavka
zaradi napotitve postavljati v manj ugoden položaj. Med napotitvijo v misijo ali mednarodno organizacijo javnemu uslužbencu
teče napredovalno obdobje. Letno oceno mu poda pristojni
organ, pri čemer se za čas opravljanja dela v misiji ali mednarodni organizaciji upošteva ocena mednarodne organizacije ali
poročilo o delu.
23. člen
(obveznosti napotene osebe)
(1) Med napotitvijo mora napotena oseba upoštevati navodila misije ali mednarodne organizacije ter delo opravljati
strokovno in v skladu s pričakovanji misije ali mednarodne
organizacije.

Št.

204 / 28. 12. 2021 /

Stran

13049

(2) Napotena oseba si mora prizadevati za krepitev ugleda Republike Slovenije v mednarodnem okolju.
(3) Napotena oseba je dolžna pristojni organ redno obveščati o zadevah, ki so zanj vsebinsko pomembne, ter najmanj
četrtletno in po izteku napotitve sestaviti poročilo o delu in ga
predložiti pristojnemu organu, pri čemer se upoštevajo posebna
interna pravila in omejitve glede obveščanja in poročanja ter
druga interna pravila misije ali mednarodne organizacije.
(4) Če po merilih pristojnega organa v misiji ali mednarodni organizaciji obstaja kontingent, v skladu s prejšnjim
odstavkom poroča le vodja kontingenta.
24. člen
(zaposlitev za določen čas)
Državni ali drug organ lahko za čas napotitve javnega
uslužbenca v misijo ali mednarodno organizacijo sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas z drugo osebo, ki lahko traja
dlje od dveh let.
25. člen
(diplomatski ali službeni potni list)
Napoteni osebi in njenim ožjim družinskim članom, ki
bodo živeli v skupnem gospodinjstvu v kraju, kjer misija ali
mednarodna organizacija deluje, se lahko za čas opravljanja
dela v misiji ali mednarodni organizaciji izda diplomatski ali
službeni potni list v skladu z zakonom, ki ureja potne listine.
26. člen
(podjemna pogodba)
(1) Za napotitev na opravljanje najzahtevnejših del pri
vodenju mednarodnih civilnih aktivnosti in projektov ali del,
ki so v posebnem interesu Republike Slovenije, lahko Vlada
Republike Slovenije na predlog pristojnega organa predlaga
za kandidata uglednega strokovnjaka za posamezno področje,
če je to v skladu s prakso misije ali mednarodne organizacije.
(2) V primeru potrditve kandidature s strani misije ali mednarodne organizacije sklene pristojni organ z napoteno osebo
podjemno pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.
Sredstva za plačilo po pogodbi se zagotovijo v finančnem načrtu pristojnega organa.
27. člen
(kratkoročne misije)
(1) Za kratkoročno misijo se šteje napotitev, ki traja največ
tri mesece.
(2) V kratkoročnih misijah se opravljajo predvsem naloge
v zvezi s pripravami in spremljanjem demokratičnosti izvedbe
volitev v predstavniške organe, referendumov in popisov prebivalstva ter druge časovno omejene naloge iz 4. člena tega
zakona.
(3) Določbe tega zakona, ki urejajo napotitev v kratkoročno misijo, se ne uporabljajo za pravosodne funkcionarje.
28. člen
(povabilo in seznanitev s povabilom)
(1) Državni ali drug organ, ki od misije ali mednarodne organizacije prejme povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji,
pošlje povabilo izbirni komisiji najpozneje v dveh delovnih dneh
od prejema povabila. Če izbirna komisija ugotovi, da je sodelovanje v interesu Republike Slovenije, na osrednjem spletnem
mestu državne uprave objavi povabilo, ki vsebuje:
1. vrsto kratkoročne misije;
2. državo ali območje, kjer bo kratkoročna misija potekala;
3. pogoje misije ali mednarodne organizacije, ki jih je
potrebno izpolnjevati;
4. predviden čas trajanja kratkoročne misije;
5. dokazila, ki jih zahteva misija ali mednarodna organizacija;
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6. naslov in rok za zbiranje prijav, ki praviloma ne sme biti
krajši od treh dni;
7. navedbo, da mora kandidat v prijavi navesti ali predložiti:
a) osebno ime;
b) naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno
komisijo;
c) datum rojstva;
č) dokazila o izpolnjevanju postavljenih pogojev s strani
misije ali mednarodne organizacije;
d) soglasje predstojnika, če je kandidat javni uslužbenec.
(2) Če gre za kratkoročno napotitev, kjer je potrebna strokovna izobrazba, usposobljenost za delo ali ustrezne izkušnje s
področja, ki sodi na delovno področje enega organa, se izvede
notranji poziv v organu.
29. člen
(izbira kandidata)
(1) Izbirna komisija zbere prijave kandidatov in najpozneje
v treh delovnih dneh po poteku roka za prijavo izbere eno ali
več oseb za napotitev v kratkoročno misijo. Pri izbiri smiselno
upošteva merila iz petega odstavka 12. člena tega zakona.
Odločitev izbirne komisije je dokončna.
(2) Izbirna komisija najpozneje v treh delovnih dneh po
sprejetju odločitve pošlje kandidatom obvestilo o izbiri. O izbranem kandidatu ali kandidatih v istem roku obvesti tudi državni
ali drug organ, ki je poslal povabilo izbirni komisiji.
(3) Državni ali drug organ, ki je od misije ali mednarodne
organizacije prejel povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji,
to seznani z izbranimi kandidati. Po prejemu informacije misije
ali mednarodne organizacije o izbiri ali neizbiri kandidatov za
napotitev v kratkoročno misijo, državni ali drugi organ s tem seznani kandidate, izbirno komisijo, pristojni organ ter ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
30. člen
(obveznosti napotene osebe v kratkoročno misijo)
(1) Izbrani kandidat se mora pri državnem ali drugem
organu, ki je od misije ali mednarodne organizacije prejel povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji, in na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, pred začetkom opravljanja nalog v
kratkoročni misiji seznaniti s smernicami za delo in zahtevami
misije ali mednarodne organizacije.
(2) Oseba, napotena v kratkoročno misijo, mora med
napotitvijo upoštevati navodila misija ali mednarodne organizacije.
(3) Napotena oseba mora po koncu opravljanja nalog v
kratkoročni misiji sestaviti poročilo o delu in ga najpozneje v
treh delovnih dneh predložiti pristojnemu organu, pri čemer se
upoštevajo posebna interna pravila in omejitve glede obveščanja in poročanja ter druga interna pravila misije ali mednarodne
organizacije.
(4) Napotitev lahko predčasno preneha zaradi odpovedi
na strani mednarodne organizacije ali pristojnega organa v
skladu z internimi pravili ali delovnimi potrebami.
31. člen
(status napotenega)
(1) Napoteni javni uslužbenec, ki je dobil soglasje predstojnika, ostane med trajanjem kratkoročne misije v delovnem
razmerju pri delodajalcu in se napoti v kratkoročno misijo na
podlagi naloga za službeno potovanje in je upravičen do povračila vseh stroškov na službeni poti, razen če povračilo stroškov
zagotovi misija ali mednarodna organizacija.
(2) Napoteni, ki ni javni uslužbenec, ali napoteni javni
uslužbenec, ki ni dobil soglasja predstojnika, sklene z organom,
ki je prejel vabilo misije ali mednarodne organizacije za sodelovanje v kratkoročni misiji, dogovor o napotitvi z vsebino, kot
jo določa prvi odstavek 17. člena tega zakona.
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32. člen
(odsotnost z dela)
Za odsotnost z dela v kratkoročni misiji in s tem povezana
morebitna nadomestila se uporabljajo interna pravila misije ali
mednarodne organizacije.
33. člen
(evidenca napotenih in usposobljenih oseb)
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vodi za namen usklajenega uresničevanja ciljev na področju politike napotitev centralno evidenco napotenih oseb, pristojni organi pa
vodijo evidence napotenih oseb v misije in mednarodne organizacije z namenom transparentnega pregleda in zagotavljanja
hitre odzivnosti v primeru urgentnih situacij. Evidence, ki jih
vodijo pristojni organi, vsebujejo podatke iz četrtega odstavka
tega člena v zvezi z napotitvijo oseb z delovnega področja
pristojnega organa. Pristojni organi so dolžni podatke iz petega
odstavka tega člena poslati ministrstvu, pristojnemu za zunanje
zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, hrani podatke
v centralni evidenci napotenih oseb pet let od izteka napotitve.
(2) Pristojni organi lahko vodijo z namenom identificiranja
primernih kandidatov in zagotavljanja ustrezne odzivnosti pri
napotitvah tudi evidenco usposobljenih oseb za napotitev, ki
vsebuje podatke iz šestega odstavka tega člena. V evidenco se
kandidati vpišejo na lastno željo pod pogojem, da so po oceni
pristojnega organa ustrezni kandidati. Zoper zavrnitev prošnje
za vpis v evidenco usposobljenih oseb ni pritožbe. Pristojni
organ izbriše kandidata s seznama:
1. po poteku petih let od vpisa, če kandidat ne poda nove
prošnje za vpis;
2. na kandidatovo lastno željo;
3. če kandidat neupravičeno dvakrat zavrne ponujeno
napotitev;
4. če kandidat ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona.
(3) Posredovanje podatkov iz evidenc tretjim osebam je
dopustno za namen napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo, sodelovanja z misijo ali mednarodno organizacijo in za
izpolnjevanje davčnih ter drugih obveznosti napotenih oseb
do države.
(4) V evidencah pristojnih organov se o napotenih osebah
obdelujejo naslednji podatki:
1. identifikacijski podatki (osebno ime, enotna matična
številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), prijavljena
prebivališča oziroma naslovi, državljanstvo);
2. elektronski naslov;
3. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih in delovni dobi;
4. podatki o sedanjem delovnem mestu ali funkciji;
5. podatki o nazivu ali mestu v misiji ali mednarodni organizaciji;
6. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnih in posebnih
znanjih, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter
drugi podatki o strokovni usposobljenosti;
7. podatki o opravljanju funkcij, sodelovanju v projektnih
skupinah in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;
8. podatki o dosedanji udeležbi v misijah ali mednarodnih
organizacijah (področje dela ali naziv funkcije ali položaja,
trajanje sodelovanja);
9. podatki o nezgodnem in življenjskem zavarovanju, ki
ga zahteva mednarodna organizacija in ga zagotavlja pristojni
organ;
10. osebno ime in telefonska številka kontaktne osebe
za primer, ko je treba nujno zaščititi interese napotene osebe;
11. podatki o oborožitvi (vrsta orožja, kaliber in serijska
številka);
12. podatki o potnem listu (vrsta potne listine in datum
veljavnosti);
13. podatki o krvni skupini in RhD-faktorju;
14. podatki o obliki napotitve v misijo ali mednarodno
organizacijo.
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(5) V centralni evidenci se o napotenih osebah obdelujejo
naslednji podatki:
1. osebno ime;
2. EMŠO;
3. spol;
4. podatki o nazivu ali mestu v misiji ali mednarodni organizaciji;
5. oblika napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo;
6. čas trajanja napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo;
7. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in posebnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in
usposabljanja, opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti.
(6) O usposobljenih osebah se obdelujejo podatki iz 1., 2.,
4., 6., 7. in 8. točke četrtega odstavka tega člena.
(7) Centralna evidenca in evidence pristojnih organov o
osebah, napotenih v misije ali mednarodne organizacije, se
za namen preverjanja in usklajevanja sprememb podatkov iz
1. točke četrtega odstavka in 1. točke petega odstavka tega
člena z uporabo EMŠO lahko povežejo s centralnim registrom
prebivalstva, ki ga vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
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35. člen
(imenovanje novih komisij in sprejem poslovnika)
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje novo medresorsko
komisijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do imenovanja nove medresorske komisije nadaljuje delo medresorska
komisija, ki je bila imenovana po Zakonu o napotitvi oseb v
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni
list RS, št. 20/06).
(2) Predsednik medresorske komisije v enem mesecu po
imenovanju nove medresorske komisije imenuje nove izbirne
komisije. Do imenovanja novih izbirnih komisij nadaljujejo delo
izbirne komisije, ki so bile imenovane po Zakonu o napotitvi
oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
(Uradni list RS, št. 20/06).
(3) Nova medresorska komisija sprejme v treh mesecih po
imenovanju nov poslovnik medresorske komisije za napotitev
oseb v misije in mednarodne organizacije. Do uveljavitve novega poslovnika v skladu s tem zakonom se smiselno uporablja
Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in
mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 112/06), če ni v
nasprotju s tem zakonom.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o
napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06) in Poslovnik medresorske
komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije
(Uradni list RS, št. 112/06).
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38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/21-4/11
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2159-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

(osebe za stike)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Stran

37. člen
(podaljšanje uporabe)
(1) Za napoteno osebo, ki je bila napotena v misijo ali
mednarodno organizacijo pred uveljavitvijo tega zakona, se
do izteka te napotitve uporablja Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list
RS, št. 20/06).
(2) Postopki izbire oseb, ki so se začeli pred uveljavitvijo
tega zakona, se nadaljujejo po Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list
RS, št. 20/06).
(3) Za podaljšanje napotitve že napotene osebe po uveljavitvi tega zakona se uporabljajo določbe tega zakona.

34. člen
(1) Državni ali drugi organi, ki napotijo kandidate v misijo
ali mednarodno organizacijo, morajo imenovati osebe za stike
za zagotavljanje pravočasnega odziva na predloge, pobude in
pomoči osebam, napotenim v misije ali mednarodne organizacije, pri opravljanju njihovih nalog v tujini.
(2) Osebno ime, telefonska številka in naslov elektronske
pošte oseb za stike se sporočijo ministrstvu, pristojnemu za
zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pri
zagotavljanju pomoči osebam, napotenim v misije ali mednarodne organizacije, sodeluje z državnimi in drugimi organi.

204 / 28. 12. 2021 /
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Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem
zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik
in razvojnem prestrukturiranju regije
(ZPZRTH-H)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah
Zakona o postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-311
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM
ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK
IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE
(ZPZRTH-H)
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika TrbovljeHrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr.,
40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18) se v 2. členu za
besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
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»Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se dokončanje vseh zapiralnih del, izvedba dokončne sanacije okolja in
vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik izvede do 31. decembra
2022, postopek za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti
ter likvidacija družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. – v
likvidaciji, pa se izvede do 31. decembra 2023.«.
2. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena se za obdobje
od 2022 do 2023 pripravi program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje-Hrastnik 2019–2020 ter izvedba aktivnosti
za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor
Trbovlje-Hrastnik.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
3. člen
V 7.a členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in
sedmi odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena sredstva, potrebna
za izvajanje programa zapiranja rudnika, v letnih proračunih
Republike Slovenije za naslednja leta znašajo največ do
– za leto 2022
4.200.000 eurov
– za leto 2023
4.500.000 eurov
– za leto 2024
200.000 eurov.
Ne glede na četrti odstavek tega člena Rudnik TrbovljeHrastnik d.o.o. – v likvidaciji opravi vsa dejanja, potrebna za
dokončanje postopkov za zapustitev rudnika, ki jih v skladu
z določbami 6. poglavja VI. dela Zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ)
opravi nosilec rudarske pravice, zlasti pridobi odločbo o prenehanju pravic in obveznosti, izroči Geološkemu zavodu Slovenije
rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju
rudarskih del, ki se nanašajo na izkoriščanje, najpozneje do
31. decembra 2023.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Program zapiranja rudnika za obdobje od 2022 do 2023
iz novega četrtega odstavka 4. člena zakona sprejme Vlada
Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/21-4/10
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2114-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

4152.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST-1D)

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-327
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODNIH TAKSAH (ZST-1D)
1. člen
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08,
97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17
– ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) se v 1. členu četrti
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postopku za evropski plačilni nalog, v evropskem postopku v
sporih majhne vrednosti, v postopku o zahtevi za razglasitev
izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske
unije, v postopku o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v
postopku o zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju,
v postopku o zahtevi za začasni odlog učinkov evropskega
potrdila o dedovanju, v postopku o zahtevi za izdajo potrdila
o evropskem nalogu za izvršbo ali potrdila o neizvršljivosti ali
omejitvi izvršljivosti in v postopku o zahtevi za popravek ali
umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo za izvajanje:
1. Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski
plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1),
2. Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v
sporih majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1),
3. Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja,
priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega
potrdila o dedovanju (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 107) in
4. Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za
izvršbo nespornih zahtevkov (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004,
str. 15).«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(zavezanec za plačilo)
(1) S tem zakonom predpisane takse plača tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, če
ta zakon ne določa drugače.
(2) V postopku o individualnih delovnih sporih pred sodiščem prve stopnje in v postopku o socialnih sporih pred
sodiščem prve stopnje plača takso tisti, ki ga kot zavezanca za
plačilo takse s smiselno uporabo določb o povrnitvi stroškov
zakona, ki ureja pravdni postopek, določi sodišče v odločbi o
stroških postopka.
(3) Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za
dolg stečajne mase. To takso plača stečajna upraviteljica oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni upravitelj).

Uradni list Republike Slovenije
(4) Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v
čigar korist je potrjena prisilna poravnava.
(5) Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dolžnosti plača dolžnik, takso za postopek o predlogu za vpis v
zemljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, plača zastavitelj, takso
za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, pa
tisti, v čigar korist se opravi vpis.
(6) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se
preganja po uradni dolžnosti, plača takso za postopek na prvi
stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je pravnomočno izrečena kazenska
sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu
oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v
nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v postopek plača
takso ob vstopu v postopek oškodovanec kot tožilec. Če je v
tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska
sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, doplača
takso za postopek na prvi stopnji obdolženec, sicer pa doplača
takso oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja
smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.
(7) V postopku o prekrških plača takso za postopek na
prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je pravnomočno izrečena ali odpuščena
sankcija za prekršek.
(8) V postopku za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, ki se začne po uradni dolžnosti, plača takso za postopek
na prvi stopnji udeleženka oziroma udeleženec (v nadaljnjem
besedilu: udeleženec), ki ga kot zavezanca za plačilo takse
po prostem preudarku določi sodišče v odločbi o stroških
postopka.
(9) V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji
plača takso udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine,
v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma vložnik (v
nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.
(10) Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je
njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku dediči plačajo takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(zavezanec za plačilo v postopkih na prvi stopnji po zakonu,
ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah
in ugotavljanje pripadajočega zemljišča)
(1) Če sodišče ugodi predlogu za vzpostavitev etažne
lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na
določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča,
plača takso za postopek na prvi stopnji tisti, o čigar vpisu lastninske pravice na posameznem delu ali solastninske pravice
na skupnem delu stavbe je sodišče z odločbo o vzpostavitvi
etažne lastnine prvič odločilo, če je predlog umaknjen ali sodišče predlog zavrže ali zavrne, pa plača takso predlagatelj. Ne
glede na prejšnji stavek takso za določitev idealnih deležev
solastnine na splošnih skupnih delih stavbe plača skupnost
vsakokratnih etažnih lastnikov iz sredstev rezervnega sklada,
če je ta oblikovan.
(2) Če sodišče ugodi predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine
na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča,
plača takso za postopek na prvi stopnji skupnost vsakokratnih
etažnih lastnikov iz sredstev rezervnega sklada, če je ta oblikovan, sicer pa lastnik stavbe oziroma vsak etažni lastnik stavbe
v etažni lastnini. Če je predlog iz prejšnjega stavka umaknjen
ali sodišče predlog zavrže ali zavrne, plača takso za postopek
na prvi stopnji predlagatelj.
(3) Če sodišče ugodi predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča in stavba v etažni lastnini nima rezervnega sklada
ter v zemljiški knjigi niso vpisani vsi deli stavbe, plača takso
za postopek na prvi stopnji predlagatelj. Če v zemljiški knjigi
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niso vpisani dejanski lastniki stavbe, ki ni v etažni lastnini, ali
dejanski lastniki zemljišča pod stavbo, plača takso za postopek
na prvi stopnji predlagatelj.
(4) Takso za ugotovitev obstoja še nevpisane izvedene
pravice v postopku za vzpostavitev etažne lastnine ali v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča na prvi stopnji
po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih
stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča, plača tisti, v
čigar korist je ugotovljena pravica.«.
4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe,
predloga za začetek postopka, ugovora zaradi pobota ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, če ni v naslednjih točkah določeno drugače;«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. za postopek, ki se začne z vlogo, vloženo v elektronski obliki, ob vložitvi vloge v informacijski sistem, razen za
postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
ki je vložen po elektronski poti, za katerega nastane taksna
obveznost ob oddaji predloga v informacijski sistem;«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se za besedilom
»individualnih delovnih sporih« črta besedilo »zaradi izplačila
denarnih terjatev iz delovnega razmerja«.
Dosedanja 4. točka se črta.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. za postopek za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij pred sodiščem prve stopnje, ki se začne po uradni
dolžnosti, takrat, ko je sodna odločba vročena zavezancu za
plačilo;«.
V dosedanji 9. točki, ki postane 10. točka, se za besedo
»končana« dodata vejica in besedilo »če sodišče ne opravi
zapuščinske obravnave, pa z vročitvijo sklepa o dedovanju
dedičem«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.
Dosedanja 12. točka, ki postane 13. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»13. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine, za postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča in za ugotovitev
obstoja še nevpisane izvedene pravice po zakonu, ki ureja
vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča, pred sodiščem prve stopnje, s
sklenitvijo sodne poravnave ali z vročitvijo odločbe, s katero se
postopek na prvi stopnji konča;«.
Dosedanje 13. do 18. točka postanejo 14. do 19. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 20. točka, se doda
nova 21. točka, ki se glasi:
»21. za takse po tarifnih številkah 10103, 10104, 10105
in 10106, ki jih mora plačati obdolženec, ki ima postavljenega
zagovornika, ob pravnomočnosti odločbe sodišča o stroških
postopka;«.
V dosedanji 20. točki, ki postane 22. točka, se za besedo
»prepise« dodata vejica in besedilo »ki niso urejeni v 20. in
21. točki tega odstavka,«.
Dosedanja 21. točka postane 23. točka.
V petem odstavku se številka »20« nadomesti s številko
»22«, številka »21« pa se nadomesti s številko »23«.
5. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku številka »19« nadomesti
s številko »21« in črta beseda »razen«.
V četrtem odstavku se številka »20« nadomesti s številko
»22«, številka »21« pa se nadomesti s številko »23«.
6. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma
prisilno izterjavo takse pretrga vsako uradno dejanje pristoj-
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nega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava
takse. Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki
je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga
določa ta zakon.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma
prisilno izterjavo takse se zadrži za čas, ko pristojni organ
zaradi zakonskih razlogov ali teka sodnih postopkov ne more
opraviti prisilne izterjave takse. Čas, ki je pretekel pred zadržanjem, se šteje v zastaralni rok, ki ga določa ta zakon.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov zastaranje
nastopi v desetih letih po zapadlosti takse v plačilo, razen če je
bilo zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno
izterjavo takse zadržano. V tem primeru se čas zadržanja ne
šteje v čas zastaralnega roka.«.
7. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi;
»(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni
organi, samoupravne lokalne skupnosti, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in posredni proračunski uporabniki, ki so
v celoti v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
humanitarne organizacije in organizacije, ki kot javno službo
opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po zakonu, ki
ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter tuja
država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba
ali če velja vzajemnost.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Plačila sodnih taks je oproščena stranka za postopek, za katerega ji je bila dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč po zakonu, ki ureja brezplačno pravno
pomoč.
(4) V postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij je plačila sodnih taks oproščen center za socialno
delo kot predlagatelj, otrok, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben
razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, in otrokov
skrbnik.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo peti do osmi
odstavek.
8. člen
V 11. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi za samostojnega podjetnika posameznika in fizično osebo,
ki ni samostojni podjetnik posameznik in kot poklic opravlja
določeno dejavnost, v postopkih v zvezi z njuno dejavnostjo
ter za pravne osebe glede plačila takse za vloge, pri katerih
je plačilo takse procesna predpostavka, če nimajo sredstev
za plačilo takse in jih tudi ne morejo zagotoviti oziroma jih ne
morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje
dejavnosti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka oseba iz
prejšnjega odstavka ne more biti oproščena plačila takse, ki
znaša do vključno 44 eurov, če pa je taksa višja od 44 eurov,
mora plačati najmanj 44 eurov takse, plačila preostalega dela
takse pa je lahko oproščena.«.
V šestem odstavku se besedilo »je do celotne oprostitve
plačila taks upravičena stranka« nadomesti z besedilom »sodišče v celoti oprosti plačila taks stranko«.
9. člen
V 12. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo
»pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika«
nadomesti z besedilom »osebe iz tretjega odstavka prejšnjega
člena«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– da so stranka in njeni polnoletni družinski člani, ki
so podali soglasje iz prejšnje alineje, seznanjeni z vsemi in-
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formacijami iz enajstega odstavka 12.a člena tega zakona,
objavljenimi na spletni strani sodišča, pri katerem stranka vlaga
predlog;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če predlog ne vsebuje predpisanih podatkov in izjav,
razen podatkov o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov iz tretjega in četrtega odstavka 12.a člena tega
zakona ter podatkov o premoženju iz prve alineje prvega odstavka 12.b člena tega zakona, s katerim stranka dejansko ne
more razpolagati, izjav stranke in njenih polnoletnih družinskih
članov iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka ter podpisov
polnoletnih družinskih članov stranke, sodišče ravna v skladu s
pravili o nepopolnih vlogah, sicer pa odloči o predlogu.«.
10. člen
V 12.a členu se za desetim odstavkom dodajo novi enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(11) Sodišče omogoči vsakemu posamezniku, čigar
osebni podatki se obdelajo po prejšnjem ali tem členu, da se
seznani z nameni obdelave osebnih podatkov, s pravno podlago obdelave po določbah tega zakona, s pravico do prijave pri
nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov in njegovimi
kontaktnimi podatki, s pravico, da od sodišča zahteva dostop
do vsebine osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ter omejitev obdelave osebnih podatkov, s pravico do
vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
z rokom hrambe obdelanih osebnih podatkov in z imenom in
kontaktnimi podatki sodišča ter kontaktnimi podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov sodišča.
(12) Zapis informacij iz prejšnjega odstavka se objavi
na spletni strani sodišča in vloži v ovitek iz prvega odstavka
14.b člena tega zakona. Sodišče o možnosti vpogleda v zapis
iz prejšnjega stavka obvesti vse osebe, katerih osebni podatki
so bili obdelani po prejšnjem ali tem členu ter niso podale
soglasja in izjave po peti in šesti alineji drugega odstavka
prejšnjega člena.
(13) Osebni podatki, ki so bili obdelani po prejšnjem ali
tem členu, se hranijo pet let po pravnomočnem zaključku postopka, nato se izbrišejo.«.
11. člen
V 12.b členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »pravicah« dodata vejica in besedilo »razen premoženja,
s katerim stranka dejansko ne more razpolagati, če stranka
izkaže upravičene razloge, zaradi katerih je razpolaganje s
tem premoženjem omejeno in na podlagi katerih je mogoče
utemeljeno sklepati, da jih stranka ni zakrivila po lastni volji«.
12. člen
V 14. členu se v drugem odstavku beseda »formalnega«
nadomesti z besedo »materialnega«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi, če je ena ali
več oseb oproščenih plačila sodnih taks na podlagi zakona.«.
13. člen
V 14.b členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Listine in sklep iz prejšnjega odstavka lahko pregledujejo le stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog
ali obročno plačilo sodnih taks, njeni družinski člani, katerih
podatki so bili obdelani po določbah tega zakona, ter sodišče
in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem svojih z zakonom
določenih pristojnosti. Stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, lahko pregleduje vse
listine in sklep iz prejšnjega odstavka, razen listin s podatki o
njenih družinskih članih, njen družinski član pa lahko pregleduje
samo listine s podatki o njem in zapisom informacij iz enajstega
odstavka 12.a člena tega zakona. Po pregledu se morajo listine
in sklep spet zapreti v posebni ovitek in na njem se označi, kdo
in kdaj ter po kateri zakonski podlagi jih je pregledal.«.
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glasi:

Št.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se

»(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, če predlog za
oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks vloži pravna
oseba.«.
14. člen
V 15. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Takse stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je
v postopku uspela, plača nasprotnik te stranke, razen če je
oproščen plačila taks.
(3) Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti naloži plačilo
taks nasprotniku stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v
postopku uspela, razen če je oproščen plačila taks na podlagi
zakona.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »Če stranka, ki je
bila oproščena plačila taks« doda besedilo »s sodno odločbo«,
za besedo »podlagi« pa se črta beseda »pravnomočnega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Sodišče naloži plačilo taks iz drugega in četrtega
odstavka tega člena s plačilnim nalogom iz prvega odstavka
34. člena tega zakona.«.

»

15. člen
V 16. členu se v preglednici črta vrstica
nad 500.000

50.000

110

«.
Besedilo pod preglednico se spremeni tako, da se glasi:

10.000
25.000
50.000
250.000

13055

33.a člen
(vložitev vloge za začetek postopka v elektronski obliki)
Če lahko stranka vlogo za začetek postopka vloži v fizični
ali elektronski obliki, se za postopek o tej vlogi, ki jo stranka
vloži v elektronski obliki, plača taksa, določena v tarifnem
delu tega zakona, znižana za 20 odstotkov, razen če ta zakon
določa drugače.«.
21. člen
V 34. členu se v prvem odstavku besedilo »izroči ali pošlje« nadomesti z besedo »izda«.
V četrtem in petem odstavku se beseda »pošlje« nadomesti z besedo »izda«.
22. člen
V 35. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo
»v nadaljnjem roku 15 dni«.
23. člen
V 36. členu se v drugem odstavku za besedo »zahtevek«
doda besedilo »ali za ugovor zaradi pobota«.
24. člen
V 37. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sodišče po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega člena, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih
predloži stranka, ki je upravičena do vrnitve takse.«.
25. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen

16. člen
V 17. členu se v preglednici črtajo vrstice
5.000.000
25.000.000
50.000.000
nad 50.000.000
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»Višine taks pri vseh vrednostih spornega predmeta so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.«.
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(nadzor nad izvajanjem predpisov o sodnih taksah)
10
11
8
5

«.
Besedilo pod preglednico se spremeni tako, da se glasi:

»Višine taks pri vseh vrednostih predmeta postopka so navedene v prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.«.
17. člen
V 18. členu se v drugem odstavku za besedo »tožbi«
doda besedilo »in ugovoru zaradi pobota«.
18. člen
21. člen se črta.
19. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(spori v zvezi z zakonito preživnino)
Če se v sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi posameznih zneskov zakonite preživnine odloča v pravdnem postopku, se vrednost za plačilo takse izračuna tako,
da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen če se zahteva
preživnina za krajši čas.«.
20. člen
Za 33. členom se doda naslov novega V.A poglavja in novi
33.a člen, ki se glasita:

Nadzor nad izvajanjem predpisov o sodnih taksah opravljata:
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije v okviru notranjega nadzora javnih financ v skladu z zakonom, ki ureja javne
finance,
– ministrstvo, pristojno za pravosodje, v okviru pristojnosti, ki jih določa zakon, ki ureja sodišča.«.
26. člen
V preglednici 1.1 se tarifna številka 1112 spremeni tako,
da se glasi:
»
1112

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred začetkom
pripravljalnega naroka ali prvega naroka
za glavno obravnavo, če se pripravljalni
narok ne opravi, če se odloča brez
obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s
sodbo na podlagi pripoznave, izdano
najpozneje na prvem naroku za glavno
obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred
izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1111 se zniža na
Opomba: če je pred tem postopkom
zaradi istega predmeta spora tekel
postopek za izdajo plačilnega
ali izpraznitvenega naloga, postopek
za evropski plačilni nalog ali postopek
za izvršbo na podlagi verodostojne listine

1,0
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in je taksa po tarifni številki 1111
s količnikom 1,0 nižja od takse
za postopek za izdajo naloga oziroma
za postopek o predlogu za izvršbo
na podlagi verodostojne listine, se taksa
po tarifni številki 1111 namesto na količnik
1,0 zniža na višino takse za postopek
za izdajo naloga oziroma za postopek
o predlogu za izvršbo na podlagi
verodostojne listine.

glasi:

«.
V opombi 1.1 se za točko b) doda nova točka c), ki se

»c) Takse, določene v preglednici 1.1, se plačujejo tudi
v postopku s kolektivno tožbo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča okrožno sodišče. V postopku s
kolektivno poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v
katerem odloča okrožno sodišče, se plačujejo polovične takse
iz preglednice 1.1. V postopku s kolektivno tožbo in s kolektivno poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem
odloča okrožno sodišče, se plačujejo tudi takse iz tretjega dela
taksne tarife, pri katerih je določeno, da se plačujejo v rednem
pravdnem postopku.«.
V dosedanji točki c), ki postane točka č), se beseda »tabeli« nadomesti z besedo »preglednici«.
27. člen
Preglednica 1.2 in opomba 1.2 se črtata.
28. člen
V preglednici 2.1 se v glavi preglednice v desnem stolpcu
za besedo »ZST-1« doda besedilo »ali znesek takse«.
Pri tarifni številki 2111 se številka »0,9« nadomesti s
številko »1,08«.
Pri tarifni številki 2112 se v 1. točki besedilo »razpisom naroka za glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »začetkom
pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo,
če se pripravljalni narok ne opravi«, številka »0,3« pa se nadomesti s številko »0,36«.
Pri tarifni številki 2121 se številka »0,9« nadomesti s
številko »1,08«.
Pri tarifni številki 2122 se številka »0,45« nadomesti s
številko »0,54«.
Pri tarifni številki 2131 se številka »0,3« nadomesti s
številko »0,36«.
Pri tarifni številki 2132 se številka »0,9« nadomesti s
številko »1,08«.
Pri tarifni številki 2133 se številka »0,6« nadomesti s
številko »0,72«.
Pri tarifni številki 2134 se številka »0,72« nadomesti s
številko »0,86«.
Pri tarifni številki 2141 se številka »10« nadomesti s
številko »12«.
Opomba 2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 2.1:
a) Takse ne plača zavarovanec kot tožnik v socialnih
sporih premoženjske narave.
b) V postopku o socialnih sporih premoženjske narave je
treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih
je to posebej določeno.«.
29. člen
V preglednici 2.2 se pri tarifni številki 2211 številka »41«
nadomesti s številko »49«.
Pri tarifni številki 2212 se v 1. točki besedilo »razpisom
naroka za glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno
obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi«, številka »14«
pa se nadomesti s številko »17«.
Pri tarifni številki 2221 se številka »20« nadomesti s
številko »24«.
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Pri tarifni številki 2222 se številka »10« nadomesti s
številko »12«.
Pri tarifni številki 2231 se številka »7« nadomesti s številko »8«.
Pri tarifni številki 2232 se številka »20« nadomesti s
številko »24«.
Pri tarifni številki 2233 se številka »14« nadomesti s
številko »17«.
Pri tarifni številki 2234 se številka »20« nadomesti s
številko »24«.
Pri tarifni številki 2241 se številka »10« nadomesti s
številko »12«.
V opombi 2.2 se za točko a) doda nova točka b), ki se
glasi:
»b) Takse ne plača delavec kot tožnik v individualnih
delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso
premoženjske narave.«.
Dosedanja točka b) postane točka c).
30. člen
V preglednici 2.3 se pri tarifni številki 2311 številka »2,0«
nadomesti s številko »2,4«.
Pri tarifni številki 2312 se v 1. točki besedilo »razpisom
naroka za glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno
obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi«, številka »0,7«
pa se nadomesti s številko »0,8«.
Pri tarifni številki 2321 se številka »2,0« nadomesti s
številko »2,4«.
Pri tarifni številki 2322 se številka »1,0« nadomesti s
številko »1,2«.
Pri tarifni številki 2331 se številka »0,7« nadomesti s
številko »0,8«.
Pri tarifni številki 2332 se številka »2,0« nadomesti s
številko »2,4«.
Pri tarifni številki 2333 se številka »1,4« nadomesti s
številko »1,7«.
Pri tarifni številki 2334 se številka »1,6« nadomesti s
številko »1,9«.
Opomba 2.3 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 2.3:
a) Takse ne plača delavec kot tožnik v individualnih delovnih sporih premoženjske narave.
b) V postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne
tarife, pri katerih je to posebej določeno.
c) Takse, določene v preglednici 2.3, se plačujejo tudi v
postopku s kolektivno tožbo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča delovno sodišče. V postopku s kolektivno
poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča delovno sodišče, se plačujejo polovične takse iz preglednice 2.3. V postopku s kolektivno tožbo in s kolektivno poravnavo
po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča delovno
sodišče, se plačujejo tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri
katerih je določeno, da se plačujejo v postopku o individualnih
delovnih sporih premoženjske narave.
č) Taks iz prejšnje točke ne plača tožeča stranka.«.
31. člen
V preglednici 3 se pri tarifni številki 3001 številka »50«
nadomesti s številko »54«.
Pri tarifni številki 3002 se številka »16« nadomesti s
številko »18«.
Pri tarifni številki 3003 se besedi »8 EUR« nadomestita z
besedilom »10 % takse za postopek na prvi stopnji – najmanj
10 EUR«.
Pri tarifni številki 30011 se za besedilom »postopek o
ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane
v drugi državi članici Evropske unije« dodata vejica in besedilo
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»ali postopek o zahtevi za izdajo potrdila o evropskem nalogu
za izvršbo ali potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti ali
postopek o zahtevi za popravek ali umik potrdila o evropskem
nalogu za izvršbo«.
Opomba 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 3:
a) Takso po tarifni številki 3002 je treba plačati v rednem
pravdnem postopku ter v postopkih o delovnih in socialnih sporih.
b) Takse po tarifnih številkah 3004, 3006 in 3007 je treba
plačati v rednem pravdnem postopku, v postopkih o delovnih
in socialnih sporih, v vseh postopkih v upravnem sporu in v
nepravdnih postopkih.
c) Takso po tarifni številki 3005 je treba plačati v rednem
pravdnem postopku in v postopku v tistih upravnih sporih, ki
niso spori v zadevah socialnega varstva.

Št.
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č) Taksi po tarifnih številkah 3008 in 3009 je treba plačati
v rednem pravdnem postopku ter v postopkih o delovnih in
socialnih sporih.
d) Takso po tarifni številki 3009 je treba plačati za postopek o pritožbi zoper posebni sklep o stroških postopka in za
postopek o pritožbi, vloženi samo zoper odločbo o stroških, ki
jo je sodišče izdalo v odločbi o glavni stvari. V primeru pritožbe
zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se taksa po tarifni
številki 3009 ne plača.
e) Takso po tarifni številki 30010 je treba plačati v rednem
pravdnem postopku, v postopku o individualnih delovnih sporih
premoženjske narave in v postopku v tistih upravnih sporih, ki
niso spori v zadevah socialnega varstva.«.
32. člen
Preglednica 4 se spremeni tako, da se glasi:

»4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE
Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
4011
Postopek o predlogu za izvršbo ali
postopek o predlogu za nasprotno izvršbo ali
postopek o zahtevi za naložitev plačila sodnih penalov
4012
Postopek o predlogu upnika, naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov
dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih
sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, ali
postopek o predlogu za odlog izvršbe ali
postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja odloči
sodišče, ali
postopek o zahtevi za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v
postopku, storila pri opravljanju izvršbe, ali
postopek o predlogu za vpis hipoteke na podlagi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu po
zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje
4013
Postopek o predlogu za zavarovanje po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje

4.0.2 Ugovorni postopek
4021
Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi
4022
Postopek o drugih ugovorih, ki niso takse prosti
4.0.3 Pritožbeni postopek
4031
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi
4032
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu
upnika, naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov dovoli izvršbo še
z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in
predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, ali
postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe
4033
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
4.0.4 Izredna pravna sredstva
4041
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
4042
4043

Znesek takse

55 EUR

30 EUR
10 % takse
za postopek na prvi
stopnji – najmanj
30 EUR
55 EUR
30 EUR
125 EUR

65 EUR
33 EUR
42 EUR

Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
Postopek o reviziji
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata

125 EUR

Taksa po tarifni številki 4042 se zniža na

83 EUR

V opombi 4 se v točki b) beseda »rodbinskega« nadomesti z besedo »družinskega«.
V točki č) se številka »4012« nadomesti s številko »4013«.
Točka d) se spremeni tako, da se glasi:
»d) Za postopek za izdajo začasne odredbe v zadevah za
ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij ter za postopek za
izdajo začasne odredbe po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, se taksa ne plača po tarifni številki 4013, temveč
po tarifni številki 9115.«.

«.
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33. člen
Preglednica 6.1 se spremeni tako, da se glasi:
»6.1 Splošne določbe
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

6.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
6111
Postopek v upravnem sporu na splošno
6112
Postopek za sodno varstvo po zakonu, ki ureja bančništvo,
zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov,
zakonu, ki ureja prevzeme,
zakonu, ki ureja revidiranje,
zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
zakonu, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, ali
zakonu, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, na splošno
6113
Postopek za sodno varstvo po zakonu, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega
naročanja, na splošno
6114
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno
obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi, če se odloča brez obravnave, pa pred
izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje
na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

Znesek takse ali
količnik za odmero
takse po tarifni številki
6111, 6112 ali 6113
148 EUR

444 EUR
4.440 EUR

Taksa po tarifni številki 6111, 6112 ali 6113 se zniža na
6.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
6121
Postopek na splošno
6122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje
senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

0,33

Taksa po tarifni številki 6121 se zniža na
6.1.3 Izredna pravna sredstva
6131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije

0,55

6132
6133

0,37

Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
Postopek o reviziji
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata

Taksa po tarifni številki 6132 se zniža na
6134
Obnova postopka
6.1.4 Začasno pravno varstvo
6141
Postopek o zahtevi za izdajo začasne odredbe
6142
Postopek o pritožbi zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe
34. člen
V preglednici 6.2 se tarifna številka 6212 spremeni tako,
da se glasi:
»
6212

1,11

Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred začetkom
pripravljalnega naroka ali prvega naroka
za glavno obravnavo, če se pripravljalni
narok ne opravi, če se odloča brez
obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi, izdano
najpozneje na prvem naroku za glavno
obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred
izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6211 se zniža na

1,11
0,74
1,11
74 EUR
41 EUR

«.

Za naslovom »6.2.3 Izredna pravna sredstva« se doda
nova tarifna številka 6231, ki se glasi:
»
6231

Postopek o predlogu za dopustitev
revizije

7 EUR

Opomba: če sodišče dopusti revizijo,
se ta taksa všteje v takso za postopek
o reviziji.

14 EUR
«.

«.
Dosedanja tarifna številka 6231 postane tarifna številka
6232.
V dosedanji tarifni številki 6232, ki postane tarifna
številka 6233, se številka »6231« nadomesti s številko
»6232«.
Dosedanja tarifna številka 6233 postane tarifna številka
6234.
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35. člen
Preglednica 9.1 se spremeni tako, da se glasi:
»9.1 Splošne določbe ter nekateri postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9111
Nepravdni postopek na splošno
9112
Postopek za sporazumno razvezo zakonske zveze
9113
Postopek za ugotovitev neobstoja zakonske zveze ali
postopek za razveljavitev zakonske zveze ali
postopek za razvezo zakonske zveze na predlog enega od zakoncev na splošno
9114
Postopek za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva ali
postopek za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih na
splošno
9115
Postopek za izdajo začasne odredbe v zadevah za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij ali
postopek za izdajo začasne odredbe po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
na splošno
9116
Postopek za postavitev otroka pod skrbništvo ali
postopek za namestitev otroka v rejništvo na splošno
9117
Postopek se konča:
1. z umikom predloga ali odstopom enega od zakoncev od predloga za sporazumno
razvezo zakonske zveze pred začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka, če se
pripravljalni narok ne opravi,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

Znesek takse ali
količnik za odmero
takse po tarifnih
številkah 9111 do
9116
35 EUR
56 EUR
72 EUR
45 EUR

30 EUR
25 EUR

Taksa po tarifni številki 9111, 9112, 9113, 9114, 9115 ali 9116 se zniža na
9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9121
Postopek na splošno
9122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje
senata,
2. z umikom predloga za razvezo zakonske zveze ali predloga za sporazumno razvezo
pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

0,33

Taksa po tarifni številki 9121 se zniža na
9.1.3 Izredna pravna sredstva
9131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
9132
Postopek o reviziji
9133
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.

0,33

Taksa po tarifni številki 9132 se zniža na
9134
Obnova postopka
9.1.4 Posebne takse
9141
Postopek o ugovorih, ki niso takse prosti
9142
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

0,4
0,7

Opomba 9.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.1:
a) Takse po tarifnih številkah 9111 in 9117 do 9142 se
plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere
so takse v tej taksni tarifi posebej določene. Plačujejo se tudi
v postopkih v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje nasilja
v družini.
b) Takse po tarifnih številkah 9111 do 9116 se plačajo za
vsak postopek, tudi za postopek za izdajo začasne odredbe,
posebej. Če sodišče v istem postopku odloča o več zadevah,
ki so posebej taksirane, se takse za posamezne zadeve seštejejo, razen v primerih iz naslednjih dveh točk.

0,7

0,2
0,7

1,0
0,4

«.

c) Če se v postopku za sporazumno razvezo zakonske
zveze odloča tudi o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka
in otrokovih stikih, se plača samo taksa za postopek za sporazumno razvezo zakonske zveze.
č) Za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju
otroka in otrokovih stikih se plača ena taksa po tarifni številki
9114 tako v primeru, ko se v istem postopku odloča o vseh
navedenih zadevah, kot v primeru, ko se odloča o eni, dveh ali
treh od navedenih zadev.
d) Za postopek za spremembo sklepa o zadevi se plača
enaka taksa kot za postopek odločanja o tej zadevi.
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e) V postopku za razglasitev osebe, ki je pogrešana v
vojni, za mrtvo, se takse ne plačajo.
f) Takse za pritožbeni postopek v postopku za postavitev
odrasle osebe pod skrbništvo ne plača tisti, zoper katerega je
predlagana postavitev pod skrbništvo, oziroma njegov zakoniti
zastopnik ali skrbnik.
g) V nepravdnih postopkih je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.«.
36. člen
V preglednici 9.2 se v glavi preglednice v desnem stolpcu
za besedo »ZST-1« doda besedilo »ali znesek takse«.
37. člen
V preglednici 9.4 se za tarifno številko 9421 doda nova
tarifna številka 9422, ki se glasi:
»
9422

Postopek o predlogu za dopustitev
revizije

7 EUR

Opomba: če sodišče dopusti revizijo,
se ta taksa všteje v takso za postopek
o reviziji.

«.
Za dosedanjo tarifno številko 9422, ki postane tarifna
številka 9423, se doda nova tarifna številka 9424, ki se glasi:
»
9424

10 EUR
«.
Dosedanja tarifna številka 9423 postane tarifna številka
9425.
38. člen
V preglednici 9.5 se pri tarifni številki 9512 beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.5.3 Izredna pravna sredstva« se dodajo
nove tarifne številke 9531, 9532 in 9533, ki se glasijo:
»

9532
9533

Postopek o predlogu za dopustitev
revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se
ta taksa všteje v takso za postopek o
reviziji.
Postopek o reviziji
Postopek se konča z umikom revizije
pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 9532 se zniža na

0,4

1,2

0,8

«.
Dosedanja tarifna številka 9531 postane tarifna številka
9534.
39. člen
V preglednici 9.6 se pri tarifni številki 9612 v 1. točki beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.6.3 Izredna pravna sredstva« se dodajo
nove tarifne številke 9631, 9632 in 9633, ki se glasijo:
»
9631

9632

Postopek o predlogu za dopustitev
revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se
ta taksa všteje v takso za postopek o
reviziji.
Postopek o reviziji

0,7

2,1

Postopek se konča z umikom revizije
pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 9632 se zniža na

1,4

«.
Dosedanja tarifna številka 9631 postane tarifna številka
9634.
Opomba 9.6 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.6:
a) V delitvenem postopku je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da
se plačajo v nepravdnih postopkih.
b) Takse, določene v preglednici 9.6, se plačujejo tudi v
postopku za prenehanje premoženjske skupnosti. V tem postopku se plačujejo tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri
katerih je določeno, da se plačujejo v nepravdnih postopkih.«.
40. člen
V preglednici 9.7 se pri tarifni številki 9712 v 1. točki beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.7.3 Izredna pravna sredstva« se dodajo
nove tarifne številke 9731, 9732 in 9733, ki se glasijo:
»
9731

Postopek se konča z umikom revizije
pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 9423 se zniža na

9531

9633

9732
9733

Postopek o predlogu za dopustitev
revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo,
se ta taksa všteje v takso za postopek
o reviziji.
Postopek o reviziji
Postopek se konča z umikom revizije
pred začetkom seje senata

33 EUR

100 EUR

Taksa po tarifni številki 9732 se zniža na

67 EUR
«.
Dosedanja tarifna številka 9731 postane tarifna številka
9734.
41. člen
V opombi 9.10 se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) Taksa po tarifni številki 91011, 91012, 91013 ali 91014
se plača tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če
gre za vpis, ki je takse oproščen (točka c)).«.
V točki c) se v 6. podtočki za besedo »dedovanju« doda
besedilo »ali evropskega potrdila o dedovanju«.
Za 8. podtočko v točki c) se doda nova točka č), ki se
glasi:
»č) Za takse po tarifnih številkah iz preglednice 9.10 ne
velja določba 33.a člena tega zakona.«.
42. člen
V preglednici 9.11 se pri tarifni številki 91112 v 1. točki
beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.11.3 Izredna pravna sredstva« se doda
nova tarifna številka 91131, ki se glasi:
»
91131

Postopek o predlogu za dopustitev
revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo,
se ta taksa všteje v takso za postopek
o reviziji.

33 EUR

«.
Dosedanja tarifna številka 91131 postane tarifna številka
91132.
V dosedanji tarifni številki 91132, ki postane tarifna številka 91133, se številka »91131« nadomesti s številko »91132«.
Dosedanja tarifna številka 91133 postane tarifna številka
91134.
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43. člen
Preglednica 9.12 se spremeni tako, da se glasi:
»9.12 Postopki po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah
in ugotavljanje pripadajočega zemljišča

Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

9.12.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91211
Postopek za vzpostavitev etažne lastnine
91212
Postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča − glede na število posameznih delov stavbe:
do vključno 3 posameznih delov
od 4 do vključno 50 posameznih delov
od 51 do vključno 100 posameznih delov
več kot 100 posameznih delov
91213
Ugotovitev obstoja še nevpisane izvedene pravice na posameznem delu ali na stavbi kot
celoti ali na pripadajočem zemljišču
91214
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred začetkom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo
odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

Znesek takse
ali količnik za
odmero takse po
tarifnih številkah
91211 do 91213
150 EUR
100 EUR
300 EUR
500 EUR
700 EUR
50 EUR

Taksa po tarifni številki 91211, 91212 oziroma 91213 se zniža na
9.12.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
91221
Postopek na splošno
91222
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje
senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.

0,33

Taksa po tarifni številki 91221 se zniža na
9.12.3 Izredna pravna sredstva
91231
Postopek o predlogu za dopustitev revizije

0,33

91232
91233

0,22

Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
Postopek o reviziji
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata

Taksa po tarifni številki 91232 se zniža na
91234
Obnova postopka
9.12.4 Posebne takse
91241
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

Opomba 9.12 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.12:
a) Taksi po tarifnih številkah 91211 in 91214 se plačata
posebej za vsak posamezni del stavbe, na katerem se vzpostavlja etažna lastnina. Če ima ista oseba v lasti ali solastnini
več kot en posamezni del v isti stavbi, plača takso samo za dva
dela. Za ugotovitev skupnih delov stavbe se taksa ne plača.
Če se postopek konča z umikom predloga ali sodišče predlog
zavrže ali zavrne, za odmero takse velja domneva, da je bil
predlog vložen za en posamezni del stavbe. Takse po tarifnih
številkah 91221, 91222 in 91241 se plačajo samo za en posamezni del stavbe.
b) Če se v postopku za vzpostavitev etažne lastnine
vzpostavlja le solastninska pravica na skupnem delu oziroma
skupnih delih stavbe, se plača desetina takse po tarifni številki
91211.
c) Če sodišče ugodi predlogu za ugotovitev pripadajočega
zemljišča in stavba v etažni lastnini nima rezervnega sklada,

0,66

0,66
0,44
0,66
30 EUR

«.

se taksa po tarifni številki 91212 plača v sorazmerju z deležem
posameznega taksnega zavezanca, če pa idealni deleži solastnine v zemljiški knjigi niso vpisani, se taksa razdeli na vse
posamezne dele po enakih delih.
č) Taksa po tarifni številki 91212 se plača tudi v postopku
za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi, ki ni v etažni
lastnini.
d) Taksi po tarifnih številkah 91213 in 91214 se plačata
za ugotovitev obstoja vsake posamezne izvedene pravice na
vsakem posameznem delu ali na stavbi kot celoti ali na pripadajočem zemljišču. Če je vložena pritožba glede več takih
pravic istega imetnika, se takse po tarifnih številkah 91221,
91222 in 91241 plačajo samo za eno pravico.
e) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča se plačajo tudi takse
iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno,
da se plačajo v nepravdnih postopkih.«.
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44. člen
V preglednici 10.1 se tarifni številki 10105 in 10106 spremenita tako, da se glasita:
»
10105

Izbiranje podatkov zaradi
kopiranja na nosilec podatkov

10106

Kopiranje in izdaja nosilca
podatkov

8 EUR za
vsake začete
pol ure dela
10 EUR

«.
Tarifna številka 10107 se črta.
V opombi 10.1 se v točki a) za 1. podtočko doda nova
2. podtočka, ki se glasi:
»2. o vložitvi tožbe, če je predložitev potrdila o vložitvi
tožbe z zakonom predpisana kot pogoj za uveljavljanje pravic
v postopkih pred sodišči;«.
Dosedanji 2. in 3. podtočka postaneta 3. in 4. podtočka.
Točke b), c) in č) se spremenijo tako, da se glasijo:
»b) Ne plača se taksa po tarifni številki 10103:
1. za preslikavo sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku;
2. če je nižja od 4 eurov.
c) Potrdilo oziroma preslikava se ne izda, če taksa ni plačana, razen če mora takso za preslikavo plačati obdolženec, ki
ima postavljenega zagovornika.
č) Taksa po tarifni številki 10105 se prišteje taksi po tarifni
številki 10106.«.
Za točko č) se doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Taksa po tarifni številki 10106 vključuje tudi skeniranje
listin iz sodnega spisa ali iz zbirke listin.«.
45. člen
V naslovu preglednice 10.2 se za besedo »knjig« doda
besedilo »in javnih registrov«.
Za tarifno številko 10203 se doda nova tarifna številka
10204, ki se glasi:
»
10204

Overjeni izpis podatkov iz registra
neposestnih zastavnih pravic –
za vsako začeto stran

3,28 EUR
«.
V opombi 10.2 se v točki a) besedilo »10202 in 10203«
nadomesti z besedilom »10202, 10203 in 10204«.
46. člen
V prilogi 1 se v napovednem stavku črta besedilo »pri
vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov«.
V glavi preglednice se v tretjem stolpcu z leve za besedo
»do« doda beseda »vključno«.
Za številko »500.000« se dodata besedi »ali več«.
47. člen
V prilogi 2 se v napovednem stavku črta besedilo »pri
vrednostih predmeta postopka do enega milijona eurov«.
V glavi preglednice se v tretjem in petem stolpcu z leve
za besedo »do« doda beseda »vključno«.«
Za številko »1.000.000« se dodata besedi »ali več«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
(začeti postopki)
(1) Takse za postopke in dejanja, glede katerih je taksna
obveznost nastala do uveljavitve tega zakona, se plačujejo po
dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi.
(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa
za postopek ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega
zakona, se taksa po tem zakonu ne plača.

49. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe spremenjene šeste alineje drugega odstavka
12. člena, novega enajstega in dvanajstega odstavka 12.a člena in spremenjenega drugega odstavka 14.b člena zakona se
začnejo uporabljati en mesec po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka
sodišča objavijo zapis informacij iz novega enajstega odstavka
12.a člena zakona na svojih spletnih straneh.
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/21-1/11
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2148-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

4153.

Zakon o spremembah Zakona o ureditvi
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe
arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi
končne razsodbe arbitražnega sodišča
na podlagi Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-312
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O UREDITVI
DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI KONČNE
RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA
NA PODLAGI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE (ZUVRAS-B)
1. člen
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne
razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega spo-

Uradni list Republike Slovenije
razuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17 in 59/19) se v 14. členu
v prvem odstavku beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«.
V tretjem odstavku se besedilo »(UL L št. 190 z dne 28. 6.
2007, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU)«
nadomesti z besedilom »(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2007,
str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb
(EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v
zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 717/2014/EU)«.
2. člen
V 15. členu se v prvem odstavku beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«, besedilo »v letih 2014, 2015, 2016,
2017 in 2018« pa se nadomesti z besedilom »v letih 2016,
2017, 2018, 2019 in 2020«.

Št.

(dokončanje začetih postopkov)
Postopki glede upravičenosti do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih
predpisih.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/21-28/15
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2145-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

4154.

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-Z)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-Z), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-326
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

13063

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – 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) se v 28. členu v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– od 12 % do 15 % osnovne plače za ravnatelje, učitelje
in ostale strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu
ter ravnatelje, vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih,
strokovne delavce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter
novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija in novinarje tiskanih
medijev narodnih skupnosti,«.

4. člen

Št. 003-02/21-1/9
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2129-VIII

Stran

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-Z)

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
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4155.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju investicij (ZSInv-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij
(ZSInv-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju investicij (ZSInv-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-325
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SPODBUJANJU INVESTICIJ (ZSInv-A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju investicij (Uradni list RS,
št. 13/18) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:

Stran
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»(2) Spodbude iz prejšnjega odstavka imajo značaj regionalnih državnih pomoči ali pomoči za naložbe za mala in
srednja podjetja ter se dodeljujejo v skladu s tem zakonom
na podlagi Uredbe 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
187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo
Komisije EU št. 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 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 651/2014/EU), in uredbo, ki ureja regionalno karto.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. da je vrednost investicije:
– od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj
50 % vrednosti investicije,
– od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 %
vrednosti investicije,
– od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni
dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni
najmanj 50 % vrednosti investicije,
2. da gospodarska družba ohrani najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem
oddaje vloge v obdobju ohranjanja investicije,
3. da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski
družbi dve leti po zaključku investicije višja od dodane vrednosti
na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred
letom oddaje vloge.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če investicija poleg pogojev iz 4., 5., 6. in 7. točke
prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. da je najnižja vrednost investicije:
– 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti, pri čemer
investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti
investicije,
– 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti
investicije,
– 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti ter
pri kateri investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 %
vrednosti investicije,
2. da najpozneje v treh letih po zaključku investicije ustvari in zapolni najmanj naslednje število novih delovnih mest:
– 25 v predelovalni dejavnosti, od tega najmanj 5 visokokvalificiranih,
– 20 v storitveni dejavnosti, od tega najmanj 5 visokokvalificiranih,
– 10 v razvojno-raziskovalni dejavnosti, od tega najmanj 5
visokokvalificiranih, in
3. da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski
družbi dve leti po zaključku investicije višja od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti v Republiki Sloveniji,
v katero se gospodarska družba uvršča, in višja od dodane
vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem
letu pred letom oddaje vloge,
se šteje, da bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Uredbe o karti regionalne
pomoči« nadomesti z besedilom »uredbe, ki ureja regionalno
karto«.
V šestem odstavku:
– se 2. točka črta,
– dosedanji 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka,
– dosedanja 5. točka postane 4. točka in se spremeni
tako, da se glasi:
»4. je investitor ali prejemnik spodbude gospodarska
družba v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;

Uradni list Republike Slovenije
navedeno ne velja za gospodarske družbe, ki 31. decembra
2019 niso bile v težavah, vendar so v obdobju od 1. januarja
2020 do 31. decembra 2021 postale gospodarske družbe v
težavah.«,
– se 6. in 7. točka črtata.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Za dodelitev spodbude iz sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost mora investitor ali prejemnik
spodbude izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– da je za investicijo izkazana določena raven energetske
učinkovitosti proizvodnje,
– da ima investitor ali prejemnik spodbude izkazano okoljsko odgovorno ravnanje,
– da se investicija začne izvajati v roku šestih mesecev
po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije,
– da je za investicijo v širitev zmogljivosti gospodarske
družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem
procesu gospodarske družbe izkazana snovna učinkovitost
proizvodnje,
– da investicija doseže najmanj 40 % ocenjenih točk iz naslova meril, ki prispevajo k zelenemu prehodu in so navedene
v 5. členu tega zakona,
– da bo investicija izvedena v skladu z načelom, da se ne
škoduje bistveno in ne škoduje ciljem, določenim v 17. členu
Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih
naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL 198 z dne
22. 6. 2020, str. 13).«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila za dodelitev spodbud so usmerjena na ekonomske, okoljske, prostorske in socialne vidike za podporo
visoko produktivnim, dolgoročno vzdržnim, konkurenčnim,
družbeno odgovornim in trajnostnim poslovnim modelom,
povečanju dodane vrednosti na zaposlenega, odgovornem
ravnanju z viri, vključno s prispevkom k zelenemu prehodu in
krožnemu gospodarstvu, ter upoštevajo prednostna področja,
kot jih določa načrt za okrevanje in odpornost.«.
4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v 2. točki v prvi alineji
število »400« nadomesti s številom »200«, v drugi alineji pa se
število »200« nadomesti s številom »100«.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogoje iz
prvega« doda besedilo »in od tretjega do sedmega«.
6. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogojev
iz prvega« doda besedilo »in od tretjega do sedmega«.
7. člen
V 16. členu se v prvem odstavku za besedo »drugega«
doda besedilo »do šestega«.
8. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »drugega«
doda besedilo »do šestega«.
9. člen
V 19. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogoje iz
prvega« doda besedilo »ali drugega«.
10. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogojev
iz prvega« doda besedilo »ali drugega«.
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11. člen
V 27. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Javna agencija za izvajanje svojih aktivnosti iz prvega odstavka tega člena iz evidenc Finančne uprave Republike
Slovenije na podlagi elektronskega zaprosila največ enkrat mesečno brezplačno pridobiva naslednje podatke o davčnih zavezancih, ki opravljajo dobave blaga ali storitev v druge države:
1. identifikacijsko številko za namene DDV (v primeru
opravljenih dobav v druge države članice);
2. kodo države članice, v katero so bile opravljene dobave
blaga;
3. kodo države članice, v kateri se šteje, da so bile opravljene storitve;
4. vrednost dobav blaga po posamezni državi članici;
5. vrednost opravljenih storitev, obdavčenih v posamezni
državi članici;
6. številko EORI gospodarskega subjekta;
7. namembno državo (pri izvozu iz Slovenije) in državo
odpreme (pri uvozu v Slovenijo);
8. tarifno oznako in
9. statistično vrednost blaga.«.

Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra
2021.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

(1) Ta zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti
pravnih ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ponujanja
avdiovizualnih medijskih storitev in storitev platform za izmenjavo videov, pristojnost Agencije za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije in njeno sodelovanje z drugimi
regulatornimi organi držav članic Evropske unije na področju
avdiovizualnih medijskih storitev.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in
drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)
(UL L št. 95 z dne 15. 4. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z
Direktivo (EU) 2018/1808/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU
o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav
članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva
o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče
se tržne razmere (UL L št. 303 z dne 28. 11. 2018, str. 69) (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/13/EU).«.

12. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona,
se dokončajo na podlagi Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev
in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za
strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/20 in 36/21).
13. člen
(rok za uskladitev podzakonskega predpisa)
Vlada v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi
Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni
list RS, št. 47/18, 191/20 in 36/21) s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami zakona.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/21-5/14
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2284-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

4156.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah
(ZAvMS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih
medijskih storitvah (ZAvMS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), ki ga je sprejel

Št. 003-02-3/2021-131
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH
STORITVAH (ZAvMS-B)
1. člen
V Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list
RS, št. 87/11 in 84/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina zakona)

2. člen se črta.

2. člen

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna medijska storitev pomeni:
– storitev, kot je opredeljena v 56. in 57. členu Pogodbe o
delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v
nadaljnjem besedilu: PDEU), kadar je glavni namen te storitve
ali ločljivega dela te storitve zagotavljanje programskih vsebin,
ki so pod uredniško odgovornostjo ponudnika avdiovizualne
medijske storitve, splošni javnosti za obveščanje, zabavo ali
izobraževanje prek elektronskih komunikacijskih omrežij, kot
jih določa zakon, ki ureja elektronska komunikacijska omrežja.
Tovrstna avdiovizualna medijska storitev je bodisi televizijski
program bodisi avdiovizualna medijska storitev na zahtevo;
– avdiovizualno komercialno sporočilo.
2. Iz avdiovizualnih medijskih storitev so izvzete storitve,
katerih glavni namen ni zagotavljanje avdiovizualnih programskih vsebin, to je, kadar so v storitvi prisotni avdiovizualni
elementi le naključno povezani s samo storitvijo, na primer:
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– spletne strani z animiranimi elementi, kratkimi oglaševalskimi vložki ali informacijami, povezanimi z izdelkom ali storitvijo, ki ne sodi na področje avdiovizualnih medijskih storitev;
– samostojne, na besedilu osnovane storitve;
– elektronske različice časopisov in revij;
– igre na srečo z denarnim vložkom, loterije, stave in
druge oblike storitev s področja igralništva;
– spletne igre;
– spletni iskalniki.
3. Storitev platforme za izmenjavo videov pomeni storitev,
kot je opredeljena v 56. in 57. členu PDEU, kadar je glavni
namen storitve ali ločljivega dela te storitve ali bistvena funkcija storitve zagotavljanje programskih vsebin ali videov, ki jih
ustvarijo uporabniki in za katere ponudnik platforme nima uredniške odgovornosti, splošni javnosti za obveščanje, zabavo ali
izobraževanje prek elektronskih komunikacijskih omrežij, kot jih
določa zakon, ki ureja elektronska komunikacijska omrežja. Ponudnik platforme za izmenjavo videov organizira programske
vsebine in videe s prikazovanjem, označevanjem ali razvrščanjem, kar lahko izvaja tudi s samodejnimi orodji ali algoritmi. V
primeru dvoma, ali zagotavljanje programskih vsebin ali videov
predstavlja bistveno funkcijo storitve, se upoštevajo smernice
Evropske komisije, ki urejajo praktično uporabo kriterija bistvene funkcije za storitve platform za izmenjavo videov.
4. Programska vsebina pomeni niz gibljivih slik z zvokom
ali brez njega, ki predstavlja posamezno poljubno dolgo enoto
znotraj sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje ponudnik avdiovizualne medijske storitve, vključno s celovečernimi filmi, video
posnetki, športnimi dogodki, situacijskimi komedijami, dokumentarnimi filmi, otroškimi programi in izvirnimi televizijskimi
dramami.
5. Video, ki ga ustvari uporabnik, pomeni niz gibljivih slik
z zvokom ali brez njega, ki predstavlja posamezno poljubno
dolgo enoto, ki jo ustvari uporabnik in jo ta ali drug uporabnik
naloži na platformo za izmenjavo videov.
6. Uredniška odgovornost pomeni izvrševanje nadzora
nad izborom, organizacijo in časovno umestitvijo programskih
vsebin v sporedu televizijskega programa oziroma kataloga
avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ob upoštevanju
izjem iz zakona, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu.
7. Uredniška odločitev je odločitev, ki se redno sprejema
za izvajanje uredniške odgovornosti in je povezana z vsakodnevnim delovanjem avdiovizualne medijske storitve.
8. Ponudnik avdiovizualne medijske storitve je pravna ali
fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja avdiovizualnih
medijskih storitev ter je nosilec uredniške in pravne odgovornosti. Fizična ali pravna oseba, ki samo prenaša vsebino, za
katero nosi uredniško odgovornost tretja oseba, ni ponudnik
avdiovizualne medijske storitve v smislu tega zakona.
9. Ponudnik platforme za izmenjavo videov je fizična ali
pravna oseba, ki ponuja storitev platforme za izmenjavo videov.
10. Televizijski program oziroma izvajanje televizijske
dejavnosti pomeni linearno avdiovizualno medijsko storitev,
ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za sočasno
spremljanje na podlagi sporeda, ki ga oblikuje ponudnik. Za
televizijski program se štejejo zlasti digitalna televizija, neposredni prenos, spletno razširjanje televizijskih programov in
nepravi video na zahtevo.
11. Izdajatelj oziroma izdajateljica televizijskega programa
(v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) je fizična ali pravna oseba,
ki je registrirana za izvajanje televizijske dejavnosti. Izdajatelj
pomeni ponudnika avdiovizualne medijske storitve, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za sočasno spremljanje
na podlagi sporeda.
12. Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo pomeni
nelinearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine na podlagi kataloga, ki ga
oblikuje ponudnik, za njihovo spremljanje na osebno zahtevo
uporabnika v trenutku, ki ga ta sam izbere.
13. Avdiovizualno komercialno sporočilo pomeni slikovne
podobe z zvokom ali brez njega, ki so namenjene neposredni
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ali posredni promociji blaga, storitev ali logotipa fizične ali
pravne osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost; take slikovne
podobe spremljajo programske vsebine ali videe, ki jih ustvarijo
uporabniki, ali so v njih vključene, in sicer v zameno za plačilo
ali podobno nadomestilo ali za samopromocijske namene. Oblike avdiovizualnega komercialnega sporočila so med drugim
televizijsko oglaševanje, sponzorstvo, televizijska prodaja in
promocijsko umeščanje izdelkov.
14. Samooglasi so oglaševalske vsebine, ki so namenjene pospeševanju prodaje, nakupa ali najema izdelka ali
storitve, ali doseganju kakega drugega oglaševalskega učinka,
ki ga želi doseči ponudnik.
15. Televizijsko oglaševanje pomeni vsako obliko sporočila, ki ga fizična ali pravna oseba predvaja v zameno za plačilo
ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja in ki zadeva trgovino, poslovno dejavnost, obrt ali stroko
ter želi v zameno za plačilo spodbuditi preskrbo z blagom in
storitvami, vključno z nepremičninami, pravicami in obveznostmi. Oblike televizijskega oglaševanja so oglasi, informativno
oglaševanje, samooglasi, plačana video obvestila in druge
oblike televizijskega oglaševanja, ki jih v svojem splošnem aktu
opredeli agencija.
16. Za televizijsko oglaševanje po tem zakonu se ne
štejejo neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev, promocijo zdravja, dobrodelnih akcij in akcij, ki so splošnega pomena za varnost prebivalcev Republike
Slovenije, ter druge objave v širšem javnem interesu, neodplačne objave v zvezi z opozarjanjem na zdravju škodljivo
hrano in pijačo ter neodplačno predstavljanje umetniških del,
neodplačno navajanje producentov, organizatorjev ali sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno-umetniških
prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske predstavitve
teh del, prireditev oziroma akcij.
17. Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo pomeni
besedno ali slikovno predstavljanje blaga, storitev, imena, blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca blaga ali ponudnika
storitev v programskih vsebinah, kadar takšno predstavljanje
služi izdajatelju za oglaševanje in bi utegnilo zavajati javnost
glede svoje narave. Da je bilo prikrito oglaševalsko sporočilo
objavljeno z namenom, se šteje zlasti takrat, kadar je bilo objavljeno za plačilo ali podobno nadomestilo.
18. Sponzoriranje pomeni katero koli obliko prispevanja in
vsak prispevek s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki ne izvajajo
dejavnosti ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev ali storitev platform za izmenjavo videov ali produkcije avdiovizualnih
del ali produkcije videov, ki jih ustvarjajo uporabniki, k financiranju avdiovizualnih medijskih storitev z namenom promocije
ali uveljavitve svojega imena ali firme, znamke, logotipa, dejavnosti ali izdelka.
19. Televizijska prodaja pomeni neposredne ponudbe, ki
se v zameno za plačilo predvajajo javnosti zaradi preskrbe z
blagom ali storitvami, vključno z nepremičninami, pravicami in
obveznostmi.
20. Televizijsko prodajno okno pomeni širši programski sklop televizijske prodaje, ki brez prekinitve traja najmanj
15 minut, in ga predvaja izdajatelj na televizijskem programu,
ki ni izključno namenjen televizijski prodaji.
21. Promocijsko umeščanje izdelkov pomeni kakršno koli
obliko avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki vključuje
ali se sklicuje na izdelek, storitev ali njuno znamko, tako da se
pokažejo v programski vsebini ali videu, ki ga ustvari uporabnik,
v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo.
22. Oddajni čas po tem zakonu pomeni vse programske
vsebine, ki jih posamezen televizijski program razširja v določeni časovni enoti.
23. Letni oddajni čas po tem zakonu zajema vse programske vsebine, ki jih posamezen televizijski program razširja v
obdobju od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta,
razen programskih vsebin, ki so iz letnega oddajnega časa
izvzete s tem zakonom.
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24. Evropska avdiovizualna dela po tem zakonu so:
– dela, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije;
– dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav, podpisnic
Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, v katerih avdiovizualna dela držav članic Evropske unije niso predmet
diskriminatornih ukrepov, in ki izpolnjujejo določbe iz 21. točke
tega člena;
– dela, ki nastanejo v koprodukciji v okviru sporazumov,
ki jih je Evropska unija na avdiovizualnem področju sklenila
s tretjimi državami, v katerih avdiovizualna dela držav članic
Evropske unije niso predmet diskriminatornih ukrepov, in ki
izpolnjujejo pogoje iz vsakega od teh sporazumov.
25. Evropska avdiovizualna dela iz prve in druge alinee
prejšnje točke so tista, ki so jih ustvarili pretežno avtorji in
delavci s prebivališčem v državah iz teh alinej, pod enim od
naslednjih pogojev:
– če so bili producenti teh del ustanovljeni oziroma registrirani v omenjenih državah;
– če je posamezno delo nastalo pod vodstvom in dejanskim nadzorom enega ali več producentov iz teh držav;
– če je bil prispevek koproducentov iz teh držav prevladujoč in koprodukcijskega razmerja ni obvladoval eden ali
več producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj teh
držav.
26. Neodvisni producent oziroma neodvisna producentka
(v nadaljnjem besedilu: neodvisni producent) avdiovizualnih
del po tem zakonu je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
naslednje štiri pogoje:
– je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed
držav članic Evropske unije;
– ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno
osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– ima izdajatelj televizijskega programa največ 25 odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic
v njenem premoženju;
– skupni obseg avdiovizualnih del (v minutah), ki jih je v
preteklem koledarskem letu izdelala po naročilu posameznega
izdajatelja televizijskega programa, ne presega 50 odstotkov
skupnega obsega njenih avdiovizualnih del (v minutah), izdelanih v preteklem koledarskem letu.
27. Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska
dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v
zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje
alinee prejšnje točke.
28. Operater oziroma operaterka elektronskih komunikacij
(v nadaljnjem besedilu: operater elektronskih komunikacij) po
tem zakonu je fizična ali pravna oseba, ki prenaša, oddaja
in posreduje avdiovizualne medijske storitve po prizemeljskih
omrežjih, prek satelitov, prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov, ali na kakšen drug način, in tako
tehnično omogoča ponudnikom razširjanje programskih vsebin
do zainteresirane javnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon.
29. Lokalni, regionalni, študentski in nepridobitni televizijski programi posebnega pomena imajo pomen, kot je določen
v zakonu, ki ureja medije.
30. Programske vsebine lastne produkcije in slovenska
avdiovizualna dela imajo pomen, kot je določen v zakonu, ki
ureja medije.
31. Letni prihodek pomeni prihodek, ki ga v posameznem
koledarskem letu ustvari ponudnik avdiovizualne medijske storitve oziroma ponudnik platforme za izmenjavo videov v zvezi
z opravljanjem televizijske dejavnosti, s ponujanjem avdiovizualne medijske storitve na zahtevo ali s storitvijo platforme za
izmenjavo videov.
32. Kinematografsko delo pomeni avdiovizualno delo,
primarno narejeno za kinematografsko distribucijo, ki je bilo
uvrščeno v redni program kinematografa.
33. Oddaja za varstvo potrošnikov je specializirana oddaja, ki z namenom varovanja potrošniških pravic gledalcu kot
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potrošniku zagotavlja objektivne informacij izdelkih in storitvah
ponudnikov na tržišču.
34. Svetovalna oddaja je oddaja, ki na način posebnega navajanja izdelka, storitve oziroma znamke z namenom
obveščanja in izobraževanja gledalcu posreduje informacijo,
mnenje, nasvet ali oceno o njihovem nakupu.
35. Povezane osebe so osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh
povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo
usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma tako,
da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati
nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane
osebe štejejo tudi povezane družbe v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske družbe.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(pristojnost Republike Slovenije nad ponudniki
avdiovizualnih medijskih storitev)
(1) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve je v skladu
s tem zakonom pod pristojnostjo Republike Slovenije, če imata
sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ponudnik avdiovizualne medijske storitve in njegovo uredništvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da je ponudnik
avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo Republike
Slovenije, kadar ima v Republiki Sloveniji sedež ali samo ponudnik avdiovizualne medijske storitve ali samo njegovo uredništvo, eden od njiju pa je v drugi državi članici Evropske unije,
če znaten del delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti
avdiovizualnih medijskih storitev v zvezi s programi, dela v
Republiki Sloveniji.
(3) Če znaten del delovne sile, ki opravlja dejavnost avdiovizualnih medijskih storitev v zvezi s programi, dela v Republiki Sloveniji in v drugi državi članici Evropske unije, se šteje,
da je ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo
Republike Slovenije, če ima sedež v Republiki Sloveniji.
(4) Če znaten del delovne sile, ki opravlja dejavnost avdiovizualnih medijskih storitev v zvezi s programi, ne dela niti
v Republiki Sloveniji niti v drugi državi članici Evropske unije,
se šteje, da je ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod
pristojnostjo Republike Slovenije, če je v Republiki Sloveniji
začel opravljati dejavnost ponujanja avdiovizualne medijske
storitve in če vzdržuje stabilno in učinkovito vez z gospodarstvom Republike Slovenije.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da
je ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo
Republike Slovenije, kadar ima v Republiki Sloveniji sedež
ali samo ponudnik avdiovizualne medijske storitve ali samo
uredništvo ponudnika avdiovizualne medijske storitve, eden od
njiju pa je v tretji državi, če večji delež delovne sile, vključene
v opravljanje dejavnosti ponujanja avdiovizualnih medijskih
storitev, dela v Republiki Sloveniji.
(6) Če pristojnosti Republike Slovenije nad ponudnikom
avdiovizualne medijske storitve ni mogoče določiti v skladu s
prvim, drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom tega člena
in če ponudnik avdiovizualne medijske storitve ne spada pod
pristojnost druge države članice Evropske unije, se šteje, da
je ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo
Republike Slovenije, če:
– uporablja satelitsko zemeljsko postajo, ki je na ozemlju
Republike Slovenije, ali če
– ne uporablja satelitske zemeljske postaje iz prejšnje
alineje, vendar pa uporablja satelitske zmogljivosti, ki pripadajo
Republiki Sloveniji.
(7) Če ponudnik avdiovizualne medijske storitve ne spada
pod pristojnost Republike Slovenije v skladu s prvim, drugim,
tretjim, četrtim, petim ali šestim odstavkom tega člena, se šteje,
da spada pod pristojnost tiste države članice Evropske unije, v
kateri ima sedež v smislu 49. do 55. člena PDEU.
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(8) Pod pristojnost Republike Slovenije ne spada ponudnik
avdiovizualne medijske storitve, če je avdiovizualna medijska
storitev namenjena izključno sprejemu v tretjih državah in jih javnost v eni ali več državah članicah Evropske unije neposredno
ali posredno ne sprejema s standardno uporabniško opremo.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(sodelovanje med regulatornimi organi držav
članic Evropske unije)
(1) Agencija drugi državi članici Evropske unije ali Evropski komisiji na njuno zahtevo predloži informacije oziroma podatke, potrebne za izvajanje Direktive 2010/13/EU.
(2) Če ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo Republike Slovenije obvesti agencijo, da bo nudil
storitve, ki bodo v celoti ali pretežno namenjene občinstvu
v drugi državi članici Evropske unije, agencija o tem obvesti
pristojni organ v ciljni državi članici Evropske unije. Če organ
ciljne države članice Evropske unije pošlje agenciji zahtevo v
zvezi z dejavnostmi tega ponudnika avdiovizualne medijske
storitve, agencija v skladu s svojimi pristojnostmi reši zahtevo
v dveh mesecih.
(3) Agencija spremlja izvajanje Direktive 2010/13/EU s
strani ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev, ki sodijo
pod pristojnost drugih držav članic Evropske unije, kadar so
njihove storitve ciljno usmerjene na ozemlje Republike Slovenije. V primeru suma kršitev agencija o tem obvesti pristojni
organ države, pod katere pristojnost sodi posamezni ponudnik.
(4) Agencija je v postopkih iz prvega odstavka tega
člena kontaktni organ Republike Slovenije v smislu Direktive 2010/13/EU, kadar se ti postopki nanašajo na ponudnike
avdiovizualnih medijskih storitev pod pristojnostjo Republike
Slovenije ali ponudnike pod pristojnostjo drugih držav članic
Evropske unije v zvezi s storitvami, dostopnimi na ozemlju
Republike Slovenije.
(5) Agencija za izvajanje svojih pristojnosti v skladu s
tem zakonom sprejme ustrezne ukrepe iz drugega odstavka
39. člena tega zakona zoper ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, ki ne sodijo pod pristojnost Republike Slovenije,
sodijo pa pod pristojnost druge države članice Evropske unije. Pod enakimi pogoji agencija ukrepe iz drugega odstavka
39. člena tega zakona uvede tudi zoper operaterje elektronskih
komunikacij, ki omogočajo razširjanje avdiovizualnih medijskih
storitev. Ukrepi agencije iz tega odstavka morajo biti skladni s
pravom Evropske unije.
(6) Agencija kot članica sodeluje v skupini evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (skupina ERGA).«.
6. člen
V 7. členu se v prvem odstavku za besedo »ponudnik«
doda besedilo »avdiovizualne medijske storitve na svoji spletni
strani«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– osebno ime oziroma firmo fizične ali pravne osebe, ki
ima najmanj petodstotni delež kapitala ali najmanj petodstotni
delež upravljavskih ali glasovalnih pravic v premoženju ponudnika,«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
Šesti odstavek se črta.
7. člen
V 8. členu se v drugem odstavku za besedo »Ponudniki«
doda besedilo »avdiovizualnih medijskih storitev«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Programskih vsebin in avdiovizualnih medijskih storitev ni dovoljeno prenašati v skrajšani obliki, spreminjati, prekiniti ali prekrivati v komercialne namene brez izrecnega soglasja
ponudnika avdiovizualne medijske storitve.
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(4) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
– prekrivanja, ki jih prejemnik sproži ali dovoli le za zasebno uporabo, kot so prekrivanja, izhajajoča iz storitev za
posamezna sporočila;
– kontrolne elemente uporabniških vmesnikov, potrebne
za delovanje naprav ali navigacijo programov, kot so drsniki
glasnosti, funkcije iskanja, navigacijski meniji ali seznami kanalov;
– podnaslove ali prekrivanja v zvezi s komercialnimi sporočili, ki jih zagotavlja ponudnik avdiovizualne medijske storitve;
– opozorila in informacije v splošnem javnem interesu.«.
8. člen
Naslov drugega poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»SPLOŠNE DOLOČBE«.
9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(prepoved spodbujanja nasilja ali sovraštva
in ščuvanja k storitvi terorističnih kaznivih dejanj)
Prek avdiovizualnih medijskih storitev je prepovedano:
– spodbujati nasilje ali sovraštvo do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega
ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali
prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti,
spolne usmerjenosti ali državljanstva;
– ščuvati k storitvi kaznivih dejanj terorizma, potovanja
v tujino z namenom terorizma, financiranja terorizma, ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj, novačenja in
usposabljanja za terorizem in tihotapstva, ki podpira teroristično
dejavnost;
– prizadeti spoštovanje človekovega dostojanstva.«.
11. člen se črta.

10. člen

11. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(medijska pismenost)
(1) Republika Slovenija s sredstvi iz proračunske postavke ministrstva, pristojnega za medije, podpira ukrepe, namenjene spodbujanju, promociji in razvoju medijske pismenosti.
Postopki izbire ukrepov se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja
uresničevanje javnega interesa na področju kulture.
(2) Agencija z namenom varstva končnih uporabnikov elektronskih medijev z izvajanjem projektov medijskega opismenjevanja na področjih, ki jih ureja v okviru svojih pristojnosti,
prebivalce Republike Slovenije ozavešča za kompetentno in
odgovorno uporabo elektronskih medijev.
(3) Ministrstvo, pristojno za medije, vsaka tri leta poroča
Evropski komisiji o izvajanju ukrepov na podlagi tega člena.«.
12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(svoboda sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev)
(1) Republika Slovenija zagotavlja svobodo sprejemanja
avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic Evropske unije in ne omejuje njihovega ponovnega prenašanja na
svojem ozemlju iz razlogov, ki spadajo na področja, ki jih usklajuje Direktiva 2010/13/EU.
(2) Republika Slovenija lahko začasno, za obdobje največ
šestih mesecev, omeji svobodo sprejemanja in ponovnega pre-
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našanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic
Evropske unije iz prejšnjega odstavka, če:
– se z avdiovizualno medijsko storitvijo, ki jo ponuja ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo druge
države članice Evropske unije, očitno, resno in huje spodbuja
nasilje ali sovraštvo do skupine oseb ali člana take skupine
na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega
porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini,
premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti
ali državljanstva ali se očitno, resno in huje krši varstvo otrok,
kot je zagotovljeno s tem zakonom, ali ogroža javno zdravje
ali predstavlja resno in hudo nevarnost, da bo javno zdravje
ogroženo;
– je ponudnik avdiovizualne medijske storitve v zadnjih
12 mesecih v vsaj dveh primerih že ravnal, kot je navedeno v
prejšnji alineji;
– je Republika Slovenija uradno pisno obvestila ponudnika avdiovizualne medijske storitve, državo članico Evropske
unije, ki ima pristojnost nad tem ponudnikom, in Evropsko
komisijo o domnevnih kršitvah in sorazmernih ukrepih, ki jih
namerava sprejeti, če znova pride do take kršitve in
– na podlagi posvetovanj z državo članico Evropske unije,
ki ima pristojnost nad ponudnikom avdiovizualne medijske storitve, in Evropsko komisijo ni prišlo do sporazumne poravnave
v enem mesecu po tem, ko je Evropska komisija prejela uradno
obvestilo iz prejšnje alineje.
(3) Republika Slovenija lahko začasno, za obdobje največ
šestih mesecev, omeji svobodo sprejemanja in ponovnega
prenašanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav
članic Evropske unije iz prvega odstavka tega člena tudi v
primeru, če:
– se z avdiovizualno medijsko storitvijo, ki jo ponuja
ponudnik avdiovizualne medijske storitve pod pristojnostjo
druge države članice Evropske unije, očitno, resno in huje
ščuva k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali ogroža javno
zdravje ali predstavlja resno in hudo nevarnost, da bo javna
varnost ogrožena, vključno z varovanjem nacionalne varnosti
in obrambe;
– se je v zadnjih 12 mesecih ravnanje iz prejšnje alineje
zgodilo že vsaj enkrat in
– je Republika Slovenija uradno pisno obvestila ponudnika avdiovizualne medijske storitve, državo članico Evropske
unije, ki ima pristojnost nad tem ponudnikom, in Evropsko
komisijo o domnevni kršitvi in sorazmernih ukrepih, ki jih namerava sprejeti, če znova pride do take kršitve.
(4) Republika Slovenija lahko v nujnih primerih najpozneje
en mesec po domnevni kršitvi iz prve alineje prejšnjega odstavka omeji svobodo sprejemanja in ponovnega prenašanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic Evropske
unije iz prvega odstavka tega člena ne da bi izpolnila pogoje iz
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka. Agencija v 15 dneh
od sprejetja ukrepov o tem uradno obvesti Evropsko komisijo in
državo članico Evropske komisije, pod katere pristojnost spada
ponudnik avdiovizualne medijske storitve, in navede razloge,
zaradi katerih meni, da gre za nujni primer.
(5) V postopkih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
Republika Slovenija ponudniku avdiovizualne medijske storitve
zagotovi pravico do zagovornika in mu omogoči, da se izjavi o
ugotovljenih kršitvah.
(6) Če Evropska komisija presodi, da ukrepi, sprejeti na
podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena, niso združljivi
s pravom Evropske unije, jih Republika Slovenija nemudoma
odpravi oziroma razveljavi.«.
13. člen
Naslov tretjega poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»ZAŠČITA OTROK, INVALIDOV IN VARSTVO RANLJIVIH
DRUŽBENIH SKUPIN«.
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14. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(zaščita otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah)
(1) Programske vsebine, ki bi lahko škodovale telesnemu,
duševnemu ali moralnemu razvoju otrok, se razvrstijo v eno od
naslednjih kategorij:
– primerno za vse otroke z vodstvom staršev;
– neprimerno za otroke do 12. leta;
– neprimerno za otroke do 15. leta;
– neprimerno za otroke do 18. leta in
– vsebine za odrasle, med katere spadajo najbolj škodljive
programske vsebine, zlasti neupravičeno nasilje in pornografija.
(2) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pred začetkom predvajanja programskih vsebin iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka objavijo ustrezno akustično in vizualno opozorilo, med predvajanjem pa morajo biti programske
vsebine ves čas označene z ustreznim vizualnim simbolom.
Akustično in vizualno opozorilo ter vizualni simbol gledalcem
zagotavljajo informacijo, da gre za programsko vsebino, ki
spada v eno izmed kategorij, določenih v prejšnjem odstavku.
(3) Če se v informativnih programskih vsebinah pojavijo
prizori, ki bi lahko škodovali telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok ter se upravičeno prikazujejo z namenom
informiranja javnosti (prizori prometnih in naravnih nesreč ter
njihovih žrtev, prizori vojnega nasilja ipd.), mora biti dovolj zgodaj pred njihovim predvajanjem objavljeno ustrezno opozorilo
voditelja oddaje gledalcem oziroma drugo ustrezno opozorilo.
Ponudniku omenjene programske vsebine ni treba označiti z
akustičnim in vizualnim opozorilom iz prejšnjega odstavka.
(4) Programske vsebine iz prvih dveh alinej prvega odstavka tega člena se lahko predvajajo časovno neomejeno in
brez tehnične zaščite.
(5) Programske vsebine iz prvega odstavka tega člena,
ki niso primerne za otroke do 15. leta, se lahko na linearnih
avdiovizualnih medijskih storitvah predvajajo po 20. uri in najpozneje do 5. ure, na nelinearnih avdiovizualnih medijskih
storitvah pa so lahko dostopne časovno neomejeno in brez
tehnične zaščite.
(6) Programske vsebine, ki niso primerne za otroke do
18. leta, se lahko na linearnih avdiovizualnih medijskih storitvah
predvajajo po 23. uri in najpozneje do 5. ure, na nelinearnih
medijskih storitvah pa so lahko dostopne časovno neomejeno,
vendar morajo biti zaščitene s tehnično zaščito.
(7) Vsebine za odrasle so lahko prek linearnih avdiovizualnih medijskih storitev dostopne časovno neomejeno, vendar
je njihovo predvajanje dovoljeno le na kodiranih programih s
tehnično zaščito, ki zagotavlja, da jih otroci praviloma ne bodo
mogli slišati ali videti. Na nelinearnih medijskih storitvah so lahko dostopne časovno neomejeno, vendar morajo biti zaščitene
s tehnično zaščito in uvrščene v poseben del kataloga, tako da
so ločene od drugih programskih vsebin.
(8) Tehnična zaščita iz tega člena pomeni omejitev dostopa s sistemom s kodo PIN ali drugo enakovredno zaščito, ki
je uporabnik ne more odstraniti in omogoča dostop le tistim, ki
imajo dovoljenje za ogled (koda, geslo ipd.). Dostop mora biti
privzeto zaklenjen, uporabnik pa mora imeti možnost nastavitve
dostopa, pri čemer lahko dobi dovoljenje za ogled le polnoletna
oseba, ki je seznanjena z namenom tehnične zaščite in ima
natančna navodila za uporabo.
(9) Osebni podatki otrok, ki jih na podlagi ukrepov iz tega
člena zberejo ali drugače ustvarijo ponudniki avdiovizualnih
medijskih storitev, se lahko obdelujejo le za namene preverjanja starosti uporabnikov.
(10) Za zagotovitev tehnične zaščite, časovno omejenega
predvajanja ter objavo ustreznih opozoril in simbolov iz tega
člena je odgovoren ponudnik avdiovizualne medijske storitve,
razen v primerih, ko med prenosi v živo naključnih neprimernih
vsebin ni bilo mogoče predvideti.
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(11) Operater elektronskih komunikacij, ki ponuja oziroma
trži avdiovizualne medijske storitve ali je v pogodbenem oziroma poslovnem odnosu s ponudnikom avdiovizualne medijske
storitve, ali ponudnik avdiovizualne medijske storitve mora
pri ponujanju avdiovizualnih medijskih storitev, ki so plačljive,
zagotoviti tako razčlenitev računa, da so za posamezno obračunsko obdobje razvidna naročila in plačila posamezne storitve, vključno z zneskom, datumom in časom nakupa, ogleda
ali poslušanja.
(12) Razčlenitev računa v skladu s prejšnjim odstavkom
se naročnikom pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa, razen če naročnik obvesti operaterja elektronskih komunikacij oziroma ponudnika avdiovizualne medijske storitve, da
razčlenitve računa ne želi prejemati.
(13) Agencija s splošnim aktom določi programske vsebine iz prvega odstavka tega člena, stopnjo njihove zaščite,
načine njihovega razvrščanja in označevanja ter smernice za
njihovo predvajanje.
(14) Minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za medije (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za medije), s podzakonskim predpisom določi akustično in vizualno
opozorilo ter vizualni simbol iz drugega odstavka tega člena in
način njihovega objavljanja.«.
15. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se
glasita:
»14.a člen
(zaščita invalidov v avdiovizualnih medijskih storitvah)
(1) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev s sorazmernimi ukrepi, kot so na primer prevajanje v znakovni jezik,
podnaslavljanje za gluhe in naglušne, govorjeni podnapisi in
zvočni opisi postopno in kontinuirano izboljšujejo dostopnost
do svojih storitev za invalide.
(2) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev v zvezi z
izvrševanjem obveznosti iz prejšnjega odstavka za posamezno
triletno obdobje pripravijo načrt izboljševanja dostopnosti za
invalide in ga posredujejo agenciji.
(3) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev po zaključku posameznega triletnega obdobja do konca aprila naslednjega leta agenciji poročajo o izvedbi ukrepov, predvidenih v
načrtu izboljševanja dostopnosti za invalide.
(4) Agencija o izvrševanju obveznosti iz prvega odstavka
tega člena poroča Evropski komisiji.
(5) Agencija vzpostavi in upravlja invalidom na enostaven
(lahko branje, prilagojeno senzoričnim invalidom) način dostopno spletno kontaktno točko. Na njej zagotavlja informacije in
omogoča prejemanje pritožb v zvezi z dostopnostjo avdiovizualnih medijskih storitev. Agencija omogoči prejemanje pritožb
v zvezi z dostopnostjo tudi po pošti, osebno in preko telefona.
Agencija sprejme splošni akt, v katerem uredi način, na katerega obravnava pritožbe.
(6) Javna sporočila in obvestila ter nujne informacije ob
naravnih nesrečah, ki se objavijo prek avdiovizualnih medijskih
storitev, se posredujejo v invalidom prilagojeni tehniki, obliki
ali jeziku.
14.b člen
(varstvo ranljivih družbenih skupin)
(1) Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja medije, spodbuja ponudnike, da osebam z okvaro vida ali sluha
postopoma zagotovijo dostop do njihovih storitev.
(2) Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja medije, spodbuja medijsko pismenost, ki se nanaša na spretnosti,
znanje in razumevanje, ki uporabnikom omogočajo učinkovito
in varno rabo medijev ter avdiovizualnih medijskih storitev.«.
15. člen se črta.

16. člen
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17. člen
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Delež evropskih avdiovizualnih del mora obsegati
najmanj 30 odstotkov celotnega števila del v katalogu ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v posameznem
koledarskem letu. Delež slovenskih avdiovizualnih del mora
obsegati najmanj 5 odstotkov celotnega števila del v katalogu
ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v posameznem koledarskem letu. Kot posamezno delo se upošteva
celovečerni film, celotna sezona TV serije in podobno. Pri izračunu obveznega deleža evropskih in slovenskih avdiovizualnih
del se upoštevajo smernice Evropske komisije, ki urejajo izračun deleža evropskih del v katalogih ponudnikov avdiovizualnih
medijskih storitev na zahtevo.
(3) Evropska in slovenska avdiovizualna dela iz prejšnjega odstavka morajo biti postavljena na opazno mesto in
ustrezno promovirana. To lahko ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo zagotovi s posebnim razdelkom za
evropska in slovenska dela, do katerega je mogoče dostopati
z domače strani storitve, z možnostjo iskanja evropskih in
slovenskih del v iskalniku, ki je na voljo v okviru te storitve, z
uporabo evropskih in slovenskih del v kampanjah te storitve, z
vsaj 30-odstotnim deležem evropskih del in z vsaj 5-odstotnim
deležem slovenskih del, ki se promovirajo v katalogu te storitve
in podobno.«.
V šestem odstavku se besedilo »iz 20. in 21. točke« nadomesti z besedilom »iz 24. in 25. točke«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti
odstavek, ki se glasita:
»(9) Določbe tega člena se ne uporabljajo za ponudnike
avdiovizualnih medijskih storitev, ki glede na podatke iz letnega
poročila v preteklem koledarskem letu v Republiki Sloveniji z
avdiovizualnimi storitvami niso ustvarili prometa, višjega od
200.000 eurov.
(10) Agencija Evropski komisiji vsaki dve leti poroča o
izvajanju drugega in tretjega odstavka tega člena.«.
18. člen
V 20. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– spodbujati vedenja ali dejanj, ki škodujejo ali bi lahko
škodovali zdravju ali varnosti ljudi, zaščiti okolja ali kulturne
dediščine;«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– tržiti s predpisi neskladnih izdelkov, ki niso zdravila, a
se predstavljajo z lastnostmi za zdravljenje in preprečevanje
bolezni, in predstavljajo tveganje za javno zdravje;«.
19. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(1) Za avdiovizualna komercialna sporočila za tobak in
tobačne izdelke, za elektronske cigarete in posodice za polnjenje elektronskih cigaret, za zdravila ter za alkoholne pijače
veljajo predpisi, ki urejajo omejevanje uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Avdiovizualna komercialna sporočila za odvzem ali
zbiranje krvnih komponent ali avdiovizualna komercialna sporočila z navedbo finančnih povračil, nagrad ali drugih ugodnosti
krvodajalcem krvnih komponent ali zaradi samooglaševanja
na območju Republike Slovenije so prepovedana, razen avdiovizualnih komercialnih sporočil za odvzem ali zbiranje krvnih
komponent za izvajanje javne službe transfuzijske dejavnosti
na območju Republike Slovenije.«.
20. člen
V 23. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo
»Ponudniki« doda besedilo »avdiovizualnih medijskih storitev«.
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21. člen
V 24. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V sponzoriranih programskih vsebinah ni dovoljeno
promocijsko umeščanje izdelkov, storitev ali znamke sponzorja.«.
22. člen
V 25. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Kadar avdiovizualne medijske storitve ali programske
vsebine sponzorirajo fizične ali pravne osebe, katerih dejavnost
je proizvodnja ali promet z zdravili ali izvajanje zdravstvenih
storitev, se lahko promovira ime ali logotip teh oseb, prepovedano pa je promoviranje zdravstvenih storitev in zdravil, ki se
predpisujejo in izdajajo samo na recept, oziroma zdravil, za
katera oglaševanja ni odobril organ, pristojen za zdravila.
(3) Sponzoriranje s strani fizičnih ali pravnih oseb, katerih dejavnost je proizvodnja ali prodaja tobaka in tobačnih
izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje
elektronskih cigaret, ureja zakon, ki ureja uporabo tobačnih in
povezanih izdelkov.«.
23. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(promocijsko umeščanje izdelkov)
(1) Promocijsko umeščanje izdelkov je dovoljeno v vseh
avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v otroških, verskih in
informativnih programskih vsebinah, kot so poročila in dnevnoinformativne oddaje, ter v oddajah za zaščito potrošnikov in
svetovalnih oddajah.
(2) Promocijsko umeščanje izdelkov, ki je v skladu s tem
zakonom, se ne šteje za prikrito komercialno sporočilo.
(3) Prepovedano je promocijsko umeščanje izdelkov, za
katere velja prepoved oglaševanja oziroma prepoved avdiovizualnih komercialnih sporočil v skladu s tem ali drugimi zakoni.
(4) Programske vsebine, ki vsebujejo promocijsko umeščanje izdelkov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– promocijsko umeščanje izdelkov ne vpliva na vsebino ali
razvrstitev v sporedu televizijskega programa ali na razvrstitev
v katalogu medijskih storitev na zahtevo tako, da bi posegalo v
odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika avdiovizualne
medijske storitve;
– s promocijskim umeščanjem izdelkov se neposredno
ne spodbuja nakupa ali najema izdelkov ali storitev, zlasti ne
s posebnim navajanjem teh izdelkov ali storitev z namenom
promocije, ki moti naraven potek vsebine;
– s promocijskim umeščanjem izdelkov izdelkom ali storitvam se ne pripisuje pomena, ki ni povezan s programsko vsebino in se jih vsebinsko neutemeljeno ne postavlja v ospredje;
– gledalca oziroma uporabnika se na promocijsko umeščanje izdelka v programsko vsebino jasno opozori z ustreznim
vizualnim simbolom na začetku, po morebitnih prekinitvah in na
koncu vsebine. Obveznost označevanja promocijske vsebine
ne velja za programsko vsebino, ki je ni niti ustvaril niti naročil
ponudnik avdiovizualne medijske vsebine ali z njim povezana
oseba.
(5) Določbe tega člena ne veljajo za programske vsebine,
nastale pred 19. decembrom 2009.
(6) Agencija s splošnim aktom določi način označevanja
programskih vsebin iz četrte alineje četrtega odstavka tega
člena.«.
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Televizijska prodaja tobaka in tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje elektronskih
cigaret ter alkoholnih pijač je prepovedana.«.
26. člen
V 32. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske prodaje v televizijskem programu ne sme preseči 20 odstotkov časa med 6. in 18. uro ter 20 odstotkov časa med
18. in 24. uro.
(2) Skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske
prodaje v posameznem televizijskem programu Radiotelevizije
Slovenija ne sme preseči 15 odstotkov časa med 6. in 18. uro
ter 15 odstotkov časa med 18. in 24. uro.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V televizijsko oglaševanje in televizijsko prodajo v
smislu prvega in drugega odstavka tega člena ne sodijo:
– napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega programa predvaja v svojih programih v zvezi s svojimi programskimi vsebinami in pomožnimi proizvodi, ki izhajajo neposredno iz njih.
Izjema velja tudi za druge subjekte, ki so del iste skupine za
razširjanje televizijskih programov.
– sponzorirane napovedi;
– promocijsko umeščanje izdelkov;
– nevtralni okviri med uredniško oblikovanimi programskimi vsebinami in posameznimi oglaševalskimi vsebinami ali
prodajnimi vložki.«.
V šestem odstavku se za besedo »oglaševanje« dodata
vejica in besedilo »ter na napovedi sponzorstev«.
27. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku za besedo »storitve«
dodata besedi »na zahtevo«, za besedo »ponudnik« pa se
doda besedilo »avdiovizualne medijske storitve«.

24. člen
V 28. členu se na koncu petega odstavka doda besedilo
»Otroških oddaj se ne sme prekinjati s televizijsko prodajo.«.

28. člen
V 34. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Neplačljivi televizijski program je program, za spremljanje katerega ni potrebno dodatno plačilo, pri čemer se za
dodatno plačilo ne šteje plačilo prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija in plačilo storitev televizije za programsko
shemo, ki je dostopna vsem naročnikom storitev televizije pri
posameznem operaterju elektronskih komunikacij. Za prenos
se šteje neposreden prenos dogodka ali poznejši prenos, v
celoti ali delno, kadar je ta potreben iz objektivnih razlogov ali
je v interesu javnosti.
(3) Dogodek iz tega člena lahko prenaša izdajatelj v neplačljivem televizijskem programu, če ima možnost ta televizijski program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Republike
Slovenije.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek velja, da pogoj 75-odstotnega spremljanja televizijskega programa s strani prebivalcev Republike Slovenije izpolnjujejo vsi prosto dostopni
televizijski programi izdajateljev, ki se na območju Republike
Slovenije razširjajo na nacionalnem prizemnem radiodifuznem
omrežju.
(5) Za namen izračuna odstotka prebivalcev Republike
Slovenije, ki lahko spremljajo neplačljiv televizijskega programa
iz tega člena, se uporabi seštevek priključkov posameznega
operaterja elektronskih komunikacij z vključeno storitvijo televizije, podatek Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) o povprečni velikosti gospodinjstva
in podatek SURS o številu vseh prebivalcev Slovenije.«.

25. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za besedo »zdravil«
črtata vejica in besedilo »ki imajo dovoljenje za promet v skladu
s predpisi, ki urejajo zdravila,«.

29. člen
V 34.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) na predlog Sveta za radiodifuzijo sprejme seznam po-
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membnejših dogodkov za televizijski prenos iz prejšnjega člena
(v nadaljnjem besedilu: seznam), ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter v zvezi s tem sprejme druge ustrezne
ukrepe v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo.«.
30. člen
V 36. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(priglasitev avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in
storitev platform za izmenjavo videov)«.
V prvem odstavku se za besedo »zahtevo« doda besedilo
»in ponudnik platforme za izmenjavo videov«.
V drugem odstavku se za tretjo alinejo dodata novi četrta
in peta alineja, ki se glasita:
»– sedež uredništva za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo,
– druge podatke, ki vplivajo na pristojnost Republike Slovenije v skladu s 4. ali 38.a členom tega zakona,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta šesta in sedma
alineja.
V tretjem odstavku se število »30« nadomesti s številom
»14«.
31. člen
V 37. členu se v prvem odstavku besedi »uradni evidenci«
nadomestita z besedama »uradne evidence«, na koncu druge
alineje pa se pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja
alineja, ki se glasi:
»– evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov.«.
V drugem odstavku se besedi »uradni evidenci« nadomestita z besedama »uradne evidence«.
V tretjem odstavku se sedma alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– navedba merila iz 4. člena tega zakona, na podlagi katerega izdajatelj televizijskega programa spada pod pristojnost
Republike Slovenije.«.
V četrtem odstavku se za tretjo alinejo doda nova četrta
alineja, ki se glasi:
»– sedež uredništva,«.
Dosedanja četrta, peta in šesta alineja postanejo peta,
šesta in sedma alineja.
Dosedanja sedma alineja, ki postane osma alineja, se
spremeni tako, da se glasi:
»– navedba merila iz 4. člena tega zakona, na podlagi
katerega ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
spada pod pristojnost Republike Slovenije.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) V uradni evidenci ponudnikov platform za izmenjavo
videov agencija obdeluje naslednje podatke:
– ime platforme in njena identifikacija,
– osebno ime, naslov in davčna številka za fizične osebe,
– firma, sedež, davčna številka, matična številka in zakoniti zastopnik za pravne osebe,
– navedba merila iz 38.a člena tega zakona, na podlagi
katerega platforma spada pod pristojnost Republike Slovenije,
– poravnane obveznosti ponudnikov, ki izvirajo iz tega
zakona.
(6) Agencija podatke iz evidenc iz tega člena posreduje
Evropski komisiji. Prav tako ji posreduje vsako spremembo teh
podatkov.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo sedmi,
osmi in deveti odstavek.
32. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(plačilo na podlagi dovoljenja ali vpisa)
(1) Na podlagi veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
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avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v
uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov,
so izdajatelji televizijskih programov oziroma ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma ponudniki
platform za izmenjavo videov zavezanci za letno plačilo agenciji (v nadaljnjem besedilu: zavezanec). Plačilo v skladu s tem
členom krije stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem svojih
pristojnosti v skladu s tem zakonom.
(2) Način izračuna plačila iz tega člena predpiše minister,
pristojen za medije. Pri načinu izračuna plačila se upoštevata
višina letnega prihodka zavezanca ter vrsta programa oziroma
storitve. Glede na višino letnega prihodka in vrsto storitve so
zavezanci razvrščeni v razrede. Višina plačila zavezancev,
razvrščenih v isti razred, je enaka.
(3) Zavezanec vsako leto do 31. marca obvesti agencijo
o višini prihodkov iz prejšnjega odstavka iz preteklega leta (v
nadaljnjem besedilu: letni prihodek zavezanca). Če zavezanec
do roka agenciji ne posreduje podatkov o letnem prihodku zavezanca, agencija kot letni prihodek zavezanca iz prejšnjega
odstavka upošteva celotni prihodek zavezanca iz preteklega leta, pridobljen na podlagi podatkov iz evidenc Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljnjem besedilu: AJPES), in zavezancu v skrajšanem postopku izda odločbo o odmeri plačila. Zavezanec letni prihodek
zavezanca, ki ga sporoči agenciji na podlagi tega člena, vodi
v posebni računovodski evidenci oziroma kontu, ločeno od
drugih prihodkov, v skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo.
V letni prihodek zavezanca na podlagi določb tega zakona se
vštevajo:
– prihodki od trženja televizijskih programov oziroma trženja oglaševalskega časa (prihodki iz televizijskega oglaševanja
in televizijske prodaje ter prihodki iz sponzoriranja in promocijskega umeščanja izdelkov v televizijskih programih oziroma v
avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo);
– prihodki od oglaševanja na platformah za izmenjavo
videov;
– prihodki od prodaje programskega časa oziroma prostora znotraj televizijskih programov oziroma avdiovizualnih
medijskih storitev na zahtevo;
– prihodki od plačljivih telefonskih klicev znotraj programskih vsebin televizijskega programa oziroma avdiovizualne
medijske storitve na zahtevo;
– prihodki od plačil operaterjev oziroma končnih uporabnikov;
– prihodki od prodaje lastnih programskih vsebin, predvajanih v lastnem programu oziroma v avdiovizualni medijski
storitvi na zahtevo, drugim naročnikom;
– prihodki od prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti Radiotelevizije Slovenije, ki se nanašajo na
izvajanje televizijske dejavnosti oziroma dejavnost ponujanja
avdiovizualne medijske storitve na zahtevo.
(4) Agencija ali pooblaščeni revizor lahko zahtevata dokumentacijo in opravita pregled podatkov ter ocenita letni prihodek zavezanca. Za namen ocene prihodka lahko agencija ali
pooblaščeni revizor od zavezanca zahtevata predložitev dokazil o njegovih celotnih prihodkih, razvidnih iz evidenc AJPES.
Če ocenjeni prihodek bistveno odstopa od sporočenega prihodka iz tretjega odstavka tega člena, agencija pri izračunu
upošteva ocenjeni prihodek, stroški postopka pa v tem primeru
bremenijo zavezanca.
(5) Če zavezanec s predložitvijo dokazil ne uspe izkazati
razlike med svojimi celotnimi prihodki, razvidnimi iz evidenc
AJPES, in sporočenim letnim prihodkom iz tretjega odstavka
tega člena oziroma na poziv agencije ne predloži dokazil o prihodkih iz četrtega odstavka tega člena, predstavljajo celotni prihodki zavezanca, razvidni iz evidenc AJPES, osnovo za letno
plačilo agencije, zmanjšano za višino prihodkov, za katere je
zavezanec nedvomno dokazal, da ne izvirajo iz televizijske dejavnosti oziroma dejavnosti ponujanja avdiovizualnih medijskih
storitev na zahtevo ali iz storitev platform za izmenjavo videov.
(6) Agencija lahko za zagotovitev sredstev za izvrševanje
svojih pristojnosti na podlagi tega zakona izdaja začasne od-
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ločbe o letnem plačilu po pravilih skrajšanega postopka pred
končanjem postopka v zvezi z letnimi plačili. V takem primeru
predstavlja sporočeni letni prihodek zavezanca začasno osnovo za letno plačilo, ki se upošteva pri končnem izračunu letnega
plačila zavezanca.
(7) Višina plačil na podlagi tega člena se določi z določitvijo vrednosti tarife v splošnem aktu agencije. Pri določitvi
vrednosti tarife agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov iz prvega odstavka tega člena glede na načrtovane cilje
in naloge, določene v programu dela agencije, ter glede na
saldo finančnih sredstev iz preteklega leta. Tarifa vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navedejo razlogi za sprejetje ali
spremembo višine tarife ter cilji, ki bodo na ta način doseženi.
Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z
obrazložitvijo in začne veljati dan po objavi.
(8) Pred izdajo ali spremembo tarife agencija predvidi
stroške iz prvega odstavka tega člena ter določi rok, ki ne sme
biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v katerem so
zavezanci iz prvega odstavka tega člena pozvani, da predložijo
svoja mnenja, pripombe in predloge glede načrtovane izdaje ali
spremembe tarife. Pred izdajo ali spremembo tarife agencija
pridobi predhodno soglasje vlade.«.
33. člen
Za 38. členom se doda naslov novega osmega a poglavja
in novi 38.a, 38.b, 38.c in 38.č člen, ki se glasijo:
»Osmo a poglavje
STORITVE PLATFORM ZA IZMENJAVO VIDEOV
38.a člen
(pristojnost nad ponudniki storitev platform
za izmenjavo videov)
(1) Ponudnik storitve platforme za izmenjavo videov spada pod pristojnost Republike Slovenije, če ima sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Šteje se, da ima ponudnik storitve platforme za izmenjavo videov, ki nima sedeža na ozemlju nobene države članice
Evropske unije, sedež v Republiki Sloveniji, če:
– ima matično ali odvisno podjetje s sedežem na ozemlju
Republike Slovenije;
– je del skupine, v kateri je tudi podjetje, ki ima sedež v
Republiki Sloveniji.
(3) Če imajo matično, odvisno ali druga podjetja iz skupine sedeže v različnih državah članicah Evropske unije, se
šteje, da ima ponudnik platforme za izmenjavo videov sedež,
kjer ima sedež njegovo matično podjetje. Če to ne obstaja,
ima sedež, kjer ima sedež njegovo odvisno podjetje. Če tudi
to ne obstaja, pa ima sedež, kjer ima sedež drugo podjetje iz
skupine.
(4) Če imajo odvisna podjetja sedeže v različnih državah
članicah, se šteje, da ima ponudnik platforme za izmenjavo
videov sedež v državi članici Evropske unije, v kateri je eno
izmed odvisnih podjetji prvič začelo opravljati dejavnost, če
vzdržuje stabilno in učinkovito vez z gospodarstvom te države.
(5) Če imajo podjetja iz skupine sedeže v različnih državah članicah Evropske unije, se šteje, da ima ponudnik
platforme za izmenjavo videov sedež v državi članici Evropske
unije, v kateri je prvo izmed podjetji iz skupine začelo opravljati
dejavnost, če vzdržuje stabilno in učinkovito vez z gospodarstvom te države.
38.b člen
(zaščitni ukrepi ponudnikov storitev platform
za izmenjavo videov)
(1) Ponudniki platform za izmenjavo videov v pristojnosti
Republike Slovenije sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito:
– otrok pred programi, videi in avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki bi lahko škodovali njihovemu telesnemu,
duševnemu ali moralnemu razvoju;
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– splošne javnosti pred programi, videi in avdiovizualnimi
komercialnimi sporočili, s katerimi se spodbuja nasilje ali sovraštvo do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola,
rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega
mnenja, državljanstva, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;
– splošne javnosti pred programi, videi in avdiovizualnimi sporočili, katerih razširjanje predstavlja kaznivo dejanje
ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj, kaznivo
dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ali kaznivo dejanje javnega spodbujanja
sovraštva, nasilja in nestrpnosti.
(2) Ponudniki platform za izmenjavo videov oblikujejo in
javno objavijo pravila, v katerih določijo:
– prepoved objavljanja videov, ki so v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka;
– možnost podaje prijave zaradi kršitve navedenih pravil;
– postopek za obravnavo prijav kršitev pravil;
– ukrepe za odstranitev nezakonite vsebine oziroma prenehanje njenega razširjanja;
– postopek obravnave pritožb zoper ukrepe iz prejšnje
alineje.
(3) Sistem za podajo prijave iz prejšnjega odstavka mora
biti pregleden in uporabniku prijazen. Prijavitelj mora biti najkasneje v 15 dneh od podaje prijave pisno obveščen o tem, kako
je bila njegova prijava rešena.
(4) V primeru uvedbe ukrepov iz četrte alineje drugega
odstavka tega člena ponudnik platforme za izmenjavo videov
uporabnika, ki je video naložil na platformo, obvesti o razlogih
za prenehanje razširjanja nezakonite vsebine. Uporabnik se
zoper uvedene ukrepe lahko pritoži ponudniku platforme za
izmenjavo videov. Ponudnik platforme za izmenjavo videov
sporni video shrani za primer pritožbe.
(5) Ponudnik platforme za izmenjavo videov mora v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v 15 dneh, obravnavati pritožbo uporabnika in v primeru pozitivno rešene pritožbe
vrniti video v stanje pred uvedbo ukrepov, v primeru negativno
rešene pritožbe pa uporabniku pisno obrazložiti razloge, zaradi katerih so bili ukrepi uvedeni, ter odgovoriti na pritožbene
navedbe.
(6) Če ponudnik platforme za izmenjavo videov v roku
iz prejšnjega odstavka pritožbi ne ugodi, se lahko uporabnik
pritoži na agencijo v skladu z 38.c členom tega zakona.
(7) Ukrepi za zagotovitev izvajanja določb prve alineje
prvega odstavka tega člena so zlasti:
– vzpostavitev in upravljanje sistema za preverjanje starosti uporabnikov platform za izmenjavo videov;
– zagotavljanje sistema starševskega nadzora, ki ga upravlja končni uporabnik.
(8) Podatki, ki jih na podlagi ukrepov iz tega člena zberejo
ali drugače ustvarijo ponudniki platform za izmenjavo videov,
se lahko obdelujejo le za namene preverjanja starosti uporabnikov.
(9) Ukrepi iz tega člena ne smejo voditi do ukrepov predhodnega nadzora ali filtriranja vsebine pri nalaganju na platformo, ki niso skladni z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje
na trgu.
38.c člen
(izvensodno reševanje sporov med uporabniki
in ponudniki platform za izmenjavo videov)
(1) Če ponudnik platforme za izmenjavo videov pritožbi
uporabnika v zvezi z ukrepi iz prejšnjega člena ne ugodi, ima
uporabnik pravico pred agencijo vložiti predlog za rešitev spora.
(2) Če katera koli stranka med postopkom reševanja
spora pred agencijo o isti zadevi sproži pravdo pred pristojnim
sodiščem ali zahtevek za rešitev spora umakne, se postopek
reševanja spora pred agencijo ustavi.
(3) Uporabnik lahko predlog za rešitev spora pred agencijo vloži najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je od ponudnika
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platforme za izmenjavo videov prejel odgovor, da njegovi pritožbi ne bo ugodil, oziroma v 15 dneh od poteka roka iz petega
odstavka prejšnjega člena.
(4) Agencija si prizadeva rešiti spor v posredovalnem postopku z uporabo mediacijskih tehnik in iskanjem sporazumne
rešitve v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v dveh
mesecih od uvedbe postopka reševanja spora. Če sporazumna
rešitev spora med uporabnikom in ponudnikom platforme za
izmenjavo videov ni mogoča, agencija postopek nadaljuje in o
sporu odloči z upravno odločbo.
(5) Agencija izda odločbo iz prejšnjega odstavka v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v štirih mesecih od
uvedbe postopka reševanja spora.
(6) Če agencija vlagatelju predloga za rešitev spora pošlje
predlog za sporazumno rešitev, ki ga je pripravila nasprotna
stran, vlagatelj pa nanj v za to postavljenem roku ne odgovori,
se šteje, da sporazumna rešitev spora ni mogoča, in o sporu
odloči z odločbo. Agencija mora vlagatelja predloga za rešitev
spora opozoriti na posledice, če v določenem roku ne odgovori
na posredovani predlog za sporazumno rešitev spora.
(7) Če vlagatelj predloga za rešitev spora ne pride na
ustno obravnavo, čeprav je bil nanjo pravilno vabljen, in v določenem roku ne odgovori na prejeti zapisnik o opravljeni ustni
obravnavi, se šteje, da je zahtevek umaknil. Agencija mora
vlagatelja predloga za rešitev spora opozoriti na posledice, če
v določenem roku ne odgovori na predloženi zapisnik.
(8) V postopku reševanja sporov agencija uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kadar s tem
zakonom ni določeno drugače. Agencija pravila o izvensodnem
reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov natančneje opredeli v splošnem aktu.
(9) V postopku reševanja sporov vsaka stranka nosi svoje
stroške postopka.

34. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega
zakona in Uredbe (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. julija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev
spletnih vsebin na notranjem trgu (UL L št. 168/1 z dne 30. 6.
2017) izvaja agencija.«.

38.č člen

38. člen
V 43. členu se v prvem odstavku 3., 4., 5., 6. in 7. točka
spremenijo tako, da se glasijo:
»3. pred začetkom predvajanja programske vsebine iz
prvega odstavka 14. člena ne objavi ustreznega akustičnega
in vizualnega opozorila ali če programska vsebina med predvajanjem ni ves čas označena z ustreznim vizualnim simbolom
(drugi odstavek 14. člena);
4. se v informativni programski vsebini pojavijo prizori, ki
bi lahko škodovali telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok, ter se upravičeno predvajajo z namenom informiranja
javnosti (prizori prometnih in naravnih nesreč ter njihovih žrtev,
prizori vojnega nasilja ipd.), ni dovolj zgodaj pred njihovim
predvajanjem objavljeno ustrezno opozorilo voditelja oddaje
gledalcem oziroma drugo ustrezno opozorilo (tretji odstavek
14. člena);
5. na linearni avdiovizualni medijski storitvi predvaja programsko vsebino iz prvega odstavka 14. člena tega zakona,
ki ni primerna za otroke do 15. leta, v nasprotju s časovnimi
omejitvami iz petega odstavka 14. člena tega zakona (peti
odstavek 14. člena);
6. na linearni avdiovizualni medijski storitvi predvaja programsko vsebino, ki ni primerna za otroke do 18. leta, v nasprotju s časovnimi omejitvami iz šestega odstavka 14. člena
tega zakona, ali če ta programska vsebina na nelinearni avdiovizualni medijski storitvi ni zaščitena s tehnično zaščito (šesti
odstavek 14. člena);
7. predvaja vsebino za odrasle brez tehnične zaščite, ki bi
zagotavljala, da je otroci praviloma ne bi mogli slišati ali videti
(sedmi odstavek 14. člena);«.
8. točka se črta.
Dosedanja 9. točka postane 8. točka.
Dosedanja 10. točka, ki postane 9. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»9. delež evropskih ali slovenskih del v katalogu ponudnika avdiovizualne medijske storitve na zahtevo v posameznem

(avdiovizualna komercialna sporočila na platformah
za izmenjavo videov)
(1) Za avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih ponudniki platform za izmenjavo videov sami tržijo, prodajajo ali urejajo,
veljajo določbe 19. do 22. člena tega zakona.
(2) Ponudniki platform za izmenjavo videov v skladu s
svojimi možnostmi sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev,
da avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih sami ne tržijo,
prodajajo ali urejajo, izpolnjujejo zahteve iz 19. do 22. člena
tega zakona. Navedene zahteve vključijo med splošne pogoje,
ki veljajo za platformo za izmenjavo videov.
(3) Ponudniki platform za izmenjavo videov jasno obvestijo uporabnike, kadar programi in videi, ki jih ustvarijo uporabniki, vsebujejo avdiovizualna komercialna sporočila, če so taka
sporočila prijavljena. Ponudniki platforme zagotovijo funkcijo,
s katero lahko uporabniki, ki na platformo naložijo videe, če so
s tem seznanjeni ali če je mogoče upravičeno pričakovati, da
so s tem seznanjeni, izjavijo, ali ti videi vsebujejo avdiovizualna
komercialna sporočila.
(4) Za izpolnitev zahtev iz tega člena in za izpolnitev
zahtev iz prvega odstavka 38.b člena tega zakona, ki se
nanašajo na avdiovizualna komercialna sporočila, ponudniki
platform za izmenjavo videov izberejo ustrezne ukrepe glede
na naravo zadevne vsebine, škodo, ki jo lahko ta povzroči,
značilnosti kategorije oseb, ki jih je treba varovati, ter glede
na pravice in legitimne interese ponudnikov platform za izmenjavo videov, uporabnikov, ki so ustvarili ali na platformo
naložili vsebino, in glede na splošni javni interes. Ukrepi
morajo biti izvedljivi in sorazmerni ter ob upoštevanju obsega
storitve platforme za izmenjavo videov in narave ponujenih
storitev. Ukrepi iz tega člena ne smejo voditi do ukrepov
predhodnega nadzora ali filtriranja vsebine pri nalaganju
na platformo, neskladnih z zakonom, ki ureja elektronsko
poslovanje na trgu.«.

35. člen
V 40. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ponudniki platform za izmenjavo videov:
– najmanj šest mesecev od prejema pritožbe uporabnika
hranijo videe, če so ti predmet pritožbe iz četrtega odstavka
38.b člena tega zakona;
– najmanj šest mesecev od objave hranijo posnetke avdiovizualnih komercialnih sporočil iz 38.č člena tega zakona.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
36. člen
V 41. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo
»Ponudniki in operaterji elektronskih komunikacij« nadomesti
z besedilom »Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev in
platform za izmenjavo videov ter operaterji elektronskih komunikacij, ki ponujajo oziroma tržijo avdiovizualne medijske
storitve ali so v pogodbenem oziroma poslovnem odnosu s
ponudnikom avdiovizualne medijske storitve,«.
37. člen
V naslovu 42. člena se za besedo »storitev« doda besedilo »in platform za izmenjavo videov«.
V prvem odstavku se v prvi alineji za besedo »storitve«
doda besedilo »in storitve platform za izmenjavo videov«.
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koledarskem letu ne obsega najmanj 30 ali 5 odstotkov celotnega števila del (drugi odstavek 16. člena) ali če ta evropska
ali slovenska dela niso postavljena na opazno mesto in ustrezno promovirana v skladu s tretjim odstavkom 16. člena tega
zakona;«.
11. točka se črta.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 10. in 11. točka.
Dosedanja 14. točka, ki postane 12. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»12. z razširjanjem avdiovizualnih komercialnih sporočil
škodljivo vpliva na spoštovanje človekovega dostojanstva ali ta
vsebujejo ali spodbujajo kakršno koli diskriminacijo na podlagi
spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ali spodbujajo vedenja ali dejanja oziroma trženje z zakonodajo neskladnih izdelkov, ki škodujejo ali bi lahko škodovala zdravju ali
varnosti ljudi, zaščiti okolja ali kulturne dediščine (20. člen);«.
Dosedanja 15. točka postane 13. točka.
Za dosedanjo 16. točko, ki postane 14. točka, se dodata
novi 15. in 16. točka, ki se glasita:
»15. zavezanec letnega prihodka, ki ga sporoča agenciji,
ne vodi v posebni računovodski evidenci oziroma kontu, ločeno
od ostalih prihodkov, v skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo (tretji odstavek 38. člena);
16. ponudnik platforme za izmenjavo videov v pristojnosti
Republike Slovenije ne sprejme ukrepov za zaščito v skladu s
prvim odstavkom 38.b člena tega zakona ali četrtim odstavkom
38.č člena tega zakona ali če ne oblikuje in javno objavi pravil
v skladu z drugim odstavkom 38.b člena tega zakona (prvi in
drugi odstavek 38.b člena in četrti odstavek 38.č člena.«.
39. člen
V 43.a členu se v prvem odstavku za 4. točko doda nova
5. točka, ki se glasi:
»5. objavlja avdiovizualna komercialna sporočila za odvzem ali zbiranje krvnih komponent ali avdiovizualna komercialna sporočila z navedbo finančnih povračil, nagrad ali drugih
ugodnosti krvodajalcem ali zaradi samooglaševanja na območju Republike Slovenije (tretji odstavek 22. člena);«.
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.
V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se beseda »blagovne« črta.
Dosedanje 8., 9. in 10. točka postanejo 9., 10. in 11. točka.
Dosedanja 11. točka, ki postane 12. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»12. v primeru sponzoriranja avdiovizualnih medijskih
storitev ali programskih vsebin s strani fizičnih ali pravnih oseb,
katerih dejavnost je proizvodnja ali promet z zdravili ali izvajanje zdravstvenih storitev, promovira zdravila, ki se predpisujejo
in izdajajo le na recept, oziroma zdravila, za katera oglaševanja
ni odobril organ, pristojen za zdravila, oziroma če promovira
zdravstvene storitve (drugi odstavek 25. člena);«.
Dosedanje 12., 13., in 14. točka postanejo 13., 14., in
15. točka.
Dosedanja 15. točka, ki postane 16. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»16. predvaja televizijsko prodajo zdravil ali zdravstvenih
storitev (prvi odstavek 30. člena);«.
V dosedanji 16. točki, ki postane 17. točka, se za besedo
»izdelkov« dodata vejica in besedilo »elektronskih cigaret in
posodic za ponovno polnjenje elektronskih cigaret«.
Dosedanje 17., 18., 19. in 20. točka postanejo 18., 19.,
20. in 21. točka.
Dosedanja 21. točka, ki postane 22. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»22. dogodek iz 34. člena tega zakona prenaša izdajatelj
v televizijskem programu, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega
odstavka 34. člena tega zakona;«.
Za 22. točko se dodajo nove 23., 24., 25. in 26. točka, ki
se glasijo:
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»23. v nasprotju z devetim odstavkom 14. člena tega
zakona obdeluje osebne podatke otrok;
24. podatke obdeluje v nasprotju z osmim odstavkom
38.b člena tega zakona;
25. ne sprejme ustreznih ukrepov za zagotovitev, da avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih kot ponudnik platforme
za izmenjavo videov sam ne trži, prodaja ali ureja, izpolnjujejo zahteve iz 19. do 22. člena tega zakona (drugi odstavek
38.č člena);
26. ne obvesti uporabnikov v skladu s tretjim odstavkom
38.č člena tega zakona;«.
Dosedanja 22. točka, ki postane 27. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»27. ne hrani posnetkov oziroma podatkov iz prvega do
šestega odstavka 40. člena tega zakona v skladu z navedenimi
določbami.«.
40. člen
V 44. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »v
svoji avdiovizualni medijski storitvi« nadomesti z besedilom »na
svoji spletni strani«.
6. točka se črta.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona
v komercialne namene prekriva ali spreminja avdiovizualno
programsko vsebino.«.
41. člen
V 45. členu se v prvem odstavku dodata novi 1. in 2. točka, ki se glasita:
»1. agenciji v predpisanem roku ne predloži načrta izboljševanja dostopnosti za invalide (drugi odstavek 11. člena);
2. agenciji v predpisanem roku ne poroča o izvedbi ukrepov, predvidenih v načrtu izboljševanja dostopnosti za invalide
(tretji odstavek 11. člena);«.
Dosedanja 1. točka, ki postane 3. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»3. pri ponujanju avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki je plačljiva, ne zagotovi take razčlenitve računa, da so
za posamezno obračunsko obdobje razvidna naročila in plačila
posamezne storitve, vključno z zneskom, datumom in časom
nakupa, ogleda ali poslušanja (enajsti odstavek 14. člena);«.
Dosedanja 2. točka, ki postane 4. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»4. razčlenitve računa v skladu z enajstim odstavkom
14. člena tega zakona ne pošlje naročnikom v skladu z dvanajstim odstavkom 14. člena tega zakona;«.
Dosedanje 3., 4. in 5. točka postanejo 5., 6. in 7. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 8. točka, se število »30«
nadomesti s številom »14«.
Dosedanje 7., 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 9., 10.,
11., 12. in 13. točka.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
(1) Ponudniki prvi načrt iz drugega odstavka 14.a člena
zakona agenciji posredujejo do konca leta 2022 za obdobje
2022–2024.
(2) Agencija prvo poročilo iz četrtega odstavka 14.a člena
zakona posreduje Evropski komisiji najpozneje v tridesetih
dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Agencija spletno točko iz petega odstavka 14.a člena
zakona vzpostavi v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za medije, prvo poročilo iz tretjega odstavka 11.a člena zakona posreduje Evropski komisiji do
19. decembra 2022.
(5) Agencija prvo poročilo iz desetega odstavka 16. člena
zakona posreduje Evropski komisiji najpozneje v tridesetih
dneh po uveljavitvi tega zakona in nato vsaki dve leti.
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43. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo
po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
44. člen
(1) Agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
sprejme naslednje splošne akte:
– Splošni akt o varstvu ranljivih skupin iz petega odstavka
14.a člena zakona in
– Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov iz osmega
odstavka 38.c člena zakona.
(2) Agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
uskladi z določbami tega zakona naslednje splošne akte:
– Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo (Uradni list RS, št. 35/12);
– Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 84/13);
– Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in
sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12) in
– Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list RS, št. 31/12).
(3) Ministrstvo, pristojno za medije, v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona uskladi z določbami tega zakona naslednje podzakonske akte:
– Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila
ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Uradni list RS, št. 50/14) in
– Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
(Uradni list RS, št. 72/12).
45. člen
Obveznost plačila na podlagi dovoljenja ali vpisa v skladu
s spremenjenim 38. členom zakona velja od 1. januarja 2023.
46. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/21-43/15
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2176-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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MINISTRSTVA
4157.

Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne
opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem
storitev na področju vzgoje, izobraževanja
in znanosti

Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C,
112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o metodologiji financiranja zaščitne opreme
in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev
na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa metodologijo financiranja zaščitne
opreme in dezinfekcije prostorov (v nadaljnjem besedilu: zaščitna oprema) izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
2. člen
(upravičenci)
(1) Na področju vzgoje in izobraževanja so do financiranja
zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni zavodi, ki izvajajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen socialno-varstvenih zavodov,
osnovno glasbeno izobraževanje, nižje in srednje poklicno
izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje,
srednje splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje,
vzgojo in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih,
2. zasebni izvajalci, ki izvajajo javno veljavne programe iz
prejšnje točke na podlagi koncesije,
3. zasebni izvajalci, ki izvajajo javno veljavne programe
iz 1. točke tega odstavka brez koncesije in se sofinancirajo iz
državnega ali občinskih proračunov,
4. zasebni izvajalci, ki izvajajo javno veljavne programe
izrednega nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, izrednega srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
izrednega srednjega splošnega izobraževanja,
5. zasebne višje strokovne šole, ki izvajajo javno veljavne
študijske programe brez koncesije,
6. javni visokošolski zavodi,
7. zasebni visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne
študijske programe s koncesijo,
8. zasebni visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne
študijske programe brez koncesije,
9. Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
10. Študentski dom Ljubljana in
11. zasebni izvajalci dejavnosti študentskih domov, ki
na podlagi javnega razpisa prejemajo subvencije za bivanje
študentov.
(2) Na področju znanosti so do financiranja zaščitne opreme iz sredstev proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni raziskovalni zavodi,
2. Institut informacijskih znanosti, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Inženirska akademija Slovenije in Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) ter
3. izvajalci raziskovalne dejavnosti, ki so za preteklo leto
od ARRS prejeli sredstva v višini najmanj treh ekvivalentov
polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: FTE), razen subjektov, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja ustanovitev in poslovanje
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gospodarskih družb, ter visokošolskih zavodov, navedenih v 6.,
7. in 8. točki prejšnjega odstavka.
(3) Do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije so upravičeni tudi Andragoški center Republike
Slovenije, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja, Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Slovenski šolski muzej,
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
3. člen
(merila za financiranje)
Sredstva proračuna Republike Slovenije za financiranje
zaščitne opreme upravičencem iz prejšnjega člena zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu z merilom število
zaposlenih in merilom število otrok, učencev, dijakov, študentov
ali udeležencev izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu:
udeleženci) ter ob upoštevanju standardnih stroškov na zaposlenega in na udeleženca.
4. člen
(merilo število zaposlenih in merilo število udeležencev)
(1) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika, ki so posredni uporabniki državnega proračuna,
in pri upravičencih iz 6., 9., in 10. točke prvega odstavka ter
tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število
zaposlenih, kot izhaja iz potrjenih kadrovskih načrtov po stanju
na dan 1. januarja preteklega leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot izhaja iz aplikacije kadrovsko-plačnega informacijskega sistema
(v nadaljnjem besedilu: aplikacija KPIS), ki ga vodi ministrstvo,
po stanju na dan 1. novembra preteklega leta. Delavci, ki
opravljajo zdravstvene storitve, se ne upoštevajo pri določitvi
števila zaposlenih.
(3) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika, ki so posredni uporabniki občinskih proračunov,
se upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot
izhaja iz aplikacije KPIS po stanju na dan 1. novembra preteklega leta.
(4) Pri upravičencih iz 2., 3., 7. in 11. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih
na dan 1. novembra preteklega leta. Pri zasebnih izvajalcih,
za katere ministrstvo nima podatkov o številu zaposlenih, se
število zaposlenih določi na podlagi razmerja med številom
zaposlenih in številom udeležencev v istovrstnih javnih zavodih.
(5) Pri upravičencih iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka
2. člena tega pravilnika se število zaposlenih določi tako, da
se upošteva količnik 0,05 zaposlenega na enega udeleženca.
(6) Pri upravičencih iz 1. in 2. točke drugega odstavka
2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih po
stanju na dan 1. januarja preteklega leta.
(7) Pri upravičencih iz 3. točke drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika je merilo število zaposlenih, izraženo kot število
FTE, ki so bili financirani s strani ARRS za preteklo leto.
(8) Po merilu število udeležencev se določi število udeležencev v posameznem šolskem ali študijskem letu. Merilo
število udeležencev se upošteva po stanju na dan 1. novembra preteklega leta v centralni evidenci udeležencev vzgoje in
izobraževanja ali v evidenci prijavljenih in vpisanih v dijaške
domove ali v informacijskem sistemu eVŠ ali po podatkih študentskih domov.
(9) Pri upravičencih iz 9. točke prvega odstavka, drugega
in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se sredstva po
merilu število udeležencev ne dodelijo.
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(vrednost standardnega stroška na enoto)
Standardni stroški na zaposlenega pri upravičencih iz
2. člena tega pravilnika znašajo 9 eurov mesečno, na udeleženca pa 2 eura mesečno.
6. člen
(upravičeni stroški)
Sredstva, ki jih izvajalci iz 2. člena tega pravilnika prejmejo za financiranje zaščitne opreme, so namenjena za nakup:
– osebne zaščitne opreme za zaposlene (npr. obrazne
maske, zaščitna očala, vezirji, zaščitne rokavice in druga osebna zaščitna oprema);
– opreme za samotestiranje zaposlenih (testi HAG, ki
imajo pridobljen certifikat CE priglašenega organa s sedežem
v Evropski uniji);
– zaščitne opreme za prostore (npr. talne označbe in
druge označbe, ki opozarjajo na spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, zaščitne
pregrade iz pleksi stekel in druge podobne zaščitne pregrade,
merilniki temperature, razpršilniki za razkužila, naprave za dezinfekcijo zraka) ter
– sredstev in storitev za dezinfekcijo prostorov (npr. razkužila za roke, razkužila za površine, čistila za roke in površine,
papirne brisače ter krpe za razkuževanje površin).
7. člen
(določitev mesečnega obsega sredstev)
(1) Mesečni obseg sredstev, ki ga prejme posamezni
upravičenec v času izvajanja celotne dejavnosti v prostorih
upravičenca, se določi ob upoštevanju meril in njihovih vrednosti iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Če je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti
ali zbiranje ljudi pri upravičencih iz prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika ali če se vsi udeleženci pri teh upravičencih
izobražujejo na daljavo iz drugih razlogov ter v času počitnic
med šolskim oziroma študijskim letom, so upravičenci iz 1. do
8., 10. ter 11. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika
upravičeni do 30 % sredstev po merilu število zaposlenih. V tem
primeru se po merilu število udeležencev sredstva ne dodelijo.
Delež sredstev se lahko sorazmerno poveča, če upravičenec
s pisno vlogo izkaže, da delež opravljenih ur zaposlenih v
prostorih upravičenca v posameznem mesecu presega 30 %.
Delež sorazmernega povečanja se izračuna tako, da se število
opravljenih delovnih ur v prostorih upravičenca deli s številom
ur mesečne delovne obveznosti. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli
mesec. Za upravičence iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka
2. člena tega pravilnika je vloga priloga zahtevka iz drugega
odstavka 9. člena tega pravilnika.
(3) V času, ko se vzgojno-izobraževalno delo z učenci,
dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih izvaja na
daljavo in v prostorih upravičenca, so upravičenci iz 1. do 8.,
10. ter 11. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upravičeni do 50 % sredstev po merilu število zaposlenih in merilu
število udeležencev. Če v tem času upravičenec iz tega odstavka
v svojih prostorih izvaja dejavnost za več kot 50 % udeležencev,
je na podlagi vloge upravičen do 100 % obsega sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev. Vlogo mora
upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu
za pretekli mesec. Za upravičence iz 4., 5. in 8. točke prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika je vloga priloga zahtevka iz
drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(4) Upravičenci iz 9. točke prvega odstavka in drugega ter
tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika so upravičeni do 30 %
sredstev po merilu število zaposlenih iz 4. člena tega pravilnika. Delež sredstev se sorazmerno poveča, če upravičenec s
pisno vlogo izkaže, da obseg dejavnosti, opravljene v prostorih
upravičenca, v posameznem mesecu presega 30 %. Obseg
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dejavnosti, opravljene v prostorih upravičenca v posameznem
mesecu, se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur
v prostorih upravičenca za posamezni mesec deli s številom ur
mesečne delovne obveznosti, pri čemer upravičenec iz 3. točke
drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pri izračunu upošteva le delovne ure, ki so financirane iz sredstev ARRS. Vlogo
mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem
mesecu za pretekli mesec. Za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je vloga priloga zahtevka iz drugega
odstavka 9. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena so v času, ko
je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti ali zbiranje ljudi
v zavodih, ki izvajajo predšolsko vzgojo, ti zavodi upravičeni
do 20 % sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število
udeležencev, če izvajajo dejavnost zaradi nujnih primerov zagotavljanja varstva otrok. Delež sredstev se lahko sorazmerno
poveča, če zavod s pisno vlogo izkaže, da delež vključenih
otrok v vrtec presega 20 %. Vlogo mora upravičenec predložiti
ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(6) Obseg sredstev, izračunan na podlagi mesečnih stroškov po merilih število zaposlenih in število udeležencev, se
zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami poveča s faktorjem 2, osnovnim šolam s
prilagojenim programom pa s faktorjem 1,5.
8. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec do sredstev po tem pravilniku mora ministrstvu omogočiti vpogled v evidence, listine in drugo dokumentacijo, povezano z višino dodeljenih sredstev in njihovo porabo.
(2) Če se pri preverjanju upravičenosti do prejema sredstev ugotovi, da jih je upravičenec pridobil v neupravičeni višini,
da upravičenec sredstev ni uporabil za namene iz 6. člena tega
pravilnika ali da je za iste izdatke, ki so financirani po tem pravilniku, pridobil sredstva tudi iz drugih virov (dvojno financiranje),
jih mora upravičenec vrniti v 30 dneh od poziva ministrstva. Če
upravičenec, ki je prejel sredstva po tem pravilniku, pozneje
ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev po tem pravilniku ali da je
prejel sredstva v neupravičeni višini ali da je za izdatke, ki so financirani po tem pravilniku, pridobil sredstva tudi iz drugih virov
ali da sredstev ni namensko porabil, o tem obvesti ministrstvo.
9. člen
(izplačilo sredstev)
(1) Upravičencem iz 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10. in 11. točke
prvega odstavka in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika
se sredstva dodelijo na podlagi sklepa ministra, pristojnega za
izobraževanje, znanost in šport.
(2) Upravičencem iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka
in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se sredstva po
tem pravilniku izplačajo na podlagi elektronskega zahtevka za
pridobitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: e-zahtevek). E-zahtevek se pošlje ministrstvu
prek spletnega programa UJP do 15. dne v tekočem mesecu
za pretekli mesec. E-zahtevku mora biti priložen dokument, ki
vsebuje naslednje podatke:
– število zaposlenih in število udeležencev, določenih v
skladu s 4. členom tega pravilnika,
– standardni strošek na zaposlenega in na udeleženca,
določeni v 5. členu tega pravilnika in
– delež opravljenih ur zaposlenih v prostorih upravičenca
ali delež udeležencev, za katere se opravlja dejavnost v prostorih upravičenca, ali mesečni obseg dejavnosti, opravljene
v prostorih delodajalca, v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(3) Vzorec priloge iz prejšnjega odstavka je objavljen
na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. O izplačilu sredstev na podlagi e-zahtevka iz prejšnjega
odstavka odloči minister, pristojen za izobraževanje, znanost
in šport, s sklepom.
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10. člen
(trajanje financiranja zaščitne opreme)
Obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme v skladu s tem pravilnikom traja do prenehanja izvajanja ukrepov obvezna uporaba osebne zaščitne opreme ter
dezinfekcija prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih iz 2. člena tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije
prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja
in znanosti (Uradni list RS, št. 26/21, 51/21 – popr. in 163/21).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0070-188/2021/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2021
EVA 2021-3330-0142
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

4158.

Pravilnik o pripravi konsolidirane
premoženjske bilance države in občin

Za izvrševanje 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20
– odl. US) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance
države in občin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopki za pripravo:
– premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna,
– premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna,
– skupnih premoženjskih bilanc občin,
– skupne premoženjske bilance države ter
– konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
(2) Premoženjske bilance iz prejšnjega odstavka se pripravijo v skladu z določbami tega pravilnika na obrazcih in po
metodologijah, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(1) Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc iz prejšnjega člena so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami
pravilnika, ki določa sestavljanje letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in podatki iz poslovnih knjig. Pri izkazovanju posameznih podatkov
v premoženjski bilanci upoštevajo zavezanci tudi določbe tega
pravilnika.
(2) Za potrebe pobota je treba v poslovnih knjigah zagotoviti ločeno izkazovanje terjatev in obveznosti do proračunskih
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uporabnikov v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje enotni kontni
načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o EKN).
3. člen
(1) Proračunski uporabniki iz prvega odstavka 1. člena
tega pravilnika prek spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence za storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov v
spletno aplikacijo za pripravo premoženjskih bilanc (v nadaljnjem besedilu: spletna aplikacija AJPES) pripravijo obrazce
premoženjskih bilanc. Navodila za vnos podatkov v obrazce
Osnovni podatki, BB, Partnerji in Obrazložitev razlik v PB so
objavljena na spletni strani AJPES.
(2) V obrazcu Osnovni podatki so identifikacijski podatki
proračunskega uporabnika vključno s kontaktnimi podatki, ki so
namenjeni komunikaciji pri poročanju (uradni elektronski naslov
zavezanca, elektronski naslov kontaktne osebe in telefonska
številka).
(3) Za konsolidacijo podatkov premoženjskih bilanc proračunski uporabniki analitične podatke zagotovijo z neposrednim
vnosom ali uvozom podatkov v pomožne obrazce za izračun:
– obrazec BB (podatki bilance stanja, bruto bilance in
poslovnih knjig),
– obrazec Partnerji (odprte terjatve in obveznosti do vseh
posameznih proračunskih uporabnikov ne glede na pripadnost
proračunu).
(4) Na podlagi analitičnih podatkov iz prejšnjega odstavka
se v spletni aplikaciji AJPES izračunajo podatki premoženjske
bilance posrednega in neposrednega uporabnika proračuna.
(5) Bilančna vsota obrazca BB je enaka bilančni vsoti
bilance stanja na zadnji dan koledarskega leta.
(6) V spletni aplikaciji AJPES se podatki v pomožnih
obrazcih za pravilnost izkazovanja posameznih kategorij premoženja in pobota preverjajo v obrazcih kontrol.
(7) Struktura elektronske oblike premoženjskih bilanc, ki
je potrebna za uvoz podatkov v spletno aplikacijo AJPES, je
objavljena na spletni strani AJPES.
(8) Pripadnost proračunu opredeljuje, ali se premoženjska
bilanca proračunskega uporabnika umešča v skupno premoženjsko bilanco občine ali v skupno premoženjsko bilanco
države.
4. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, lahko prek spletne aplikacije AJPES v postopku priprave premoženjske bilance pozove proračunskega uporabnika, da poročanje za namen pobota
ustrezno dopolni.
5. člen
V premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov se
ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov glede na pripadnost proračunu oziroma do drugih
proračunov.
6. člen
V premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov se
denarna sredstva na podračunih enotnega zakladniškega računa države ali občine za namen pobota izkažejo kot terjatev
do upravljavca denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec EZR) tako, kot to opredeljuje pravilnik, ki ureja
poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa države
oziroma občine.
7. člen
Dolgoročne obveznosti in dolgoročne terjatve se za potrebe priprave premoženjske bilance ne prenašajo med kratkoročne obveznosti oziroma med kratkoročne terjatve.
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II. PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA
UPORABNIKA PRORAČUNA
8. člen
Posredni uporabnik proračuna z neposrednim vnosom ali
uvozom podatkov za tekoče leto izpolni obrazec BB in obrazec
Partnerji. Ob tem se pripravita:
– obrazec Zneski za pobot in
– obrazec Premoženjska bilanca posrednega uporabnika
proračuna, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del,
v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska
bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je Priloga 2 tega
pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami tega poglavja.
9. člen
(1) Posredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance pobota vse terjatve in obveznosti do proračunskih
uporabnikov svojega proračuna razen obveznosti za sredstva,
prejeta v upravljanje. Za razliko med obveznostmi in terjatvami
pa posredni uporabnik v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali
poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) Posredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi aktivne in pasivne
kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za
razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta
v upravljanje.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance javnega sklada, ki
ga je ustanovila država ali občina, se medsebojno pobotajo
tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali
poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad ali sklad
namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali
poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Če pa je
znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva,
prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, najprej
splošni sklad zmanjša za znesek, ki presega obveznost, za
preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v
javnih skladih.
(5) Javni zavod, ki ima na podlagi zakona med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad namenskega premoženja
v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za
razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka
tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.
(6) Posredni uporabnik proračuna, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od proračunskega
uporabnika, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi eno premoženjsko
bilanco posrednega uporabnika proračuna, ki se vključi v skupno premoženjsko bilanco države oziroma skupno premoženjsko bilanco občine glede na pripadnost proračunu. Obveznosti
za sredstva, prejeta v upravljanje, razporedi po posameznih
ustanoviteljih v skladu s pogodbo, ki opredeljuje prenos premoženja v upravljanje.
III. PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA
UPORABNIKA PRORAČUNA
10. člen
(1) Neposredni uporabnik proračuna z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov za tekoče leto izpolni obrazec BB in
obrazec Partnerji. Ob tem se pripravita:
– obrazec Zneski za pobot in
– obrazec Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni
del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je
Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami
tega poglavja.
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(2) Upravne enote predložijo zgolj zbirno premoženjsko
bilanco neposrednega uporabnika proračuna.
(3) Skupne občinske uprave, ki so kot neposredni uporabniki proračuna vpisani v register proračunskih uporabnikov,
ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ne
predložijo samostojne premoženjske bilance, temveč je njihovo premoženje zajeto v premoženjski bilanci sedežne občine.
Morebitne terjatve ali obveznosti proračunskih uporabnikov do
skupne občinske uprave se za potrebe premoženjske bilance
izkažejo kot terjatve in obveznosti do sedežne občine.
(4) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in upravljavci
EZR pripravijo premoženjske bilance po pravilih za neposredne
uporabnike proračuna.
11. člen
(1) Neposredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance pobota vse terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov svojega proračuna razen terjatev za sredstva,
dana v upravljanje, ali premoženje, preneseno javnim skladom
in drugim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki.
Za razliko med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča splošni
sklad.
(2) Neposredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi aktivne in pasivne
kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za
razliko pa zmanjša ali poveča splošni sklad.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance neposrednega uporabnika proračuna se medsebojno pobotajo tudi neplačani
odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni
sklad.
IV. SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE
12. člen
(1) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občine se v spletni aplikaciji AJPES pripravi
obrazec Skupna premoženjska bilanca občine, ki je Priloga 5
tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo
za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance občine, ki
je Priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami
tega poglavja.
(2) Skupna premoženjska bilanca občine se sestavi kot
zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah
neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna, na podlagi:
– seznama premoženjskih bilanc (premoženjske bilance
posamičnih proračunskih uporabnikov občine),
– obrazca BB ZBIR (pregled postavk premoženja po
posameznih proračunskih uporabnikih, vključenih v skupno
premoženjsko bilanco občine) in
– obrazca Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih iz posamičnih premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občin).
(3) Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu do
proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni zneski.
To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled podatkov
o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov občine.
13. člen
Skupna premoženjska bilanca občine se pripravi, ko premoženjsko bilanco pripravijo vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna občine.
14. člen
(1) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občinskega proračuna v skupno premoženjsko bilanco občine se pobotajo:
– terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, izkazanih v premoženjskih bilancah
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neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine, ki se
vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine,
– zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom, oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno
v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki in imajo premoženje na podlagi zakona v svoji
lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v
premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco
občine.
(2) Za razliko, ugotovljeno med terjatvami in obveznostmi
iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, se zmanjša ali
poveča splošni sklad skupne premoženjske bilance občine.
V. SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
15. člen
(1) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države se v spletni aplikaciji AJPES pripravi
obrazec Skupna premoženjska bilanca države, ki je Priloga 7
tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo
za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance države, ki
je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami
tega poglavja.
(2) Skupna premoženjska bilanca države se sestavi kot
zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah
neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov državnega
proračuna, na podlagi:
– seznama premoženjskih bilanc (premoženjske bilance
posamičnih proračunskih uporabnikov države),
– obrazca BB ZBIR (pregled postavk premoženja po
posameznih proračunskih uporabnikih, vključenih v skupno
premoženjsko bilanco države) in
– obrazca Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih iz
posamičnih premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov
države).
(3) Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu
do proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni
zneski. To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled
podatkov o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov
države.
16. člen
Skupna premoženjska bilanca države se pripravi, ko premoženjsko bilanco pripravijo vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna države.
17. člen
(1) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov državnega
proračuna v skupno premoženjsko bilanco države se pobotajo:
– terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, izkazanih v premoženjskih bilancah
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki
se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco države, in
– zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom, oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno
v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki in imajo premoženje na podlagi zakona v svoji
lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v
premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega proračuna, ki se vključujejo v skupno premoženjsko
bilanco države.
(2) Za razliko med terjatvami in obveznostmi, ugotovljeno
iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, se zmanjša ali
poveča splošni sklad skupne premoženjske bilance države.
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VI. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA
DRŽAVE IN OBČIN
18. člen
(1) Na podlagi podatkov skupnih premoženjskih bilanc
občin in skupne premoženjske bilance države se v spletni
aplikaciji AJPES pripravi obrazec Konsolidirana premoženjska
bilanca države in občin, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov
sestavni del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami
tega poglavja.
(2) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin
se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov skupne premoženjske bilance države in skupnih premoženjskih bilanc občin na
podlagi:
– osnovnih podatkov in
– seznama skupnih premoženjskih bilanc države in občin.
(3) Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu
do proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni
zneski. To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled
podatkov o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov
države in občin.
19. člen
(1) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin
se pripravi, ko so pripravljene vse skupne premoženjske bilance občin in skupna premoženjska bilanca države.
(2) Pred sestavo konsolidirane premoženjske bilance države in občin se terjatve in obveznosti med občinami in državo,
izkazane v skupni premoženjski bilanci države in skupnih premoženjskih bilancah občin, medsebojno pobotajo, razlika pa
se izkaže kot zmanjšanje oziroma povečanje splošnega sklada
konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
VII. OBRAZLOŽITVE K PREMOŽENJSKIM BILANCAM
20. člen
(1) Posredni in neposredni uporabniki proračunov k premoženjski bilanci navedejo obrazložitve sprememb postavk
premoženjske bilance, katerih zneski tekočega in preteklega
leta se razlikujejo za več kot 40.000 eurov. Obrazložitve se
vnesejo v obrazec Obrazložitev razlik v premoženjski bilanci v
spletni aplikaciji AJPES.
(2) K skupni premoženjski bilanci občine in skupni premoženjski bilanci države se navedejo obrazložitve sprememb
postavk skupne premoženjske bilance občine oziroma skupne
premoženjske bilance države, katerih zneski tekočega in preteklega leta se razlikujejo za več kot 200.000 eurov. Obrazložitve
se vnesejo v obrazec Obrazložitev razlik v skupni premoženjski
bilanci občine oziroma v skupni premoženjski bilanci države v
spletni aplikaciji AJPES.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
ministrstvo, pristojno za finance, zaradi pravilnosti pobota pri
posameznih postavkah premoženja v obrazcu BB in obrazcu
Partnerji zahteva vnos dodatnih pojasnil v spletno aplikacijo
AJPES.
VIII. PREDLAGANJE PREMOŽENJSKIH BILANC
21. člen
(1) Proračunski uporabniki predložijo svoje premoženjske
bilance v elektronski obliki v spletno aplikacijo AJPES v rokih
in tako, kot določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Premoženjsko bilanco neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna pripravi predstojnik proračunskega
uporabnika. Skupno premoženjsko bilanco občine pripravi
predstojnik občine. Skupno premoženjsko bilanco države in
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konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin pripravi
minister, pristojen za finance, ali druga oseba po njegovem
pisnem pooblastilu.
(3) Predložitev konsolidirane premoženjske bilance države in občin zajema pregled premoženja države in občin. Njeno
predložitev vladi in državnemu zboru opredeljuje zakon, ki ureja
javne finance.
(4) Po predložitvi konsolidirane premoženjske bilance
države in občin iz prejšnjega odstavka se v spletni aplikaciji
AJPES objavi pregled neusklajenih zneskov iz poročanja za
tekoče leto. Obvestilo o izvedeni objavi obrazcev v spletni aplikaciji AJPES prejmejo vsi proračunski uporabniki v elektronski
obliki na elektronski naslov kontaktne osebe, ki ga je proračunski uporabnik navedel v obrazcu Osnovni podatki.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(1) Premoženje tistih posrednih uporabnikov proračunov,
ki je predmet delitvene bilance občin, ki so nastale z delitvijo
prejšnje občine in še niso sprejele delitvene bilance, se vključi
v skupno premoženjsko bilanco občine, na območju katere ima
posredni uporabnik proračuna sedež.
(2) Občina iz prejšnjega odstavka mora o vključitvi premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna v svojo
premoženjsko bilanco obvestiti druge občine upravičenke iz
delitvene bilance.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in
občin (Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za pripravo
konsolidirane premoženjske bilance države in občin po stanju
na dan 31. decembra 2021.
Št. 007-1288/2021/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2021
EVA 2021-1611-0109
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance
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PRILOGA 1
Šifra uporabnika

Naziv uporabnika

Davčna številka

Sedež uporabnika

Matična številka

PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA
UPORABNIKA PRORAČUNA
na dan
Znesek (v evrih, brez centov)

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance

Oznaka
AOP

Tekoče leto

Preteklo leto

1

2

3

4

5

Aktiva
01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP201 – AOP202)

AOP200

02

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev

AOP201

03

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

AOP202

04

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP204 – AOP205)

AOP203

05

Nabavna vrednost nepremičnin

AOP204

06

Popravek vrednosti nepremičnin

AOP205

07

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
(AOP207 – AOP208)

AOP206

08

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP207

09

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev

AOP208

10

Zaloge

AOP209

11

Dolgoročne finančne naložbe

AOP210

12

Dolgoročno dana posojila in depoziti

AOP211

13

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

AOP212

14

Denarna sredstva

AOP213

15

Kratkoročne terjatve

AOP214

16

Druge terjatve

AOP215

17

Skupaj aktiva
(AOP200 + AOP203 + AOP206 + AOP209 + AOP210 +
AOP211 + AOP212 + AOP213 + AOP214 + AOP215)

AOP216
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Pasiva
18

Splošni sklad

AOP217

19

Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

AOP218

20

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

AOP219

21

Rezervni sklad

AOP220

22

Dolgoročno prejeta posojila

AOP221

23

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

AOP222

24

Kratkoročne obveznosti

AOP223

25

Druge obveznosti

AOP224

26

Skupaj pasiva
(AOP217 + AOP218 + AOP219 + AOP220 + AOP221 +
AOP222 + AOP223 + AOP224)

AOP225

Kraj in datum:

Odgovorna oseba
za sestavljanje
Odgovorna oseba:
bilance:

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).
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Priloga 2
METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA
UPORABNIKA PRORAČUNA (obrazec P1)
1. Znesek sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev predstavlja AOP 200.
2. Znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00 v skladu z določbami 3. člena pravilnika, ki
ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik o EKN), predstavlja AOP 201.
3. Znesek popravka vrednosti neopredmetenih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 01
v skladu z določbami 4. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 202.
4. Znesek sedanje vrednosti nepremičnin predstavlja AOP 203.
5. Znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 02 v skladu z
določbami 5. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 204.
6. Znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 03 v
skladu z določbami 6. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 205.
7. Znesek sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja
AOP 206.
8. Znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 04 v skladu z določbami 7. člena pravilnika o EKN, predstavlja
AOP 207.
9. Znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki
se izkazujejo na kontih skupine 05 v skladu z določbami 8. člena pravilnika o EKN, predstavlja
AOP 208.
10. Znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 37 v
skladu z določbami 33. do 40. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 209.
11. Znesek vrednosti dolgoročnih finančnih naložb, ki se izkazujejo na kontih podskupin 060,
061, 062, 063, 065 in 069 v skladu z določbami 9. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP
210.
12. Znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazujejo na kontih skupine 07 in se
ne nanašajo na razmerja s proračunskimi uporabniki, v skladu z določbami 10. člena pravilnika
o EKN in 9. člena tega pravilnika predstavlja AOP 211.
13. Znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se v skladu z določbami 11. člena pravilnika
o EKN in 9. člena tega pravilnika izkazujejo na kontih skupine 08 in se ne nanašajo na razmerja
s proračunskimi uporabniki, predstavlja AOP 212.
14. Znesek denarnih sredstev na računih izven sistema EZR ali v blagajni, ki se izkazujejo na
kontih skupin 10 in 11 v skladu z določbami 13. in 14. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP
213. Na kontih skupine 11 se v skladu s 6. členom tega pravilnika ne izkažejo stanja na
podračunih EZR, odprtih pri UJP.
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15. Znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17 v skladu
z določbami 15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika o EKN, ter znesek vrednotnic, ki se
izkazujejo v okviru skupine 19 v skladu z določbami prvega odstavka 22. člena pravilnika o
EKN, predstavlja AOP 214.
16. Znesek terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 07, 08, 14 v skladu z določbami 5. člena
tega pravilnika in se nanašajo na terjatve do proračunskih uporabnikov drugih proračunov,
predstavlja AOP 215.
17. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 200, 203, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214 in
215, predstavlja AOP 216.
18. Javni skladi, ki imajo oblikovan splošni sklad, vpišejo v AOP 217 znesek obveznosti do
virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 90 v skladu z določbami 64. člena pravilnika
o EKN, zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.
19. Posredni proračunski uporabniki, ki imajo na obveznostnih do virov sredstev oblikovan
sklad premoženja, ki je v njihovi lasti, vpišejo v AOP 218 znesek obveznosti do virov sredstev,
ki se izkazujejo na kontih skupine 94 v skladu z določbami 68. člena pravilnika o EKN,
zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi četrtega in petega odstavka 9. člena tega
pravilnika.
20. Posredni proračunski uporabniki, ki imajo na obveznostnih do virov sredstev oblikovano
obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, vpišejo v AOP 219 znesek obveznosti do virov
sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 98 v skladu z določbami 71. člena pravilnika o
EKN, zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi 9. člena tega pravilnika. Tako ugotovljeni
znesek se poveča tudi za zneske obveznosti do virov sredstev, ki jih posredni uporabnik
proračuna izkazuje na kontih skupin 92 in 93 (pri slednjem velja, da proračunski uporabniki za
javna sredstva ne morejo oblikovati rezervacij).
21. Znesek rezervacij, oblikovanih za kreditna tveganja na kontih skupine 91 v skladu z
določbami 65. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 220. V tej zaporedni številki se lahko
pojavi podatek le pri javnih skladih.
22. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 96 v skladu z
določbami 69. člena pravilnika o EKN, razen obveznosti za prejete kredite od proračunskih
uporabnikov v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 221. AOP
221 namreč predstavlja obveznosti za dolgoročne finančne obveznosti, ki se ne nanašajo na
obveznosti do proračunskih uporabnikov.
23. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 97 v skladu z
določbami 70. člena pravilnika o EKN, razen obveznosti iz poslovanja do proračunskih
uporabnikov v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 222.
24. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25
in 26 v skladu z določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP
223.
25. Znesek obveznosti, ki se izkazujejo na kontih skupin 24, 96 in 97 v skladu z določbami 5.
člena tega pravilnika in se nanašajo na obveznosti do proračunskih uporabnikov drugih
proračunov, predstavlja AOP 224.
26. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 in 224,
predstavlja AOP 225.
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PRILOGA 3
Šifra uporabnika

Naziv uporabnika

Davčna številka

Sedež uporabnika

Matična številka

PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA
UPORABNIKA PRORAČUNA
na dan
Znesek (v evrih, brez centov)

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance

Oznaka
AOP

Tekoče leto

Preteklo leto

1

2

3

4

5

Aktiva
01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP301 – AOP302)

AOP300

02

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev

AOP301

03

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

AOP302

04

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP304 – AOP305)

AOP303

05

Nabavna vrednost nepremičnin

AOP304

06

Popravek vrednosti nepremičnin

AOP305

07

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
(AOP307 – AOP308)

AOP306

08

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP307

09

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP308

10

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP310 + AOP311 + AOP312 + AOP313)

AOP309

11

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in
neposrednim uporabnikom državnega proračuna

AOP310

12

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in
neposrednim uporabnikom občinskega proračuna

AOP311

13

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

AOP312

14

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

AOP313

15

Zaloge

AOP314

Stran

13088 /

Št.

204 / 28. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije

16

Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v
last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta

AOP315

17

Druge dolgoročne finančne naložbe

AOP316

18

Dolgoročno dana posojila in depoziti

AOP317

19

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

AOP318

20

Denarna sredstva

AOP319

21

Kratkoročne terjatve

AOP320

22

Druge terjatve

AOP321

23

Skupaj aktiva
(AOP300 + AOP303 + AOP306 + AOP309 + AOP314 +
AOP315 + AOP316 + AOP317 + AOP318 + AOP319 +
AOP320 + AOP321)

AOP322

Pasiva
24

Splošni sklad

AOP323

25

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

AOP324

26

Rezervni sklad

AOP325

27

Dolgoročno prejeta posojila

AOP326

28

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

AOP327

29

Kratkoročne obveznosti

AOP328

30

Druge obveznosti

AOP329

31

Skupaj pasiva
(AOP323 + AOP324 + AOP325 + AOP326 + AOP327 +
AOP328 + AOP329)

AOP330

Kraj in datum:

Odgovorna oseba
za sestavljanje
bilance:

Odgovorna oseba:

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).

Priloga 4

Uradni list Republike Slovenije

Št.

204 / 28. 12. 2021 /

Stran

Priloga 4
METODOLOGIJA
ZA
IZPOLNITEV
OBRAZCA
PREMOŽENJSKA
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA (obrazec P3)

BILANCA

1. Znesek sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev predstavlja AOP 300.
2. Znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00 v skladu z določbami 3. člena pravilnika o
EKN, predstavlja AOP 301.
3. Znesek popravka vrednosti neopredmetenih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 01
v skladu z določbami 4. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 302.
4. Znesek sedanje vrednosti nepremičnin predstavlja AOP 303.
5. Znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 02 v skladu z
določbami 5. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 304.
6. Znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 03 v
skladu z določbami 6. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 305.
7. Znesek sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja
AOP 306.
8. Znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 04 v skladu z določbami 7. člena pravilnika o EKN, predstavlja
AOP 307.
9. Znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki
se izkazujejo na kontih skupine 05 v skladu z določbami 8. člena pravilnika o EKN, predstavlja
AOP 308.
10. Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje, predstavlja AOP 309 kot seštevek AOP
310, 311, 312 in 313.
11. Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom
državnega proračuna, ki se izkazujejo na kontih skupine 09 v skladu z določbami 12. člena
pravilnika o EKN, predstavlja AOP 310.
12. Znesek terjatev za sredstva, dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom
občinskega proračuna, ki se izkazujejo na kontih skupine 09 v skladu z določbami 12. člena
pravilnika o EKN, predstavlja AOP 311.
13. Znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države predstavlja AOP 312.
14. Znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine predstavlja AOP 313..
15. Znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 37 v
skladu z določbami 33. do 40. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 314.
16. Znesek dolgoročnih finančnih naložb, ki se kot namensko premoženje prenese javnim
skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki so posredni proračunski uporabniki in
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imajo na podlagi zakona premoženje v lasti ter se izkazujejo na kontih podskupin 066 in 067 v
skladu z 9. členom pravilnika o EKN, predstavlja AOP 315.
17. Znesek dolgoročnih finančnih naložb, ki se izkazujejo na kontih podskupin 060, 061, 062,
063, 065 in 069 v skladu z določbami 9. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 316.
18. Znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazujejo na kontih skupine 07 in se
ne nanašajo na razmerja s proračunskimi uporabniki, v skladu z določbami 10. člena pravilnika
o EKN in 11. člena tega pravilnika predstavlja AOP 317.
19. Znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se izkazujejo na kontih skupine 08 in se ne
nanašajo na razmerja s proračunskimi uporabniki, v skladu z določbami 11. člena pravilnika o
EKN in 11. člena tega pravilnika predstavlja AOP 318.
20. Znesek denarnih sredstev na računih izven sistema EZR ali v blagajni, ki se izkazujejo na
kontih skupin 10 in 11, v skladu z določbami 13. in 14. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP
319. Na kontih skupine 11 se v skladu s 6. členom tega pravilnika ne izkažejo stanja na
podračunih EZR, odprtih pri UJP.
21. Znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17 v skladu
z določbami 15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika o EKN, ter znesek vrednotnic, ki se
izkazujejo v okviru skupine 19 v skladu z določbami prvega odstavka 22. člena pravilnika o
EKN, predstavlja AOP 320.
22. Znesek terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 07, 08 in 14 v skladu z določbami 5. člena
tega pravilnika in se nanašajo na terjatve do proračunskih uporabnikov drugih proračunov,
predstavlja AOP 321.
23. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 300, 303, 306, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320 in 321, predstavlja AOP 322.
24. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 90 v skladu z
določbami 64. člena pravilnika o EKN, zmanjšan za razliko, ugotovljeno na podlagi 11. člena
tega pravilnika, predstavlja AOP 323. Tako ugotovljeni znesek se poveča za zneske
obveznosti do virov sredstev, ki jih neposredni uporabnik proračuna izkazuje na kontih skupine
92.
25. V tej zaporedni številki oziroma AOP 324 neposredni uporabnik proračuna v skladu s 71.
členom pravilnika o EKN nima izkazanih obveznosti.
26. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 91 v skladu z
določbami 65. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP 325. Podatke vpišejo zgolj tisti
neposredni uporabniki proračuna, ki so na podlagi zakona pristojni za oblikovanje rezervnega
sklada.
27. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 96 v skladu z
določbami 69. člena pravilnika o EKN, razen obveznosti za prejete kredite od proračunskih
uporabnikov v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 326. AOP
326 namreč predstavlja obveznosti za dolgoročne finančne obveznosti, ki se ne nanašajo na
obveznosti do proračunskih uporabnikov.
28. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 97 v skladu z
določbami 70. člena pravilnika o EKN, razen obveznosti iz poslovanja do proračunskih
uporabnikov v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 327.
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29. Znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25
in 26 v skladu z določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika o EKN, predstavlja AOP
328.
30. Znesek obveznosti, ki se evidentirajo na kontih skupin 24, 96 in 97 v skladu z določbami
5. člena tega pravilnika in se nanašajo na obveznosti do proračunskih uporabnikov drugih
proračunov, predstavlja AOP 329.
31. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 323, 324, 325, 326, 327, 328 in 329, predstavlja
AOP 330.
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PRILOGA 5
Šifra uporabnika

Naziv uporabnika

Davčna številka

Sedež uporabnika

Matična številka

SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE
na dan
Znesek (v evrih, brez centov)

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance

Oznaka
AOP

Tekoče leto

Preteklo leto

1

2

3

4

5

Aktiva
01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP501 – AOP502)

AOP500

02

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev

AOP501

03

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

AOP502

04

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP504 – AOP505)

AOP503

05

Nabavna vrednost nepremičnin

AOP504

06

Popravek vrednosti nepremičnin

AOP505

07

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
(AOP507 – AOP508)

AOP506

08

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP507

09

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP508

10

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP510 + AOP511)

AOP509

11

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

AOP510

12

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

AOP511

13

Zaloge

AOP512

14

Dolgoročne finančne naložbe

AOP513

15

Dolgoročno dana posojila in depoziti

AOP514

16

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

AOP515

17

Denarna sredstva

AOP516

18

Kratkoročne terjatve

AOP517
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Druge terjatve

AOP518

20

Skupaj aktiva
(AOP500 + AOP503 + AOP506 + AOP509 + AOP512 +
AOP513 + AOP514 + AOP515 + AOP516 + AOP517 +
AOP518)

AOP519
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Pasiva
21

Splošni sklad

AOP520

22

Rezervni sklad

AOP521

23

Dolgoročno prejeta posojila

AOP522

24

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

AOP523

25

Kratkoročne obveznosti

AOP524

26

Druge obveznosti

AOP525

27

Skupaj pasiva
(AOP520 + AOP521 + AOP522 + AOP523 + AOP524 +
AOP525)

AOP526

Kraj in datum:

Odgovorna oseba
za sestavljanje
bilance:

Odgovorna oseba:

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).
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Priloga 6
METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA SKUPNE PREMOŽENJSKE BILANCE
OBČINE (obrazec P5)
V skupno premoženjsko bilanco občin se vključujejo premoženjske bilance vseh proračunskih
uporabnikov občinskega proračuna. Skupna premoženjska bilanca občine se lahko pripravi,
ko so premoženjsko bilanco pripravili vsi proračunski uporabniki občine.
1. Seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 500.
2. Seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 501.
3. Seštevek zneskov popravka vrednosti neopredmetenih sredstev iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 502.
4. Seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 503.
5. Seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 504.
6. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 505.
7. Seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja
AOP 506.
8. Seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja
AOP 507.
9. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika,
predstavlja AOP 508.
10. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 509.
11. V AOP 510 ni podatka.
12. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim iz premoženjske bilance
občinskega proračuna in premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 12. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 511.
13. Seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku
12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 512.
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14. Seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 513.
15. Seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 514.
16. Seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 515.
17. Seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 516.
18. Seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 517.
19. Seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku
12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 518.
20. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 500, 503, 506, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517
in 518, predstavlja AOP 519.
21. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, zmanjšan oziroma povečan za razliko
iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 520.
22. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 521.
23. Seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 522.
24. Seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 523.
25. Seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 524.
26. Seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 12. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 525.
27. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 520, 521, 522, 523, 524 in 525, predstavlja AOP
526.
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PRILOGA 7
Šifra uporabnika

Naziv uporabnika

Davčna številka

Sedež uporabnika

Matična številka

SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
na dan
Znesek (v evrih, brez centov)

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance

Oznaka
AOP

Tekoče leto

Preteklo leto

1

2

3

4

5

Aktiva
01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev
(AOP701 – AOP702)

AOP700

02

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev

AOP701

03

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

AOP702

04

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP704 – AOP705)

AOP703

05

Nabavna vrednost nepremičnin

AOP704

06

Popravek vrednosti nepremičnin

AOP705

07

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
(AOP707 – AOP708)

AOP706

08

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP707

09

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP708

10

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP710 + AOP711)

AOP709

11

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

AOP710

12

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

AOP711

13

Zaloge

AOP712

14

Dolgoročne finančne naložbe

AOP713

15

Dolgoročno dana posojila in depoziti

AOP714

16

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

AOP715

17

Denarna sredstva

AOP716
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18

Kratkoročne terjatve

AOP717

19

Druge terjatve

AOP718

20

Skupaj aktiva
(AOP700 + AOP703 + AOP706 + AOP709 + AOP712 +
AOP713 + AOP714 + AOP715 + AOP716 + AOP717 +
AOP718)

AOP719

204 / 28. 12. 2021 /

Stran

13097

Pasiva
21

Splošni sklad

AOP720

22

Rezervni sklad

AOP721

23

Dolgoročno prejeta posojila

AOP722

24

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

AOP723

25

Kratkoročne obveznosti

AOP724

26

Druge obveznosti

AOP725

27

Skupaj pasiva
(AOP720 + AOP721 + AOP722 + AOP723 + AOP724 +
AOP725)

AOP726

Kraj in datum:

Odgovorna oseba
za sestavljanje
bilance:

Odgovorna oseba:

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).
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Priloga 8
METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA SKUPNE PREMOŽENJSKE BILANCE
DRŽAVE (obrazec P7)
V skupno premoženjsko bilanco države se vključujejo premoženjske bilance vseh
proračunskih uporabnikov državnega proračuna. Skupna premoženjska bilanca države se
lahko pripravi, ko so premoženjsko bilanco pripravili vsi proračunski uporabniki države.
1. Seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 700.
2. Seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 701.
3. Seštevek zneskov popravka vrednosti neopredmetenih sredstev iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 702.
4. Seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 703.
5. Seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 704.
6. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 705.
7. Seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja
AOP 706.
8. Seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja
AOP 707.
9. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika,
predstavlja AOP 708.
10. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 709.
11. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim iz premoženjske bilance
državnega proračuna in premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 15. člena tega
pravilnika, predstavlja 710.
12. V AOP 711 ni podatka.
13. Seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku
15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 712.
14. Seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 713.
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15. Seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 714.
16. Seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 715.
17. Seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 716.
18. Seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 717.
19. Seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku
15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 718.
20. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 700, 703, 706, 709, 712, 713, 714, 715, 716, 717
in 718, predstavlja AOP 719.
21. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, zmanjšan oziroma povečan za razliko
iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 720.
22. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 721.
23. Seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 722.
24. Seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 723.
25. Seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 724.
26. Seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 15. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 725.
27. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 720, 721, 722, 723, 724 in 725, predstavlja AOP
726.
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PRILOGA 9
Šifra uporabnika

Naziv uporabnika

Davčna številka

Sedež uporabnika

Matična številka

KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA
DRŽAVE IN OBČIN
na dan
Znesek (v evrih, brez centov)

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance

Oznaka
AOP

Tekoče leto

Preteklo leto

1

2

3

4

5

Aktiva
01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev
(AOP901 – AOP902)

AOP900

02

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev

AOP901

03

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev

AOP902

04

Sedanja vrednost nepremičnin
(AOP904 – AOP905)

AOP903

05

Nabavna vrednost nepremičnin

AOP904

06

Popravek vrednosti nepremičnin

AOP905

07

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
(AOP907 – AOP908)

AOP906

08

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP907

09

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

AOP908

10

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
(AOP910 + AOP911)

AOP909

11

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

AOP910

12

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

AOP911

13

Zaloge

AOP912

14

Dolgoročne finančne naložbe

AOP913

15

Dolgoročno dana posojila in depoziti

AOP914

16

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

AOP915

17

Denarna sredstva

AOP916
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Kratkoročne terjatve

AOP917

19

Skupaj aktiva
(AOP900 + AOP903 + AOP906 + AOP909 + AOP912 + AOP913
+ AOP914 + AOP915 + AOP916 + AOP917)

AOP918
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20

Splošni sklad

AOP919

21

Rezervni sklad

AOP920

22

Dolgoročno prejeta posojila

AOP921

23

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

AOP922

24

Kratkoročne obveznosti

AOP923

25

Skupaj pasiva
(AOP919 + AOP920 + AOP921 + AOP922 + AOP923)

AOP924

Kraj in datum:

Odgovorna oseba
za sestavljanje
bilance:

Odgovorna
oseba:

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (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).
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Priloga 10
METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA
BILANCA DRŽAVE IN OBČIN (obrazec P9)
V konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin se vključujejo skupna premoženjska
bilanca države in skupne premoženjske bilance občin.
1. Seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 900.
2. Seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega
pravilnika, predstavlja AOP 901.
3. Seštevek zneskov popravka vrednosti neopredmetenih sredstev iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 902.
4. Seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 903.
5. Seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 904.
6. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 905.
7. Seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja
AOP 906.
8. Seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika,
predstavlja AOP 907.
9. Seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika,
predstavlja AOP 908.
10. 10. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje z premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 909.
11. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim iz skupne premoženjske
bilance države, predstavlja AOP 910.
12. Seštevek zneskov terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim iz skupnih
premoženjskih bilanc občin, predstavlja AOP 911.
13. Seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem odstavku
18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 912.
14. Seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 913.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

204 / 28. 12. 2021 /

Stran

15. Seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 914.
16. Seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjskih bilanc, navedenih v
drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 915.
17. Seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 916.
18. Seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 917.
19. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 900, 903, 906, 909, 912, 913, 914, 915, 916 in
917, predstavlja AOP 918.
20. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, zmanjšan oziroma povečan za razliko
iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 919.
21. Seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjskih bilanc,
navedenih v drugem odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 920.
22. Seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 921.
23. Seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 922.
24. Seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjskih bilanc, navedenih v drugem
odstavku 18. člena tega pravilnika, predstavlja AOP 923.
25. Seštevek zneskov, izkazanih pod AOP: 919, 920, 921, 922 in 923, predstavlja AOP 924.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o programu, postopku in načinu opravljanja
preizkusa znanja za pridobitev spričevala
o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe
za opravljanje prevozov v cestnem prometu

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o programu, postopku
in načinu opravljanja preizkusa znanja
za pridobitev spričevala o strokovni
usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje
prevozov v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o programu, postopku in načinu opravljanja
preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem pravilnikom se določajo program, postopek in način
opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v
cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).«.
2. člen
V 3. členu se prva alineja črta.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku besedilo »naslednjih pet
modulov« nadomesti z besedilom »naslednje štiri module« ter
se črta prva alineja.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Preizkus znanja se opravlja v pisni obliki, v skladu
s točko (a) prvega odstavka pod II. Priloge I Uredbe (ES)
št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta
96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES)
št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za
njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza (UL L
št. 249 z dne 31. 7. 2020, str. 17).
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Kandidat mora doseči povprečno najmanj 60 % skupnega števila točk, da se celoten preizkus znanja šteje za
opravljenega, pri čemer mora kandidat pri posameznem delu
preizkusa znanja doseči najmanj 50 % skupnega možnega
števila točk.
(7) V primeru nejasno zapisanih odgovorov se odgovori
ne upoštevajo kot pravilni.«.
Osmi odstavek se črta.
4. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pri komisiji iz 7. člena
tega pravilnika vložijo vlogo za priznavanje posameznih predmetov iz Priloge 1 tega pravilnika ter vlogi priložijo:
– overjene fotokopije diplome oziroma potrdila o zaključku
izobraževanja,
– overjene fotokopije indeksa oziroma potrdila o opravljenih izpitih,
– učne načrte predmetov, za katere oseba želi, da se
upoštevajo pri priznavanju.«.
Tretji odstavek se črta.
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5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Minister, pristojen za promet, imenuje komisijo za
opravljanje preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevoza (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki jo sestavljajo predsednik, dva namestnika predsednika in člani, in sicer za štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.
(2) Komisijo sestavlja:
– šest oseb, ki so zaposlene na ministrstvu, pristojnemu
za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– dve osebi, ki jih predlaga Gospodarska zbornica Slovenije,
– dve osebi, ki jih predlaga Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije.
(3) Osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka izbere minister izmed oseb, ki se prijavijo na interni natečaj. Ministrstvo v
pozivu za imenovanje članov komisije iz druge in tretje alineje
prejšnjega odstavka določi področja, ki jih bodo pokrivali omenjeni člani komisije.
(4) Predsednika in dva namestnika predsednika minister
imenuje izmed oseb iz prve alineje drugega odstavka tega
člena.
(5) Predsednik, namestnika predsednika in člani komisije
preverjajo znanje za posamezna tematska področja preizkusa
znanja, kar se navede v okviru imenovanja iz prvega odstavka
tega člena.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko minister,
pristojen za promet, v primeru manjšega števila prijav, imenuje
komisijo, ki jo sestavlja najmanj šest oseb.
(7) Predsednika, namestnika predsednika ali člana komisije lahko minister, pristojen za promet razreši pred potekom
časa, za katerega je imenovan, če predsednik ali član komisije:
– sam zahteva razrešitev;
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje v komisijo;
– ne opravlja dela v skladu s predpisi, ki se nanašajo na
področje, na katerem komisija opravlja svoje delo ali delovanje
komisije;
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.
(8) Komisija določi natančnejši način dela in opravljanja
preizkusa znanja s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov
navzočih članov komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji
navzočih vsaj polovica članov komisije. Komisija lahko odloča
tudi na dopisni seji, pri čemer člani komisije svoj glas sporočijo
predsedniku komisije pisno ali po elektronski pošti.
(9) Minister določi stroške dela izpitne komisije. Člani
izpitne komisije so upravičeni do plačila za opravljeno delo na
podlagi pogodbe o delu, ki jo sklenejo z izvajalcem iz 9. člena
tega pravilnika.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Predsednik, namestnika predsednika in člani komisije za
opravljanje preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov morajo imeti najmanj
visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju cestnega prometa, za predsednika, namestnika
predsednika in člane komisije, ki imajo univerzitetno izobrazbo
pa se zahteva tri leta delovnih izkušenj na področju cestnega
prometa.«.
7. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijava vsebuje podatke o kandidatu (EMŠO, priimek
in ime, kraj in država rojstva, naslov za obveščanje, telefon, naslov elektronske pošte) in navedbo modula iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, po katerem bo kandidat opravljal
preizkus znanja.«.
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8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Kandidat, ki je opravil preizkus znanja po programu
preizkusa znanja za modul 2 ali modul 4 iz drugega odstavka
4. člena tega pravilnika, je strokovno usposobljen za opravljanje prevoza potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu
in prejme spričevalo na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni
del tega pravilnika.
(2) Kandidat, ki je opravil preizkus znanja po programu
preizkusa znanja za modul 3 ali modul 5 iz drugega odstavka
4. člena tega pravilnika, je strokovno usposobljen za opravljanje prevoza potnikov ali blaga v notranjem in mednarodnem
cestnem prometu in prejme spričevalo na obrazcu, ki je kot
Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(3) Kandidatu izda spričevalo predsednik komisije ali namestnik predsednika iz 7. člena tega pravilnika.«.
9. člen
V 18. členu se drugi, tretji in četrti odstavek črtajo.
10. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se pritožbi ugodi, določi predsednik spremenjeno
sestavo izpitne komisije, ki ponovno oceni izpitni poli in izda
nov zapisnik o poteku preizkusa znanja.«.
11. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot Priloga 3
sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Do imenovanja komisije iz spremenjenega 7. člena pravilnika opravlja naloge komisija, imenovana na podlagi 7. člena
Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-558/2021/14-026111239
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
EVA 2020-2430-0104
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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PRILOGA 1

Seznam predmetov za opravo modularno oblikovanega preizkusa znanja za pridobitev spričevala o
strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
PREDMETI in ZNANJA (KOMPETENCE)

MODULI
2

3

4

5

X

X

X

X

biti sposoben skleniti pravno veljavno prevozno pogodbo, zlasti X
glede prevoznih pogojev v zvezi s cestnim prevozom blaga:
biti sposoben preučiti zahtevek naročnika za nadomestilo izgube ali
škode, povzročene blagu med prevozom, ali za zamudo pri dostavi
blaga in vpliv takega zahtevka na njegovo pogodbeno odgovornost;

X

X

X

X

X

CIVILNO PRAVO
Kandidat mora:
A1
A2

A3

poznati glavne vrste pogodb, ki se uporabljajo v cestnem prevozu,
ter pravice in obveznosti, ki iz njih izhajajo;

A4

poznati pravila in obveznosti iz Konvencije CMR o pogodbi za
mednarodni cestni prevoz blaga

A5

biti sposoben reševati zahtevke naročnika glede nadomestila za
poškodbe potnikov ali škode na njihovi prtljagi zaradi nesreče med
prevozom ali glede nadomestila za zamude ter biti sposoben
razumeti, kako tak zahtevek vpliva na njegovo pogodbeno
odgovornost

X

X

X

GOSPODARSKO PRAVO
Kandidat mora:
B1

poznati pogoje in formalnosti, ki so določeni za opravljanje tega
dela, splošne obveznosti, ki jih imajo prevozniki (registracija,
vodenje evidence itd.) in posledice stečaja

X

X

X

X

B2

imeti primerno znanje o raznih oblikah gospodarskih družb in o
pravilih o njihovem ustroju in delovanju

X

X

X

X

C1

poznati vlogo in funkcijo različnih socialnih institucij, ki se ukvarjajo s
cestnim prevozom (sindikati, delavski sveti, sindikalni predstavniki,
X
inšpektorji za delo itd.)

X

X

X

C2

poznati obveznosti delodajalca do socialnega varstva

X

X

X

X

C3

poznati pravila, ki urejajo pogodbe o delu za različne vrste delavcev,
ki so zaposleni v podjetjih za cestni prevoz (oblika pogodb,
obveznosti pogodbenih strank, delovni pogoji in delovne ure, plačani X
dopust, plačilo za delo, kršitev pogodbe itd.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DELOVNOPRAVNA TER SOCIALNA ZAKONODAJA
Kandidat mora:

C4

poznati določbe Uredbe št. 561/2006 in Uredbe 165/2014, z vsemi
spremembami in dopolnitvami
X

C5

veljavna pravila o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju
voznikov, zlasti tistih, ki izhajajo iz Direktive 2003/59/ES Evropskega
X
parlamenta in Sveta
DAVČNA ZAKONODAJA
Kandidat mora poznati predpise, ki urejajo:
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D1

DDV na prevozne storitve

X

X

X

X

D2

davek na motorna vozila

X

X

X

X

D3

davke na določena vozila za cestni prevoz potnikov/blaga, cestnine
in pristojbine za uporabo infrastrukture

X

X

X

X

D4

davek na dohodek

X

X

X

X

POSLOVNO IN FINANČNO VODENJE PODJETJA
Kandidat mora:
E1

poznati zakone in običajne postopke pri uporabi čekov, menic,
zadolžnic, kreditnih kartic in drugih sredstev ali načinov plačila

X

X

X

X

E2

poznati različne oblike posojil (bančno posojilo, akceptni kredit,
garancijski depoziti, hipoteke, zakup, najem, odkup terjatev) ter
obremenitve in obveznosti, ki izhajajo iz teh posojil

X

X

X

X

E3
E4
E5

vedeti, kaj je bilanca stanja, kako se izdela in kako se razlaga
biti sposoben brati in razlagati izkaz uspeha
biti sposoben oceniti donosnost podjetja in njegov finančni položaj,
zlasti na podlagi finančnih kazalcev

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

E6
E7

biti sposoben pripraviti proračun
poznati stroškovne elemente svojega podjetja (fiksne stroške,
spremenljive stroške, obratni kapital, amortizacijo itd.) in znati
izračunati stroške na vozilo, na kilometer, na vožnjo ali na tono

X

X

X

X

X

X

X

X

E8

biti sposoben izdelati organogram osebja kot celote v podjetju, in
sestaviti delovne načrte itd.

X

X

X

X

E9

poznati načela trženja, oglaševanja, stikov z javnostjo, skupaj s
prodajno promocijo prevoznih storitev in pripravo seznama
uporabnikov prevoznih storitev, itd.

X

X

X

X

E10

poznati različne vrste zavarovanja, ki se nanašajo na cestni prevoz
(odgovornostno zavarovanje, nezgodno/življenjsko zavarovanje,
zavarovanje, ki ne zajema življenjskega zavarovanja in zavarovanje
prtljage) in jamstva ter obveznosti, ki izhajajo iz teh zavarovanj

X

X

X

X

X

X

X

X

E11

poznati uporabo telematskih aplikacij v cestnem prometu

E12

biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo fakturiranje cestnega
prevoza blaga in poznati pomen in uporabo Incoterms

X

X

E13

poznati različne kategorije dodatnih vozil, njihovo vlogo, funkcije in
po potrebi njihov status

X

X

E14

biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo prevoznine in cene v
javnem in zasebnem prevozu potnikov

X

X

E15

biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo fakturiranje cestnih
X
prevozov potnikov

X

X

X

X

X

X

X

DOSTOP DO TRGA
Kandidat mora:
F1

F2

poznati poklicna pravila, ki urejajo dejavnost cestnega prevoza za
najem ali plačilo, najem gospodarskih vozil in sklepanje
podizvajalskih pogodb, ter zlasti pravila o uradnem organiziranju
dejavnosti, dovoljenju za opravljanje dejavnosti, dovoljenju za cestni X
prevoz znotraj in zunaj Skupnosti, nadzoru in kaznih
poznati pravila o ustanavljanju podjetja za cestne prevoze

X
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poznati različne dokumente, ki se zahtevajo za opravljanje storitev
cestnega prevoza, in biti sposoben uvesti kontrolne postopke za
zagotovitev hrambe odobrenih dokumentov o vsakem opravljenem
prevozu, zlasti dokumentacije o vozilu, vozniku, blagu in prtljagi,
tako v podjetju kot v vozilu

F4

poznati pravila o organizaciji trga storitev cestnega prevoza blaga, o
ravnanju s tovorom in o logistiki

F5

poznati obmejne formalnosti, vlogo in področje uporabe
dokumentov T in karnetov TIR ter obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz njihove uporabe

F6
F7

poznati pravila o organizaciji trga cestnega prevoza potnikov
poznati pogoje za izvajanje cestnega prevoza potnikov in biti
sposoben sestaviti plane prevozov
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

TEHNIČNI STANDARDI IN VIDIKI POSLOVANJA Kandidat mora:
G1

poznati pravila o masah in dimenzijah vozil v državah članicah
Evropske unije in postopke, ki jih mora upoštevati ob nenormalnih
obremenitvah, ki pomenijo izjeme od teh pravil

X

X

X

X

G2

biti sposoben izbrati vozila in njihove sestavne dele (šasija, motor,
prenosni mehanizem, zavorni sistem itd.) v skladu s potrebami
podjetja

X

X

X

X

G3

poznati formalnosti, ki se nanašajo na homologacijo tipa, registracijo
X
in tehnični pregled teh vozil

X

X

X

G4

razumeti, kakšni ukrepi so potrebni za zmanjšanje emisij hrupa in
odpravljanje onesnaževanja zraka zaradi emisij izpušnih plinov
motornih vozil

X

X

X

X

G5

biti sposoben sestaviti načrte rednega vzdrževanja vozil in njihove
opreme

X

X

X

X

G6

poznati različne vrste naprav za ravnanje s tovorom in naprav za
natovarjanje (kesoni, zabojniki, palete itd.) in biti sposoben uvesti
postopke in izdati navodila za nakladanje in razkladanje blaga
(razporeditev teže, zlaganje, nalaganje, blokiranje in zagraditev
tovora itd.)

X

X

G7

poznati različne tehnike kombiniranega prevoza, kot sta oprtni
prevoz in ro-ro prevoz

X

X

G8

biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu
nevarnih snovi in odpadkov, zlasti tistih, ki izhajajo iz Direktive
2008/68/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006
biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu
pokvarljivih živil, zlasti tistih, ki izhajajo iz Sporazuma o
mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o posebni opremi, ki je
obvezna za take prevoze (ATP)

X

X

G9

G10

X

biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu
živih živali

X

X

X

X

VARNOST V CESTNEM PROMETU
Kandidat mora:
H1

vedeti, kakšna usposobljenost se zahteva od voznikov (vozniško
dovoljenje, zdravniška spričevala, potrdilo o fizični pripravljenosti
itd.)

X

X

Uradni list Republike Slovenije
H2

Št.
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biti sposoben izvesti potrebne korake za zagotovitev, da vozniki
spoštujejo prometna pravila, prepovedi in omejitve, ki veljajo v
različnih državah članicah Evropske unije (omejitve hitrosti,
prednost, čakalne in parkirne omejitve, uporaba luči, cestna
signalizacija itd.)

X

X

X

X

H3

biti sposoben sestaviti vozniška navodila za preverjanje skladnosti z
varnostnimi zahtevami, ki se nanašajo na stanje vozil, njihovo
opremo in tovor ter na obvezne preventivne ukrepe

X

X

X

X

H4

biti sposoben določiti postopke, ki jih je treba upoštevati ob nesreči
in izvesti primerne postopke za preprečitev ponavljanja nesreč ali
resnih prometnih prekrškov

X

X

X

X

H5

biti sposoben izvesti postopke za varno pritrditev blaga in poznati
ustrezne tehnike

X

X

H6

imeti temeljno znanje o cestnem omrežju v državah članicah
Evropske unije

X

X

Stran

13109

Priloga 2

Stran

13110 /

Št.
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Priloga 3

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

13111

Stran

13112 /

Št.
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4160.

Uradni list Republike Slovenije
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi
poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana
na trg dela

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS,
št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi poklicev,
v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
1. člen
V Odredbi o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca
ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20 in 100/21), se
v 2. členu v prvem odstavku za 8. točko pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 9. do 13. točka, ki se glasijo:
»9. Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih,
plinskih inštalacij in naprav ipd. (koda 7126);
10. Livarji/livarke (koda 7211);
11. Strugarji/strugarke (koda 7223);
12. Mesarji/mesarke (koda 7511);
13. Bolničarji/bolničarke negovalci/negovalke v zavodih
(koda 5321).«.
2. člen
V 4. členu se datum »31. decembra 2021« nadomesti z
datumom »30. junija 2022«.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-7/2021
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EVA 2021-2611-0060
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

4161.

Sprememba Državnotožilskega reda

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17
– ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) in po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 23. 12. 2021 in Državnotožilskega
sveta z dne 23. 12. 2021 minister za pravosodje izdaja

S P R E M E M B O   
D R Ž A V N O T O Ž I L S K E G A   R E D A
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12,
45/16, 64/19, 191/20 in 125/21) se Priloga 2 nadomesti z novo
Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te Spremembe Državnotožilskega reda.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta Sprememba Državnotožilskega reda začne veljati
1. januarja 2022.
Št. 007-700/2021
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
EVA 2021-2030-0055
Marjan Dikaučič
minister
za pravosodje

EIO

EI

EOI

EPU

EDNK

ED

EPZ

Epr

EPS

EDO

EFO

ET

EI

EOI

EPU

EDNK

ED

EPZ

Epr

EPS

EDO

EFO

ET

Nekdanji kl. Znak

EIO

3. nivo

Kpso

2. nivo

Klasifikacijski znak

KpPo

1. nivo

Priloga: "Priloga 2: Klasifikacijski načrt

Evidenca

Evidenca

1.1.2020

Opis dokumentarnega gradiva

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Glavna organizacijska
enota

AT

PO
do ustavitve policijske
preiskave ali izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne zavrnilne
ali oprostilne sodbe, če tega
ni, pa do zastaranja
kazenskega pregona

Evidenca oseb, zoper Gradivo, ki je za to evidenco
katere so bili izvedeni določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.
prikriti preiskovalni
ukrepi iz ZKP

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca
usmerjenega zbiranja
obvestil na področju
terorizma in
mednarodnega
kriminala

Evidenca
fotografiranih oseb

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca
Gradivo, ki je za to evidenco
daktiloskopiranih oseb določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca uporabe
prisilnih sredstev

Evidenca pritožb

Evidenca pridržanih in Gradivo, ki je za to evidenco
zadržanih oseb
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca dogodkov

Evidenca DNK
preiskav

PO

PO

2 leti po vnosu podatkov

2 leti po vnosu podatkov

do ustavitve policijske
PO
preiskave oziroma zaključka
akcije varovanja, ali izdaje
sklepa o zavrženju kazenske
ovadbe, če tega ni, pa do
zastaranja kazenskega
pregona

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali do najdbe
pogrešane osebe ali
identifikacije neznanega
trupla ali do izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka ali do
pravnomočne zavrnilne ali
oprostilne sodbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega
pregona;

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali do najdbe
pogrešane osebe ali
identifikacije neznanega
trupla ali do izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka ali do
pravnomočne zavrnilne ali
oprostilne sodbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega
pregona;

PO

PO

2 leti po vnosu podatkov

3 leta po vnosu podatkov

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

PO
do ustavitve policijske
preiskave oziroma zaključka
akcije varovanja, ali izdaje
sklepa o zavrženju kazenske
ovadbe, če tega ni, pa do
zastaranja kazenskega
pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca operativnih
informacij

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali do najdbe
pogrešane osebe ali
identifikacije neznanega
trupla ali do izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka ali do
pravnomočne zavrnilne ali
oprostilne sodbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega
pregona;

AT

PO

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

1 leto, po vnosu podatkov

Evidenca identifikacij

AT

PO

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

dokler trajajo razlogi, zaradi
katerih je bilo uvedeno
iskanje ali drug zakonit
ukrep, vendar najdalj do
zastaranja pregona;

Evidenca iskanih oseb Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Policijsko preiskovanje Gradivo, ki je za evidenco kaznivih kot nosilni tožilski spis, šteto PO
na posebnem oddelku dejanj določeno z zakonom, ki ureja od določitve roka hrambe
delovanje policije.
nosilnega spisa

Opis klasifikacijskega
znaka
A - vse

A - če se spis
ne priloži ali
prenese v
glavni spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
spis, po pravilih
v glavni spis
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ
A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
SDT
organom

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Lokalno

Lokalno

Evidenca

1.1.2020

1.1.2020

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Lokalno

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Vpisnik

Vrsta zbrike

Uradni list Republike Slovenije

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Priloga

Stran

13113

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

5

6

7

8

9

10

Ktr

Ktr

4

Ktpp

Ktr

3

Ktr

Ktr

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Evidenca

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka
Rok hrambe

PO

Glavna organizacijska
enota

Pred ovadbo običajne zadeve

Pred ovadbo občutljive zadeve

Letni program, letno
poročilo in statistični
pregledi na
kazenskem oddelku
VDT RS

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT
5 let, gradivo pridobljeno na
podlagi členov 149a,
149.b/1, 150,
151,155,155a,156 pa
skladno s členom 154 ZKP

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

VDT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

10 let

Zadeve, v katerih se usmerja
5 let
predkazenski postopek, obvestila v
zvezi s tem, izvajanje posameznih
omejevalnih ukrepov, pritožbe zoper
delo policistov ter ostala opravila
predkazenskega postopka še pred
prejemom ovadbe.

Zadeve, v katerih se predlagajo ali
izvajajo prikriti preiskovalni ukrepi,
ukrepi za zaščito prič, in z njimi
povezani ukrepi.

Letni program, letno poročilo in
statistični pregledi na kazenskem
oddelku VDT RS

VDT

Kadrovske in organizacijske zadeve 10 let
Kadrovske in
organizacijske zadeve na kazenskem oddelku VDT RS
na kazenskem
oddelku VDT RS

Zakonodaja na
kazenskem oddelku
VDT RS

VDT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Zakonodaja na kazenskem oddelku 10 let
VDT RS

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT

Kolegiji kazenskega oddelka VDT
RS

Stečaji

Brezplačna pravna pomoč

Sodna praksa Vrhovnega sodišča

Pomembne sodbe

Strokovna mnenja

Razno

Kazenske in splošne zadeve, ki niso
vpisane v druge vpisnike - zbirni
spisi

AT

5 let

Poročila policije o opravljenih
aktivnostih v predkazenskem
postopku

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

PO
za uslužbence policije dve
leti po prenehanju
opravljanja nalog, povezanih
z zavarovanjem ali
preiskovanjem dokaznega
materiala, ali po prekinitvi
delovnega razmerja, za
druge osebe, ki sodelujejo
pri ogledu kraja kaznivega
dejanja ali opravljajo dela v
laboratoriju, pa deset let po
odvzemu vzorca

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

AT

tri leta po dnevu
PO
pravnomočnosti odločbe, če
te ni, pa štiri leta po času
storitve prekrška ali do izdaje
sklepa o zavrženju kazenske
ovadbe ali do pravnomočne
oprostilne sodbe ali do
izbrisa obsodbe iz kazenske
evidence, če tega ni, pa do
zastaranja kazenskega
pregona, v zvezi s katerim je
bila osebi izdana odredba o
prepovedi približevanja
oziroma odredba o prepovedi
udeležbe na športnih
prireditvah;

dokler trajajo razlogi, zaradi
katerih je bilo uvedeno
iskanje

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

dve leti po datumu odvzema PO
prostosti oziroma zadržanja,
razen videoposnetka, ki se
hrani dva meseca po datumu
odvzema prostosti oziroma
zadržanja;

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Opis dokumentarnega gradiva

10 let

Kolegiji kazenskega
oddelka VDT RS

Stečaji

Brezplačna pravna
pomoč

Sodna praksa
Vrhovnega sodišča

Pomembne sodbe

Strokovna mnenja

Razno

Razne zadeve;
kazenske in splošne
zadeve, ki niso
vpisane v druge
vpisnike

Kazenske in splošne
zadeve, ki niso
vpisane v druge
vpisnike

Evidenca oseb za
izločitev

Evidenca oseb, ki jim
je odvzeta prostost

Evidenca izdanih
odredb za prepoved
približevanja

Evidenca iskanih in
najdenih predmetov

Opis klasifikacijskega
znaka

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis
ne priloži ali
prenese v
glavni spis

A - če se spis
ne priloži ali
prenese v
glavni spis

A - če se spis
ne priloži ali
prenese v
glavni spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Ktpp-Z

Ktr

2

Ktr

KTR-zb

1

Lokalno

Ktr

Ktr

Lokalno

Lokalno

EOIZ

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Vrsta zbrike

Št.

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

13114 /

EOOP

EPP

Nekdanji kl. Znak

EINP

3. nivo

EPP

2. nivo

Klasifikacijski znak

EINP

1. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Ktn

Ktp

Vpisnika ni bilo

Kt

Ktp

Matični
Ktz- pobude
Kto - odgovori, pripori,
mednarodne

Poseben ovitek v Kt
spisu

Ktm

Ktp

Kto

Poseben ovitek v Ktm Matični
spisu

Ktr

Ktp

Kto

Cd

Cd

Ftp

Ktn

KtnP

KtnV

Kt

KtP

KtV

pKt

Ktm

KtmP

KtmV

pKtm

Kti

KtiP

KtiV

Kdp

Kcd

Ftp

Kti

Kti

Vpisnik

Evidenca

Evidenca

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2015 - pKt

1.1.2015 - KtV

1.1.2015 - KtP

1.1.2015 - Kt

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktn, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Finančna preiskava

Evidenca zaseženih
predmetov

AT

VDT, ODT PO, EJT

Zadeve v postopku poravnavanja
zoper obdolžence v zadevah Ktm

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktm, za
odločanje o katerih je bilo pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Spisi finančnih preiskav

15 let

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Kot nosilni spis, šteto od
Evidenca v predkazenskem in
določitve roka hrambe
kazenskem postopku zaseženih
predmetov, ki se ne vpisujejo v Kdp nosilnega spisa

AT

AT

VDT

AT

VDT, ODT PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO
VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

VDT

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Kti, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Kot nosilni spis, šteto od
Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Kti, za odločanje določitve roka hrambe
nosilnega spisa
o katerih je pristojno višje sodišče

5 let

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

AT

VDT, ODT PO

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa
Če je izrečena vsaj ena
VDT, ODT, ODT ZO,
kazenska sankcija, do
SDT, PO
absolutnega zastaranja
kazenske sankcije, ki zastara
zadnja.
Če ni izrečena nobena
sankcija 5 let.

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
Kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Ktm, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je pristojno višje nosilnega spisa
sodišče

Zadeve, v katerih se je reševalo
kazenske ovadbe in vodilo postopek
zoper mladoletne obdolžence, zoper
katere ni tekel postopek skupaj s
polnoletnimi.

Zadeve v postopku poravnavanja
zoper obdolžence v zadevah Kt

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Kt, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.
AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Če je izrečena vsaj ena
kazenska sankcija, do
absolutnega zastaranja
izvršitve kazenske sankcije,
ki zastara zadnja.
Če ni izrečena nobena
sankcija 5 let.

VDT

AT

VDT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Kot nosilni spis, šteto od
Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Kt, za odločanje določitve roka hrambe
nosilnega spisa
o katerih je pristojno višje sodišče

Evidenca zaseženega Evidenca v predkazenskem in
denarja in
kazenskem postopku zaseženega
dragocenosti
denarja, dragocenosti

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Kti

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Kti

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

1 leto

VDT, ODT PO, EJT

VDT

VDT, ODT PO, EJT

Glavna organizacijska
enota

kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Ktn, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je pristojno višje nosilnega spisa
sodišče

Zadeve, v katerih se rešujejo
kazenske ovadbe zoper neznane
storilce kaznivih dejanj

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktpp, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Netipični kazenski
Zadeve zoper storilce iz pristojnosti
postopek pred
sodišč prve stopnje, ki niso del
sodiščem prve stopnje postopkov, ki se vodijo v vpisniku
Kt: (izvršitve sodb tujih sodišč,
izročitve, evropski nalogi…).

Poravnavanje KTM

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ktm

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ktm

KT postopek za
mladoletne

Poravnavanje KT

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Kt

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Kt

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Ktpp, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je pristojno višje nosilnega spisa
sodišče

Opis dokumentarnega gradiva

Zadeve, v katerih se rešujejo
Kazenski postopek
zoper znane fizične in kazenske ovadbe in vodi postopek
zoper pravne osebe in znane
pravne osebe
polnoletne obdolžence in zoper
znane mladoletne obdolžence

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ktn

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ktn

Neznani storilci

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ktpp

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ktpp

Opis klasifikacijskega
znaka

A - vse

A - vse

A - vse

A- vse

A - vse

A - če se spis
ne priloži ali
prenese v
glavni spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

Kljub izpolnitvi ostalih
pogojev niso arhviski
dokumenti spisov, kjer
tožilec izda uradni
zaznamek o zavrženju
kazenske ovadba zaradi
umika predloga
oškodovanca

Izpolnjen mora biti dodatni
pogoj, da je tožilec opravil
kakšno procesno dejanje v
smeri odkrivanja

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

204 / 28. 12. 2021 /

Centralno

Centralno

Centralno

Matični

Matični

Ktm

Ktm

Ktm

Kt

Kt

Kt

Ktn

Ktn

Ktpp

Ktpp

Vrsta zbrike

Št.

Centralno

Matični

Matični

Centralno

Matični

Matični

Centralno

Matični

Matični

Lokalno

Matični

Matični

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Vpisnika ni bilo

Nekdanji kl. Znak

KtppV

3. nivo

Ktp

2. nivo

Klasifikacijski znak

KtppP

1. nivo

Uradni list Republike Slovenije
Stran

13115

Mpp

Ktr

Ktpr

Ktr

Ctz

Ctr

Mpp

Pt

PtV

Ct

Ctz

Ctr

Ctr-zb

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

Tu

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Ktpp

Tu

Lokalno

Lokalno

DkDT

Tu

Ds2

Lokalno

Tu

Ds1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2020

1.1.2020

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Postopki mednarodnega
sodelovanja v zvezi z ARO točko

5 let

Razne civilne in upravne zadeve, ki
niso vpisane v druge vpisnike

Kolegiji

Kolegiji civilno upravnega oddelka

Disciplinsko sodišče 1. Disciplinske zadeve iz pristojnosti
stopnje
disciplinskega sodišča 1. stopnje

Dežurna knjiga

Poročila o delu

Letni razpored dela

Tožilska uprava

15 let

SDT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

T, 5
Letni razporedi dela, spremembe
letnih razporedov dela - T, gradiva v
zvezi z letnimi razporedi dela - 5 let

AT

AT

AT

DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

VDT

VDT

VDT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Trajno

Podatke, ki se nanašajo na
posameznika, 15 let po
dnevu prenehanja funkcije
oziroma razrešitve, ostalo
trajno

Trajno

Trajno

Trajno

VDT

VDT

VDT

Zadeve tožilske uprave

Evidenca odrejenih dežurstev in
poročil o njihovem izvajanju.

Zadeve iz pristojnosti
državnotožilskega sveta

Disciplinsko sodišče 2. Disciplinske zadeve iz pristojnosti
stopnje
disciplinskega sodišča 2. stopnje
Vpisnik
državnotožilskega
sveta

5 let

20 let

Odločbe Ministrstva za pravosodje o 5 let
priznanju vzajemnosti

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
in drugimi vlogami, ki jih državni
tožilec vlaga v upravnih postopkih.

Mnenja, ki jih pripravlaj civilno
upravni oddelek

Vpisnik disciplinskega Disciplinske zadeve iz pristojnosti
tožilca
disciplinskega tožilca

Finančna tožilska
asistenca

Odločbe o priznanju
vzajemnosti

Upravne zadeve iz
pristojnosti VDT

Strokovna mnenja

VDT

VDT

20 let

Revizijske odločbe delovnega in
socilnega oddelka VSRS s
strokovnimi pregledi
20 let

VDT

20 let

Odločbe VIII Ips
VSRS s strokovnimi
pregledi

Odločbe III Ips VSRS Revizijske odločbe gospodarskega
s strokovnimi pregledi oddelka VSRS s strokovnimi
pregledi

VDT

VDT

VDT

VDT

ODT

Odločbe II Ips VSRS s Revizijske odločbe civilnega oddelka 20 let
strokovnimi pregledi
VSRS s strokovnimi pregledi

5 let

5 let

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
5 let
zoper odločbe v civilnih zadevah, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Zbiranje civilnih odločb Sodne odločbe v civilnih zadevah

Razne civilne zadeve
iz pristojnosti VDT

ZVZ, ki jih vlaga VDT

Zadeve v civilnih postopkih

VDT

5 let

VDT
VDT, ODT, ODT ZO,
PO, EJT

AT

AT

VDT

SDT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

VDT, ODT PO, EJT

Glavna organizacijska
enota

5 let

5 let

15 let

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Spisi iz pristojnosti vrhovnega
sodišča, ki izhajajo iz spisov FTp

Spisi v postopkih premoženja
nezakonitega izvora

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Prekrški iz pristojnosti Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
VDT
zoper odločbe v zadevah zaradi
prekrška, za odločanje o katerih je
pristojno Vrhovno sodišče RS.
Civilne zadeve iz
pristojnosti ODT

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Spisi iz pristojnosti višjega sodišča,
ki izhajajo iz spisov FTp

Opis dokumentarnega gradiva

Prekrški iz pristojnosti Zadeve zaradi prekrškov pred
ODT
prekrškovnimi organi in sodišči.

Mednarodan pravna
pomoč

Civilni postopek
odvzema premoženja
nezakonitega izvora

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ftp

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ftp

Opis klasifikacijskega
znaka

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni
organ

A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni
organ

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - le razporedi

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Dts

Fta

Tu

Fta

Ut

Ctr-zb

Dt

Utv-zb

1

Cr-zb

Ctr-zb

Lokalno

4

5

Cr-zb

Utv

3

Cr-zb

Vpisnik

2

Cr-zb

Ctr-zb

Vpisnik

1

Cr-zb

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Cr-zb

Ctr-zb

Cto

Cto

Ftp

Ftp

Vrsta zbrike

Št.

Matični

Matični

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

13116 /

Ctr-zb

FtpV

Nekdanji kl. Znak

FtpV

3. nivo

Ftpp

2. nivo

Klasifikacijski znak

FtpP

1. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

3

4

5

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vpisnik

Vpisnik
specializirane
preiskovalne skupine

finančne preiskovalne
skupine

Drugo

Finančne preiskave

Hramba zaseženih
predmetov

Dodelitev zadev

Prevzem in odveza od
dela

Izločitve državnih
tožilcev

Prevzem zadev s
strani SDT

Določitve drugih
krajevno pristojnih
tožilstev

Spori o pristojnosti

Rok hrambe

Navodila, stališča in mnenja,
sprejeta na državnem tožilstvu ali
znotraj državnotožilske organizacije

Zapisi sestankov znotraj državnega
tožilstva, ki nimajo narave kolegija;
gradivo sestanka (vabila, dnevni
redi, zapisi, …)

Gradiva kolegijev (pobude za
kolegij, vabila z dnevnim redom,
zapisniki, ...)

Poročila državnih tožilstev o
posameznih kazenskopravnih
temah (terorizem, pranje denarja,
trgovina z ljudmi …)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT
VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

5

T

T

T

T

T

5

5

T

10

10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Obdobna poročila o delu državnega 10
tožilstva, na primer poročila o stanju
nerešenih in delno rešenih zadev, o
pripadu, obremenjenosti državnih
tožilcev in podobno

Glavna organizacijska
enota

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Letna poročila in skupna letna
T, 5
poročila o delu državnih tožilstev - T,
gradiva za pripravo letnih poročil - 5
let

Opis dokumentarnega gradiva

Pobude in predlogi, odločitve o
Spremembe
pristojnosti, dodelitve, pobudah in predlogih
hramba zaseženih
predmetov in finančne
preiskave

Drugo

Pravna mnenja

Pravna stališča

Načelna pravna
stališča

Splošna navodila

Navodila, stališča in
mnenja

Drugo

Sestanki

Kolegiji

Kolegiji in sestanki

Drugo

Ostala poročila

Obdobna poročila

Letna poročila

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
spis, po pravilih
v glavni spis
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
SDT
organom

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka
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Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Uradni list Republike Slovenije

13117

2. nivo

6

7

8

9

Tu

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

8

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

3

4

5

6

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vrsta zbrike

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Novinarska vprašanja

Informacije javnega
značaja

Spletne strani

Obveščanje notranje
javnosti

Državnotožilska
obvestila

Operativna poročila

Obveščanje in javnost
dela

Analitika

Drugo

Projekti

Evidence
informacijske opreme

Informatika

Drugo

Strokovnjaki in sodni
izvedenci

Tolmači, prevajalci

SIC - Strokovna
pomoč

Drugo

Pritožbe zoper delo
policistov

Pravosodni nadzori

Nadzori
državnotožilske
uprave

Nadzorstvene pritožbe

Pregledi za
napredovanja

Delni strokovni
pregledi

Splošni strokovni
pregledi

Nadzori

Opis klasifikacijskega
znaka

Novinarska vprašanja, odgovori,
tiskovne konference, obvestila za
javnost, intervjuji, akreditacije
domačih in tujih novinarjev

Odklonitev dostopa, odločbe,
pritožbe - T, postopek pridobitve
informacije javnega značaja (vloge,
stroški) - 5 let

Obvestila zaposlenim na državnih
tožilstvih (obvestila o sprejemu
internega akta …)

Gradivo v zvezi z analiziranjem
statističnih podatkov

Imenovanje projektnih in delovnih
skupin, projektna dokumentacija,
dokumentacija delovnih skupin
(zapisniki, elaborati, poročila,
mnenja,…)

Gradivo, ki nastane pri sodelovanju
s Strokovno informacijskim centrom
in gradivo Strokovno
informacijskega centra

Gradivo, ki nastane pri sodelovanju
s Strokovnim centrom in gradivo
Strokovnega centra

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo -10 let

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo - 10 let

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo - 10 let

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo - 10 let

Opis dokumentarnega gradiva

Rok hrambe

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO
VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

T, 5

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

5

5

T

T

10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

10

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Glavna organizacijska
enota

10

5

5

5

5

5

T, 10

T, 10

5

10

T, 10

T, 10

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

204 / 28. 12. 2021

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Nekdanji kl. Znak

13118 /

1

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

10

11

12

13

14

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

7

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

5

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Računsko sodišče

Ustavno sodišče

Državni zbor in
Državni svet

Policija

Ministrstvo za notranje
zadeve

Ministrstvo za
pravosodje

Državna tožilstva

Sodelovanje z
državnimi organi

Drugo

Pogajanja

Odloženi pregoni

Poravnavanja

Alternativni pregon

Udeležbe na narokih

Drugo

Razporedi

Dežurna služba

Drugo

Interni akti

Podzakonski akti

Zakoni

Predpisi

Drugo

Lobiranje

Opis klasifikacijskega
znaka

5

5

5

5

Gradivo v zvezi s seznami
prejemnikov prispevkov v okviru
odloženega pregona

15

15

15

15

15

15

15

5

5

10

Seznam poravnalcev - T, postopek T, 5
črtanja s seznama, izobraževanje
poravnalcev, vsa pisanja, ki niso
povezana s strokovnim delom
poravnalca na posamezni zadevi - 5
let

Zaprosila za preklic obravnav,
5
opravičilo za neudeležbo na naroku,
pojasnila Vrhovnemu državnemu
tožilstvu RS, problemska poročila, ki
se tičejo zagotavljanja udeležb na
narokih

Razporedi in spremembe
razporedov dežurstva funkcionarjev
in javnih uslužbencev, obveščanje
pristojnih organov, izvajanje
dežurne službe za stranke

T

T

Predlogi podzakonskih aktov, ki jih 20
državna tožilstva prejmejo v okviru
strokovnega usklajevanja (predlogi,
pripombe, usklajevanje) in pobude
državnega tožilstva pristojnim
organom za spremembo ali sprejem
podzakonskih aktov, imenovanje
delovne skupine in dokumentacija
delovne skupine
Interni akti predstojnika državnega
tožilstva (predlogi, pripombe,
usklajevanje, sprejem in objava) in
interni akti Vrhovnega državnega
tožilstva RS, ki se nanašajo na
poslovanje vseh državnih tožilstev,
imenovanje delovne skupine in
dokumentacija delovne skupine

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

20
Predlogi zakonov, ki jih državna
tožilstva prejmejo v okviru
strokovnega usklajevanja (predlogi,
pripombe, usklajevanje) in pobude
državnega tožilstva pristojnim
organom za spremembo ali sprejem
zakona, imenovanje delovne
skupine in dokumentacija delovne
skupine

Opis dokumentarnega gradiva

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - končne verzije aktov pri
vseh tožilstvih, pri VDT in
SDT vse A

A - končne verzije aktov pri
vseh tožilstvih, pri VDT in
SDT vse A

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

204 / 28. 12. 2021 /

6

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

8

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

7

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Uradni list Republike Slovenije

13119

2. nivo

15

16

17

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

18

19

20

21

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2020

1.1.2020

Revidiranje poslovanja

Postopki, ki jih vodijo
drugi organi

Drugo

Skupne preiskovalne
skupine

Udeležbe na
mednarodnih
konferencah,
seminarjih

Obiski iz tujine

Obiski v tujino

Sodelovanje z
mednarodnimi
organizacijami

Mednarodna pravna
pomoč

Mednarodno
sodelovanje

FURS

Drugo

CSD

Statistični urad

Državno odvetništvo

Informacijski
pooblščenec

UPPD

ATVP

CURS

DURS

Komisija za pogojne
odpuste

Komisija za
preprečevanje
korupcije

Varuh človekovih
pravic

Ostala sodišča

Opis klasifikacijskega
znaka

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

5

15

Postopki, v katerih državno tožilstvo 5
nastopa kot stranka (civilni,
delovnopravni postopki, upravni
spori, izvršilni postopki, postopki
zaradi prekrška, …) in inšpekcijski
postopki (nadzori delovne
inšpekcije, informacijskega
pooblaščenca, požarne
inšpekcije,...)

Gradivo, ki nastane v posameznih
postopkih sodelovanja (pobude za
sodelovanje, sporazumi o
sodelovanju, predhodna mnenja,
aneksi, …)

Gradivo, ki nastane v okviru
5 let
sodelovanja na mednarodnih
konferencah o izmenjavi izkušenj in
predstavitvi pravne ureditve
posameznih segmentov delovanja
(vabila, gradiva, poročila,…)

Proslave, prireditve, slovesnosti,
delovni obiski (vabila, odgovori,
gradiva, zahvale,…)

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

15

15

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

15

15

Gradivo, ki nastanejo pri
15
sodelovanju z mednarodnimi
organizacijami kot so EUROJUST,
SEPAC, OLAF, SECI,
MONEYWAL, OECD, IAP, CPGE,
IAACA, EUROPOL,
EUROJUSTICE (gradivo o udeležbi
na delovnih konferencah z
namenom priprave skupnih aktov ali
izhodišč za skupne akte, gradivo o
pripravi,sprejemu in izvrševanju
aktov mednarodnih organizacij,
gradivo o sodelovanju na
posameznih segmentih dela,
sprejete odločitve, …); gradiva, ki jih
okrožna državna tožilstva pripravijo
za potrebe sodelovanja z
mednarodnimi organizacijami
Proslave, prireditve, slovesnosti,
delovni obiski (vabila, odgovori,
gradiva, zahvale,…)

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

15
Vse zadeve mednarodne pravne
pomoči, ki ne izvirajo iz konkretnega
kazenskega spisa državnega
tožilstva

Opis dokumentarnega gradiva

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

204 / 28. 12. 2021

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

15

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

14

16

Tu - podštevilke
nepoenotene

13

17

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

11

Tu - podštevilke
nepoenotene

10

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

12

Tu - podštevilke
nepoenotene

9

Vrsta zbrike

13120 /

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

8

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

18

19

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

3

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Odredbe za izplačilo iz proračuna,
za obračun plač, dodatkov in
osebnih prejemkov, za knjiženje
osnovnih sredstev…
5

5

Ostala javna naročila

Javna naročila male
vrednosti

Pobude in predlogi za nabavo,
gradivo (sklepi o začetku postopka,
objave naročila, razpisna
dokumentacija, ponudbe, odločitve
o izbiri, revizije...)

Pobude in predlogi za nabavo,
gradivo (sklepi o začetku postopka,
objave naročila, razpisna
dokumentacija, ponudbe, potrditve
o finančnih zmožnostih, odločitve o
izbiri, revizije,...)

AT

AT

10 oziroma najmanj 2 leti po VDT, ODT, ODT ZO,
preteku garancije za predmet SDT, PO
naročila, če garancija velja
več kot 10 let

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

10 oziroma najmanj 2 leti po VDT, ODT, ODT ZO,
preteku garancije za predmet SDT, PO
naročila, če garancija velja
več kot 10 let

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Končni letni obračuni plač, izplačilne T, 5
liste za obdobja, za katera ni
končnih obračunov plač, obrazci M4
- T, ostalo (npr. bolniški listi,
administrativne prepovedi…) - 5 let

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Računi in druge podlage za izplačilo 5
iz proračuna, zavrnitve računov - 5
let, računi za osnovna sredstva - 5
let po zaključku (odpisu, uničenju)
trajanja osnovnega sredstva
VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Letni računovodski izkazi (bilance) - T, 5
T, navodila za pripravo proračuna,
proračunski priročniki, izračuni,
obvestila, korespondenca z
Ministrstvom za finance, sprejeti
proračuni, poročila o zaključnem
računu… - 5 let

Prejeta mnenja in navodila ter
5
zaprosila za mnenja v zvezi s
finančno računovodskimi zadevami
(navodila in mnenja Ministrstva za
finance, Ministrstva za javno upravo,
vodij tožilstev…)

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

5 let po zaključku trajanja
Pobude za nabavo osnovnih
osnovnega sredstva
sredstev, računi, dobavnice,
garancijski listi, prevzemni zapisniki, (uničenju, odpisu)
sklepi o odpisu, uničenju,
prenosu,…

5

10

Poročila o reviziji - T, gradivo, ki
T, 10
nastane v okviru zunanjega
revidiranja (sklepi o pričetku revizije,
osnutki revizijskega poročila,
ugovori zoper revizijska razkritja,
zapisniki razčiščevalnih sestankov ) 10 let
Zaprosila za izdajo svetovalnega
mnenja notranjega ali zunanjega
revizorja, mnenja revizorja

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Poročila o notranji reviziji - T,
T, 10
gradivo, ki nastane v okviru
notranjega revidiranja (sklepi o
pričetku revizije, načrti,
dokumentacija, osnutki revizijskega
poročila, pripombe revidiranca,
spremljanje po končani reviziji,
zagotavljanje kakovosti), usmeritve
za državno notranje revidiranje - 10
let

Opis dokumentarnega gradiva

Naročila pod zakonsko Pobude in predlogi za nabavo,
5
vrednostjo
gradivo (preverjanje cen na trgu,
povabila k oddaji ponudb, odobritve,
potrditve o finančnih
zmožnostih,…), naročilnice

Nabava blaga in
storitev

Drugo

Odredbe

Plače

Navodila in mnenja

Računi

Proračuni in zaključni
računi ter letni
računovodski izkazi

Osnovna sredstva

Finančno
računovodske zadeve

Drugo

Svetovanje

Zunanje revidiranje

Notranje revidiranje

Opis klasifikacijskega
znaka

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo
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Stran

13121

2. nivo

20

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

7

8

9

10

11

12

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

6

15

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

14

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Opis dokumentarnega gradiva

Delovna uspešnost

Ostale kadrovske
odločbe, sklepi in
odredbe

Nagrade, pohvale

Državnotožilski
pripravniki

Odločbe o dopustu in
regresu

Pogodbe o
zaposlitvijavnih
uslužbencev prenehanje,
prenehanje funkcije

Napredovanja javnih
uslužbencev

Napredovanja
državnih tožilcev

Državni tožilci –
imenovanja in
razrešitve

Dodelitev oziroma
premestitev državnih
tožilcev na drugo
državno tožilstvo ali v
drug organ

Razpisi prostih mest
državnih tožilcev

10

Gradivo, ki se nanaša na
ugotavljanje in izplačilo redne
delovne uspešnosti in delovne
uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela (ocene, odločitve o
opravljanju povečanega obsega
dela, dogovori, poročila, sklepi o
izplačilu,…)

10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS
VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

T
10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10

Predlogi in postopki podelitev,
ostalo gradivo

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10

Ostale odločitve na kadrovskem
področju (odločitve o solidarnostni
pomoči, jubilejni nagradi,
odpravnini, izplačilu mentorskih
ur…)

Pobude za izvedbo javnega
natečaja, gradivo javnega natečaja,
programi dela, mnenja mentorjev,
pogodbe o zaposlitvi, obvestila
sodiščem, preverjanje podatkov pri
pristojnih organih …

Odločbe o letnem, izrednem,
študijskem dopustu, pritožbe…

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10

predlogi za prenehanja, sporazumi, T
predlogi za razrešitev, ugotovitvene
odločbe, pritožbe…

gradiva, ki nastanejo v zvezi z
napredovanjem javnih uslužbencev

Gradivo, ki nastane v zvezi z
napredovanjem državnotožilskih
funkcionarjev (pobuda za pregled,
odredba o določitvi pregledovalca,
zapisnik, ugovori, predlog za
uvrstitev, odločba o plači, pritožba
…)

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10

10

Predlogi, zaprosila, odločitve

Gradivo, ki nastane v zvezi z
imenovanjem in razrešitvijo
državnotožilskih funkcionarjev

10

Gradivo, ki nastane v postopku
imenovanja državnotožilskega
funkcionarja (pobude in predlogi za
objavo prostega mesta
državnotožilskega funkcionarja,
mnenja predstojnika o kandidatu,
odločbe o imenovanju, odločbe o
plači,…)

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Gradiva, ki nastanejo v postopkih za 10, 2
nove zaposlitve (objave na zavodu
za zaposlovanje, vabila, zapisniki
komisije, odločitve, preverjanje
podatkov pri pristojnih organih, …) 10 let, vloge neizbranih kandidatov 2 leti

Objave prostih mest
za strokovnotehnične
javne uslužbence

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Javni in interni natečaji Gradivo, ki nastane v postopkih
10, 2
internih in javnih natečajev (objave
za javne uslužbence
natečaja, imenovanje natečajne
uradnike
komisije, merila in kriteriji za izbiro,
vabila, poročila komisije, odločitve o
izbiri/neizbiri, pritožbe, preverjanje
podatkov pri pristojnih organih…) 10 let, vloge neizbranih kandidatov 2 leti

T

5

5 let od poteka veljavnosti
pogodbe

Glavna organizacijska
enota

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Predlogi kadrovskega načrta,
potrditve, predlogi za spremembo
kadrovskega načrta, sprejeti
kadrovski načrti, skupni kadrovski
načrti, mnenje sindikata,…

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Sistemizacije delovnih Akti o sistemizaciji, spremembe in
T
mest
dopolnitve akta, potrditve akta o
sistemizaciji in spremembe, mnenja
sindikata

Kadrovski načrti

Kadrovske zadeve

Drugo

Pogodbe in skrbništvo Pogodbe in aneksi k pogodbam,
pogodb
gradiva v zvezi s skrbništvom
pogodb (pozivi k odpravi
pomanjkljivosti, unovčitev bančne
garancije, odpoved, odstop od
pogodbe…)

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

204 / 28. 12. 2021

13

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

Vpisnik

Vrsta zbrike

13122 /

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

21

22

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

4

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Zdravniški pregledi

Varnost in zdravje pri
delu ter požarna
varnost

Drugo

Pogodbe o
izobraževanju

Izobraževanja v Tujini

Izobraževanja v
Sloveniji

Izobraževanje in
usposabljanje

Drugo gradivo s
kadrovskega področja

Ocenjevanje javnih
uslužbencev in
izvedba letnih
razgovorov

Sindikat

Ločeno življenje

Stroški prevoza na
delo

Pooblastila

Disciplinski postopki

Mnenja in navodila

Delo po podjemnih ali
avtorskih pogodbah,
delo študentov in
dijakov

Dežurstvo

Nadurno delo

Opis klasifikacijskega
znaka
Rok hrambe

10

5 let po prenehanju
delovnega oziroma
službenega razmerja

5 let po prenehanju
delovnega oziroma
službenega razmerja

10

Napotnice, odredbe, obvestila,..

pogodbe in aneksi k pogodbam o
izobraževanju, gradivo, ki podlaga
za pogodbo,…

10

10

10

Gradivo, ki nastane v zvezi z
10
izobraževanjem in usposabljanjem v
tujini, poročila o udeležbi

Načrti izobraževanja, poročila o
izobraževanju, interni natečaji,…

10

gradivo v zvezi z ocenjevanjem
5
javnih uslužbencev in izvedbo letnih
razgovorov

Gradivo o sodelovanju s sindikatom 10
(dogovori o sodelovanju, obvestila o
sindikalnem zaupniku, pobude
sindikata, mnenja sindikata k
internim aktom, …)

Gradivo, ki nastane v postopku
odločanja o izplačilu dodatka za
ločeno življenje (vloge, dokazila o
stalnem in začasnem bivališču,
pogodbe o najemu, odločitve,…)

Gradivo v zvezi z odobritvijo izplačil
stroškov prevoza na delo (izjave,
preverjanje navedb, odobritve za
izplačilo kilometrine, odredbe za
izplačilo,…)

Pooblastila za vodenje področij dela 10 let po poteku veljavnosti
pooblastila
(na primer pooblastila sekretarju,
vodjem oddelkov,…), pooblastila
zaradi odsotnosti, generalna
pooblastila, pooblastila na podlagi
posameznih predpisov (določanje
tajnosti podatkov, dostop do zbirk
osebnih podatkov, ...), druga
pooblastila, ki jih izda vodja tožilstva

Gradivo, ki nastane v zvezi z
disciplinskimi postopki za javne
uslužbence (predlogi, odločitve o
uvedbi postopka, gradivo, ki
nastane med postopkom,
pritožbe,..) ter pobude za uvedbo
disciplinskega postopka zoper
državnotožilskega funkcionarja

Prejeta mnenja in navodila ter
10
zaprosila za mnenja v zvezi s
kadrovskimi zadevami (mnenja o
izvrševanju predpisov iz
delovnopravnega področja in
področja sistema javnih
uslužbencev, prejeta od Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za javno upravo, mnenja
o izvrševanju predpisov s področja
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ...)

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10
Gradivo v zvezi z delom dijakov in
študentov (pobude za delo,
odločitve o delu, odločitve o nagradi,
napotnice, poročila o delu,…)

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Glavna organizacijska
enota

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

10

Odredbe za izplačilo ur v dežurstu,
poročila javnih uslužbencev o
opravljenem delu v času dežurstva

Gradivo v zvezi z nadurnim delom
(pobude, odločitve, poročila,
odločitve o izplačilu,…)

Opis dokumentarnega gradiva

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - Generalna pooblastila in
pooblastila za vodenje
področij dela VDT in SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

17

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

16

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Uradni list Republike Slovenije
Stran

13123

2. nivo

23

24

25

26

27

28

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Drugo

Zaključevanje
vpisnikov

Vpisniki

Drugo

Protokol in darila

Darila

Protokol in darila

Drugo

Službene izkaznice

Strokovna literatura

Službena vozila

Službeni telefoni

Celostna podoba: žigi,
pečati, napisne table,
obrazci in spletne
strani

Administrativno in
tehnično poslovanje

Drugo

Upravljanje poslovnih
prostorov

Varovanje poslovnih
prostorov

Poslovni prostori

Dokumentarno in
arhivsko gradivo

Tajni podatki

Drugo

Požarna varnost

Varnost in zdravje pri
delu

Opis klasifikacijskega
znaka
Rok hrambe

T

5

T, 5

Odredbe in ugotovitvene odločbe

Gradivo v zvezi s protokolarnimi
dogodki (vabila, odgovori na vabila,
čestitke, zahvale,..), darila, ki jih
izroči državno tožilstvo (evidenca
danih daril, odločitve o nakupu
daril,…)

evidence prejetih daril javnih
uslužbencev, funkcionarjev,
državnega tožilstva

Vloge za izdajo, vrnitev zaradi
uničenja, preklici,…

Evidenca strokovne literature,
seznam naročene periodike,
naročanje,…

T

T

5

5

10

5

5

5

Evidence, posredovanje potreb po 5
vozilih, vzdrževanje, škodni dogodki,
zavarovanja, …

Gradivo v zvezi z nabavo in
dodelitvijo, evidence, zaprosila za
izpis o prometu,…

Gradivo o celostni podobi, evidenca
žigov in pečatov - T, gradivo glede
izdelave in uničenja žigov, pečatov,
napisnih tabel, obrazcev, spletne
strani …- 5 let

10

Vzdrževanje poslovnih prostorov in 10
opreme, sodelovanje z lastnikom ali
upraviteljem, upravnikom, drugimi
uporabniki zgradbe, skrb za
dejansko urejenost prostorov,
odstop prostorov v začasno
uporabo,…

Načrti varovanja, poročila varnostne 10
službe, komunikacija z izvajalcem
varovanja, zapisi sestankov o
varnostni problematiki…

Gradivo, ki nastane v zvezi s
hrambo in postopki odbiranja in
uničenja (odredbe predstojnika,
gradivo komisije, zapisniki,…),
navodila pristojnega arhiva

Gradivo, ki nastane v zvezi s
10
pridobitvijo dovoljenj za dostop do
tajnih podatkov (evidenca
dovoljenj,...), gradivo v zvezi z
izvajanjem zakona o tajnih podatkih
in predpisov izdanih na njegovi
podlagi (načrti varovanja tajnih
podatkov, izvajanje dodatnih
usposabljanj, gradiva v zvezi z
varnostnim območjem, ...)

10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

T, 10
Požarni redi - T, ocene požarne
ogroženosti, evidence in periodični
pregledi opreme in prostorov, …- 10
let

Glavna organizacijska
enota

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Ocene tveganja in izjave o varnosti - T, 10
T, meritve mikroklimatskega udobja
in osvetljenosti, evidence in
periodični pregledi prostorov in
opreme, gradivo v zvezi z obveznim
usposabljanjem, … - 10 let

Opis dokumentarnega gradiva

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - le ocena tveganja in
izjave o varnosti

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

Vpisnik

Vrsta zbrike

13124 /

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Imenik

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImED

ImEPZ

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEDO

ImEFO

ImET

ImEINP

Centralno

Centralno

ImEOIZ

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

1.1.2020

1.1.2020

Personalne mapek zaposlenih in
funkcionarjev

Gradivo, ki nastane v postopki po
Zakonu o zaščiti prič.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci
ImEOIZ

Osebe v evidenci
ImEOOP

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EPP Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci
EINP

Osebe v evidenci ET

Osebe v evidenci EFO Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EDO Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EPS Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci Epr

Osebe v evidenci EPZ Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci ED

Osebe v evidenci
EDNK

Osebe v evidenci EPU Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EOI Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EI

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

T

T

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

ODT, SDT, VDT, DTS

VDT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

vsa gradiva, ki nastanejo pri organu 10
v zvezi z Osebnimi podatki, razen
internih aktov o tem, zlasti gradivo,
ki bo nastalo v zvezi z izvajanjem
nalog pooblaščene osebe za varstvo
osebnih podatkov ter drugo gradivo
v zvezi z izvrševanjem zakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov in
na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih predpisov, ter
Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov

T

Glavna organizacijska
enota

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Osebe v evidenci EIO Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Ovaditelji v vpisniku
KpPo

Oškodovanci v
vpisniku KpPo

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Vse v vzezi s tožilsko upravo, kar ne 10
sodi pod druge klasifikacisjske
znake

Primopredajni zapisniki ob menjavi
vodje državnega tožilstva ter vodij
notranjih organizacijskih enot

Opis dokumentarnega gradiva

Osumljenci v vpisniku Osebni podatki v obsegu, kot ga
KpPo
določajo predpisi o policiji.

Personalne mape

Zaščitene priče

Osebni podatki

Drugo

Primopredaje

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - za funkcionarje.

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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ImEOOP

ImEPP

Imenik

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEPS

1.1.2020

1.1.2022

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

ImEpr

Imenik

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEDNK

Imenik

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEOI

ImEPU

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEI

Imenik

Imenik

Imenik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

ImEIO

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImKpPoOvad

Lokalno

Lokalno

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

32

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

ImKpPoOŠK

31

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

ImKpPoOsum

30

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

Nekdanji kl. Znak

Personalne mape

29

Tu

3. nivo

Pers

2. nivo

Klasifikacijski znak

1. nivo

Uradni list Republike Slovenije
Stran

13125

Imenik

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImPrObdVDT

ImPrPredVDT

ImCiStrODT

ImCiStrVDT

ImUprStrVDT

ImFtpCtoNa

Imenik

Imenik

Seznam

Seznam

Seznam

Seznam

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

CEntralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImTuNa

ImTuOšk

imTuObd

imTuPob

ImNasPoš

SezSpl

SezSod

SezOdv

SezPor

SezIzv

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o strankah v upravnih
postopkih pred Vrhovnim državnim
tožilstvom

Osebni podatki o pobudnikih v
spisih Ftp

Podatki o obdolžencih v Tu spisih

Podatki o pobudnikih v Tu spisih.

Izvedenci

Poravnalci

Odvetniki

Sodniki

Seznam splošno

Podatki o izvedencih, s katerimi
sodeluje državno tožilstvo

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Skupno

Skupno

Skupno

Podatki o odvetnikih, ki sodelujejo v Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan
postopkih, kjer državno tožilstvo
sodeluje kot stranka.
Podatki o poravnalcih, ki vodijo
postopke poravnavanja

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o sodnikih, ki sodijo v
postopkih, kjer državno tožilstvo
sodeluje kot stranka.

Skupno

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Seznam državnih organov in drugih Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan
oseb, ki se pogosto pojavljajo kot
naslovniki in pošiljatelji ali kot
organi, ki vodijo postopke

Skupno

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Skupno

Skupno

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Skupno

Skupno

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o oškodovancih v Tu spisih. Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Imenik Naslovnikov in Podatki o pošiljateljih in naslovnikih
pošiljateljev
dokumentov, ki se ne pojavaljajo
splošno ampak le na posameznih
dokumentih..

Tu pobudnik

Tu obdolženec

Tu oškodovanec

Tu - nasprotna stranka Podatki o nasprotnih strankah v
postopkih, kjer državno tožilstvo
nastopa kot stranka

Ftp pobudniki

Ftp preiskovanci in
Podatki o preiskovancih v postopkih Dokler se hrani spis, s
Cto nasprotne stranke Ftp in nasprotnih strankah in 3.
katerim je zapis povezan
ter 3. osebe
osebah v spisih Cto

Stranke v upravnih
postopkih pred
Vrhovnim državnim
tožilstvom

Stranke v civilnih
postopkih pred
Vrhovnim državnim
tožilstvom

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Skupno

Podatki o strankah v civilnih
Dokler se hrani spis, s
postopkih pred okrožnimi državnimi katerim je zapis povezan
tožilstvi
Podatki o strankah v civilnih
postopkih pred Vrhovnim državnim
tožilstvom

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o predlagateljihv v
Predlagatelji v
prekrškovnih zadevah prekrškovnih zadevah pred
vrhovnim državnim tožilstvom
pred vrhovmin
državnim tožilstvom
Stranke v civilnih
postopkih pred
okrožnimi državnimi
tožilstvi

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o obdolžencih v
prekrškovnih zadevah pred
Vrhovnim državnim tožilstvom
Republike Slovenije

Obdolženci v
prekrškovnih zadevah
pred Vrhovnim
državnim tožilstvom

Podatki o predlagateljih v
Predlagatelji v
prekrškovnih zadevah prekrškovnih zadevah pred
okrožnimi državnimi tožilstvi
pred okrožnimi
državnimi tožilstvi

Skupno

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Skupno

Skupno

Skupno

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Skupno

Podatki o oškodovancih in
ovaditeljih v kazenskih postopkih

Podatki o obdolžencih v kazenskih
zadevah

Podatki o osebah v spisih Ktr

Glavna organizacijska
enota

Obdolženci v
Podatki o obdolžencih v postopkih o Dokler se hrani spis, s
prekrškovnih zadevah prekršku pred okrožnim državnim
katerim je zapis povezan
pred okrožnimi
tožilstvom
državnimi tožilstvi

Oškodovanci in
ovaditelji v kazenskih
zadevah

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Anonimizirani podatki o obdolžencih Dokler se hrani spis, s
v spisih Ktpp-z
katerim je zapis povezan

Opis dokumentarnega gradiva

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del
A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Seznam

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImFtpPob

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImPrPredODT

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Obdolženci v
kazenskih zadevah

Osebe v spisih Ktr

Obdolženci v okviru
spisov Ktpp-z

Opis klasifikacijskega
znaka

Št.

ImKaOvadOŠK

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

13126 /

ImPrObdODT

Imenik

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImKaOBD

Seznam

Vrsta zbrike

Imenik

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Nekdanji kl. Znak

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

3. nivo

ImKtr

2. nivo

Klasifikacijski znak

ImKtpp-z

1. nivo

Stran
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".

Okrožno državno tožilsvo
Zunanji oddelek okrožnega državnega tožilstva
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili
Evropsko javno tožilstvo
Arhivsko
Trajno

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

SezZap

Pomen okrajšav:
ODT
ODT ZO
VDT
SDT
PO
EJT
A
T

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

SezObv

Seznam

Seznam

Seznam

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

SezObj

Seznam

Vrsta zbrike

Seznam

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Nekdanji kl. Znak

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

3. nivo

SezTol

2. nivo

Klasifikacijski znak

SezCen

1. nivo

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Zaposleni

Obdarovalci

Obdarjenci

Tolmači

Cenilci

Opis klasifikacijskega
znaka

Podatki o funkcionarjih in javnih
uslužbencih, ki delajo kakršnakoli
delo v zvezi s spisi ali zapisi.

Podatki o obdarovalcih

Podatki o obdarjencih

Podatki o tolmačih, s katerimi
sodeluje državno tožilstvo

Podatki o cenilcih, s katerimi
sodeluje državno tožilstvo

Opis dokumentarnega gradiva

Rok hrambe

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

AT

AT

Skupno

Skupno

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

Skupno

Skupno

Skupno

Glavna organizacijska
enota
A - vse
A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali prenese prenese v drug
v glavni spis
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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13127

Stran
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BANKA SLOVENIJE
4162.

Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi
z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank
in EU podružnic in izračunu prispevkov EU
podružnic za namene reševanja

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 159. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju
bank (Uradni list RS, št. 92/21) ter v skladu s prvim odstavkom
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o izračunu letnih nadomestil v zvezi
z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank
in EU podružnic in izračunu prispevkov
EU podružnic za namene reševanja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejša pravila za izračun:
1. predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov EU podružnic za namene reševanja, pod pogoji, ki jih določata Uredba
(EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka
za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010
(UL L št. 225 z dne 30. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena
z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU)
št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU)
št. 806/2014) in Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju
bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju: ZRPPB-1), ter
2. letnega nadomestila, ki ga zaračunava Banka Slovenije bankam in EU podružnicam v zvezi z izvajanjem nalog in
pooblastil, ki jih opravlja Banka Slovenije glede reševanja in
prisilnega prenehanja na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 in
ZRPPB-1.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem sklepu imajo enak pomen kot v
določbah ZRPPB-1, Delegirane uredbe (EU), ki ureja predhodne prispevke v sheme za financiranje reševanja, zakona, ki
ureja bančništvo, Uredbe (EU), ki ureja bonitetne zahteve za
kreditne institucije ter predpisov, izdanih na njihovi podlagi.
2. IZRAČUN PRISPEVKOV EU PODRUŽNIC
ZA REŠEVANJE
3. člen
(izračun predhodnih prispevkov)
(1) Letni predhodni prispevek EU podružnice je pavšalni
znesek v višini 15.000 EUR na posamezno EU podružnico.
(2) Banka Slovenije lahko v posamičnem primeru za EU
podružnico določi drugačen znesek predhodnega prispevka, upoštevajoč okoliščine iz tretjega odstavka 159. člena
ZRPPB-1.
(3) Če se institucija na novo nadzoruje samo določen del
prispevnega obdobja, se njen delni letni prispevek zaračuna
skupaj z letnim prispevkom za poznejše prispevno obdobje.
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4. člen
(izračun izrednih naknadnih prispevkov)
(1) V primeru potrebe po vplačilu izrednih naknadnih
prispevkov se višina izrednega naknadnega prispevka EU podružnice izračuna upoštevajoč sorazmerno višino vplačanega
rednega letnega prispevka EU podružnice v skupnem znesku
rednih letnih prispevkov vseh bank in EU podružnic.
(2) Izredni prispevki v posamičnem letu ne smejo preseči
trikratnika višine rednega letnega prispevka.
3. LETNO NADOMESTILO V ZVEZI Z REŠEVANJEM
IN PRISILNIM PRENEHANJEM BANK IN EU PODRUŽNIC
5. člen
(izračun letnega nadomestila)
(1) Banka Slovenije za namen izračuna letnega nadomestila izračuna skupni znesek letnega nadomestila na podlagi
dejanskih stroškov, ki v zvezi z nalogami in pooblastili glede reševanja in prisilnega prenehanja, ki jih opravlja Banka Slovenije
na podlagi ZRPPB-1 in Uredbe (EU) št. 806/2014, nastanejo
Banki Slovenije v posameznem letu, za katerega se zaračunava nadomestilo. Skupni znesek letnega nadomestila v posameznem poslovnem letu ne presega dejanskih stroškov Banke
Slovenije v tem letu. Dejanski stroški obsegajo neposredne in
posredne stroške Banke Slovenije v zvezi z opravljanjem nalog
in pooblastil glede reševanja in prisilnega prenehanja v skladu z ZRPPB-1 in Uredbo (EU) št. 806/2014. Pri ugotavljanju
dejanskih stroškov Banke Slovenije se ne upoštevajo stroški,
ki Banki Slovenije nastanejo v zvezi s konkretnim postopkom
reševanja ali prisilnega prenehanja.
(2) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno
leto je vsota fiksnega in variabilnega dela in se izračunava
na osnovi sklepa Banke Slovenije, ki ureja letna nadomestila
za opravljanje nadzora in takse v zvezi s postopki odločanja
Banke Slovenije, in njegove priloge, ki določa metodologijo za
izračun letnega nadomestila za nadzor.
(3) V primeru, da subjekt pridobi status zavezanca za plačilo letnega nadomestila znotraj posameznega koledarskega leta,
se za plačilo letnega nadomestila upošteva njegov sorazmerni
del glede na število polnih mesecev v prispevnem obdobju.
(4) V primeru, da zavezancu status banke ali EU podružnice preneha znotraj posameznega koledarskega leta in ima
pravnega naslednika, ki je sam zavezanec za plačilo letnega
nadomestila iz prvega odstavka tega člena, se letno nadomestilo za zadevnega zavezanca upošteva v njegovem sorazmernem delu glede na število polnih mesecev v prispevnem obdobju pri njegovem pravnem nasledniku. Če zavezanec pravnega
naslednika nima ali če ta ni sam zavezanec za plačilo letnega
nadomestila iz prvega odstavka tega člena, se sorazmerni del
letnega nadomestila porazdeli med vse zavezance za plačilo
letnega nadomestila, ki so določeni v prvem odstavku tega
člena, v skladu z metodologijo iz drugega odstavka tega člena.
6. člen
(obvestilo zavezancu ob izdaji računa)
Banka Slovenije v roku iz tretjega odstavka 14. člena
ZRPPB-1 izda posameznemu zavezancu račun, ki mora vsebovati višino dejanskih stroškov reševanja in prisilnega prenehanja, višino skupnega letnega nadomestila in znesek, ki ga
mora plačati zavezanec.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim
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Št.

prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU
podružnic za namene reševanja (Uradni list RS, št. 159/21).
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
Boštjan Vasle
predsednik Sveta Banke Slovenije

Stran

13129

besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21
– ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-30/2021/12, z
dne 19. 11. 2021, družba Javno podjetje KOMUNALA SLOVENJ
GRADEC, d.o.o., izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene
iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Slovenj Gradec, na katerem izvaja dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina družba KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC, d.o.o..

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4163.
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Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine
Slovenj Gradec

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:

– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost

Pavšal
(CFPi)
[kWh /leto]
[EUR]
brez DDV z DDV
0–2.000
0,48410 0,59060
2.001–5.000
1,86731 2,27811
5.001–15.000
2,83757 3,46183
15.001–25.000
3,66546 4,47186
25.001–50.000
4,84117 5,90622
50.001–100.000
0,00000 0,00000
100.001–300.000
0,00000 0,00000
300.001–800.000
0,00000 0,00000
800.000–1.300.000
0,00000 0,00000
1.300.001–2.000.000
0,00000 0,00000
2.000.001–6.000.000
0,00000 0,00000
6.000.001–10.000.000
0,00000 0,00000
10.000.001–50.000.000 0,00000 0,00000
50.000.001–150.000.000 0,00000 0,00000
nad 150.000.001
0,00000 0,00000

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV brez DDV z DDV
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 0,01721 0,02099
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 0,00925 0,01128
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 0,00695 0,00847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 0,00636 0,00775
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 0,00583 0,00711
0,50591
0,61721
0,00000
0,00000 0,00592 0,00722
0,46317
0,56506
0,00000
0,00000 0,00555 0,00677
0,46317
0,56506
0,00000
0,00000 0,00555 0,00677
0,46317
0,56506
0,00000
0,00000 0,00555 0,00677
0,00000
0,00000
0,05399
0,06586 0,00536 0,00653
0,00000
0,00000
0,03657
0,04461 0,00410 0,00500
0,00000
0,00000
0,03657
0,04461 0,00380 0,00463
0,00000
0,00000
0,03297
0,04022 0,00317 0,00386
0,00000
0,00000
0,03116
0,03801 0,00281 0,00342
0,00000
0,00000
0,02934
0,03579 0,00246 0,00300

– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
CDKi

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost

Enota

[kWh /leto]

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9

0–2.000
2.001–5.000
5.001–15.000
15.001–25.000
25.001–50.000
50.001–100.000
100.001–300.000
300.001–800.000
800.000–1.300.000

Pavšal
(CFPi)
[EUR]
brez DDV z DDV
0,50201 0,61245
1,93640 2,36240
2,94256 3,58992
3,80108 4,63731
5,02029 6,12475
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01757 0,02143
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00944 0,01151
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00710 0,00866
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00649 0,00791
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00595 0,00725
0,52640 0,64220 0,00000 0,00000 0,00605 0,00738
0,48193 0,58795 0,00000 0,00000 0,00567 0,00691
0,48193 0,58795 0,00000 0,00000 0,00567 0,00691
0,48193 0,58795
0,0000
0,0000
0,00567 0,00691

Stran

13130 /

CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15
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1.300.001–2.000.000
2.000.001–6.000.000
6.000.001–10.000.000
10.000.001–50.000.000
50.000.001–150.000.000
nad 150.000.001
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0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,05619
0,03807
0,03807
0,03432
0,03243
0,03054

0,06855
0,04644
0,04644
0,04187
0,03956
0,03725

0,00547
0,00419
0,00388
0,00324
0,00287
0,00252

0,00667
0,00511
0,00473
0,00395
0,00350
0,00307

– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

Zakupljena zmogljivost
[kWh /leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

(CFPi)

(CFMi)

(CFZi)

(CVPi)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

brez DDV

Poraba

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV
0,02187

CDK1

0–2.000

0,52209

0,63694

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,01793

CDK2

2.001–5.000

2,01386

2,45690

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00964

0,01176

CDK3

5.001–15.000

3,06026

3,73351

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00725

0,00884

CDK4

15.001–25.000

3,95312

4,82280

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00662

0,00807

CDK5

25.001–50.000

5,22110

6,36974

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00607

0,00740

CDK6

50.001–100.000

0,0000

0,0000

0,54746

0,66790

0,0000

0,0000

0,00617

0,00752

CDK7

100.001–300.000

0,0000

0,0000

0,50121

0,61147

0,0000

0,0000

0,00578

0,00705

CDK8

300.001–800.000

0,0000

0,0000

0,50121

0,61147

0,0000

0,0000

0,00578

0,00705

CDK9

800.000–1.300.000

0,0000

0,0000

0,50121

0,61147

0,0000

0,0000

0,00578

0,00705

CDK10

1.300.001–2.000.000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,05844

0,07129

0,00558

0,00680

CDK11

2.000.001–6.000.000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,03959

0,04829

0,00427

0,00520

CDK12

6.000.001–10.000.000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,03959

0,04829

0,00396

0,00483

CDK13

10.000.001–50.000.000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,03569

0,04354

0,00330

0,00402

CDK14

50.000.001–150.000.000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,03373

0,04115

0,00293

0,00357

CDK15

nad 150.000.001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,03176

0,03874

0,00257

0,00313

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:

Tarifna postavka za meritve – za mesec
Tarifna postavka za meritve, kadar
končni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo sistemski operater
vzdržuje, umerja in v skladu
s predpisi izvaja periodične
menjave merilne naprave
Tarifna postavka za meritve,
kadar sistemski operater ni lastnik
merilne naprave in jo sistemski
operater vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za meritve,
kadar sistemski operater ni lastnik
merilne naprave ter je ne vzdržuje
in ne umerja

2022
[EUR]
brez DDV
z DDV

2023
[EUR]
brez DDV
z DDV

2024
[EUR]
brez DDV
z DDV

VL

–

–

–

–

–

–

VU

1,1451

1,3970

1,1447

1,3965

1,1444

1,3961

VN

–

–

–

–

–

–

4. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. OM 153/2021
Slovenj Gradec, dne 10. decembra 2021
EVA 2021-2430-0151
KOMUNALA Slovenj Gradec d.o.o.
direktor
Jožef Dvorjak
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Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova
- Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani,
Občine Grosuplje, Občine Ig, Občine Medvode,
Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21
– ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-28/2021/17
z dne 16. 12. 2021, družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine
Grosuplje, Občine Ig, Občine Medvode, Občine
Škofljica in Občine Log - Dragomer
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov
Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Grosuplje, Občine Ig,
Občine Medvode, Občine Škofljica, Občine Log - Dragomer, na
katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih
regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

Moč

(CFPi)

(CFMi)

(CFZi)

(CVPi)

Enota

[kWh/leto]

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

CDK1

0-2.000

0,0000

0,0000

0,03289

0,04013

CDK2

2.001-5.000

2,6654

3,2518

0,01688

0,02059

CDK3

5.001-15.000

3,9074

4,7670

0,01390

0,01696

CDK4

15.001-25.000

5,2774

6,4384

0,01280

0,01562

CDK5

25.001-50.000

6,8458

8,3519

0,01205

0,01470

CDK6

50.001-100.000

0,0000

0,0000

0,4169

0,5086

0,01061

0,01294

CDK7

100.001-300.000

0,0000

0,0000

0,4169

0,5086

0,01061

0,01294

CDK8

300.001-800.000

0,0000

0,0000

0,4169

0,5086

0,01010

0,01232

brez DDV

Zmogljivost

z DDV

brez DDV

z DDV

Poraba

CDK9

800.001-1.300.000

0,08357

0,10196

0,00648

0,00791

CDK10

1.300.001-2.000.000

0,07597

0,09268

0,00588

0,00717

CDK11

2.000.001-6.000.000

0,07370

0,08991

0,00571

0,00697

CDK12

6.000.001-10.000.000

0,06737

0,08219

0,00522

0,00637

CDK13

10.000.001-50.000.000

0,05989

0,07307

0,00464

0,00566

CDK14

50.000.001-150.000.000

0,02714

0,03311

0,00135

0,00165

CDK15

Nad 150.000.000

0,02591

0,03161

0,00111

0,00135
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– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
CDKi

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost

Enota

[kWh/leto]

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-2.000
2.001-5.000
5.001-15.000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Pavšal
(CFPi)
[EUR]
brez DDV
z DDV
0,0000
0,0000
2,6387
3,2192
3,8683
4,7193
5,2246
6,3740
6,7774
8,2684
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Moč
Zmogljivost
(CFMi)
(CFZi)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
brez DDV z DDV brez DDV z DDV

0,4128
0,4128
0,4128

0,5036
0,5036
0,5036
0,08273
0,07521
0,07296
0,06670
0,05929
0,02686
0,02565

0,10093
0,09176
0,08901
0,08137
0,07233
0,03277
0,03129

Poraba
(CVPi)
[EUR/kWh]
brez DDV z DDV
0,03256 0,03972
0,01672 0,02040
0,01376 0,01679
0,01268 0,01547
0,01193 0,01455
0,01050 0,01281
0,01050 0,01281
0,01000 0,01220
0,00641 0,00782
0,00583 0,00711
0,00565 0,00689
0,00517 0,00631
0,00460 0,00561
0,00134 0,00163
0,00110 0,00134

– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

(CFPi)

(CFMi)

(CFZi)

(CVPi)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

Poraba

brez DDV

z DDV

CDK1

0-2.000

0,0000

0,0000

0,03240

0,03953

CDK2

2.001-5.000

2,6255

3,2031

0,01663

0,02029

CDK3

5.001-15.000

3,8489

4,6957

0,01369

0,01670

CDK4

15.001-25.000

5,1985

6,3422

0,01261

0,01538

CDK5

25.001-50.000

6,7435

8,2271

0,01187

0,01448

CDK6

50.001-100.000

0,0000

0,0000

0,4107

0,5011

0,01045

0,01275

CDK7

100.001-300.000

0,0000

0,0000

0,4107

0,5011

0,01045

0,01275

CDK8

300.001-800.000

0,0000

0,0000

0,4107

0,5011

0,00995

0,01214

CDK9

800.001-1.300.000

0,08232

0,10043

0,00638

0,00778

CDK10

1.300.001-2.000.000

0,07484

0,09130

0,00580

0,00708

CDK11

2.000.001-6.000.000

0,07260

0,08857

0,00562

0,00686

CDK12

6.000.001-10.000.000

0,06637

0,08097

0,00514

0,00627

CDK13

10.000.001-50.000.000

0,05899

0,07197

0,00457

0,00558

CDK14

50.000.001-150.000.000

0,02673

0,03261

0,00133

0,00162

CDK15

Nad 150.000.000

0,02552

0,03113

0,00109

0,00133

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2022
[EUR]
brez DDV z DDV

Tarifna postavka za meritve – za mesec
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec
ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega
sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja
periodične menjave merilne naprave
Tarifna postavka za meritve, kadar operater
distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave
in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja
in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne
naprave

2023
[EUR]
brez DDV z DDV

2024
[EUR]
brez DDV z DDV

VL

1,5076

1,8393

1,5076

1,8393

1,5076

1,8393

VU

1,2035

1,4683

1,2035

1,4683

1,2035

1,4683
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Št.

4. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. OM AE/2/2021
Ljubljana, dne 20. decembra 2021
EVA 2021-2430-0161
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Stran
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dne 16. 12. 2021, družba PLINARNA MARIBOR družba
za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve
d.o.o., izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskih območjih Mestne občine Maribor
in Občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj, Miklavž
na Dravskem polju in Rače - Fram

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o.
zakoniti zastopnik
direktor
Samo Lozej

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskih območjih Mestne občine
Maribor in Občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj,
Miklavž na Dravskem polju in Rače - Fram

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja Mestne
občine Maribor in Občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj, Miklavž
na Dravskem polju in Rače - Fram, na katerem izvaja dejavnost
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba
PLINARNA MARIBOR d.o.o..

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE)
ter soglasja Agencije za energijo št. 211-31/2021-16/03007 z

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:

4165.

– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost

Enota

[kWh/leto]

CDK1

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
Pavšal
(CFPi)

Moč
(CFMi)

Zmogljivost
(CFZi)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

Poraba
(CVPi)
[EUR/kWh]

0 – 2 000

0,66169

0,02261

CDK2

2 001 – 5 000

2,13807

0,01474

CDK3

5 001 – 15 000

3,95772

0,01080

CDK4

15 001 – 25 000

3,95772

0,01080

CDK5

25 001 – 50 000

6,10901

CDK6

50 001 – 100 000

5,38459

0,29700

0,00927

CDK7

100 001 – 300 000

5,38459

0,29700

0,00823

CDK8

300 001 – 800 000

5,38459

0,29700

0,00823

CDK9

800 001 – 1 300 000

5,38459

0,29700

–

0,00823

CDK10

1 300 001 – 2 000 000

0,04735

0,00795

CDK11

2 000 001 – 6 000 000

0,04735

0,00795

CDK12

6 000 001 – 10 000 000

0,04735

0,00795

CDK13

10 000 001 – 50 000 000

0,03985

0,00561

CDK14

50 000 001 – 150 000 000

0,01480

0,00271

CDK15

Nad 150 000 001

0,01479

0,00264

0,00990

– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal
(CFPi)

Moč
(CFMi)

Zmogljivost
(CFZi)

Poraba
(CVPi)

Enota

[kWh/leto]

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2 000

0,66169

0,02261

CDK2

2 001 – 5 000

2,13807

0,01474

CDK3

5 001 – 15 000

3,95772

0,01080

CDK4

15 001 – 25 000

3,95772

0,01080

CDK5

25 001 – 50 000

6,10901

CDK6

50 001 – 100 000

5,38459

0,00990
0,29700

0,00927
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100 001 – 300 000

5,38459

0,29700

CDK8

300 001 – 800 000

5,38459

0,29700

CDK9

800 001 – 1 300 000

5,38459

0,29700

CDK10
CDK11

0,00823
0,00823
–

0,00823

1 300 001 – 2 000 000

0,04735

0,00795

2 000 001 – 6 000 000

0,04735

0,00795

CDK12

6 000 001 – 10 000 000

0,04735

0,00795

CDK13

10 000 001 – 50 000 000

0,03985

0,00561

CDK14

50 000 001 – 150 000 000

0,01480

0,00271

CDK15

Nad 150 000 001

0,01479

0,00264

– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal
(CFPi)

Moč
(CFMi)

Zmogljivost
(CFZi)

Poraba
(CVPi)

Enota

[kWh/leto]

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2 000

0,66169

0,02261

CDK2

2 001 – 5 000

2,13807

0,01474

CDK3

5 001 – 15 000

3,95772

0,01080

CDK4

15 001 – 25 000

3,95772

0,01080

CDK5

25 001 – 50 000

6,10901

0,00990

CDK6

50 001 – 100 000

5,38459

0,29700

0,00927

CDK7

100 001 – 300 000

5,38459

0,29700

0,00823

CDK8

300 001 – 800 000

5,38459

0,29700

0,00823

CDK9

800 001 – 1 300 000

5,38459

0,29700

CDK10
CDK11
CDK12

–

0,00823

1 300 001 – 2 000 000

0,04735

0,00795

2 000 001 – 6 000 000

0,04735

0,00795

6 000 001 – 10 000 000

0,04735

0,00795

CDK13

10 000 001 – 50 000 000

0,03985

0,00561

CDK14

50 000 001 – 150 000 000

0,01480

0,00271

CDK15

Nad 150 000 001

0,01479

0,00264

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:

Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

2022

2023

2024

[EUR]

[EUR]

[EUR]

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave
in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi
izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

2,06000

2,06000

2,06000

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik
merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja

VU

1,50000

1,50000

1,50000

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik
merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

-

-

-

4. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. ODS/AG-6975/2021
Maribor, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2430-0159
PLINARNA MARIBOR d.o.o.
direktor
Boštjan Vrhovšek
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Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Tržič,
Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine
Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine
Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice,
Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica,
Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja
Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem,
Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine
Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje
območje, Občine Idrija, Občine Prevalje,
Občine Mežica, Občine Ravne na Koroškem,
Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Črna
– območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter
vod, s katerim so ta naselja priključena na
distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje
pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan
in Občine Črenšovci

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21
– ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-34/2021/13 z
dne 6. 12. 2021, družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Tržič, Občine
Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci,
Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale,
Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine
Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine
Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona,
Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur
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– 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine
Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine
Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne
na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta,
Občine Črna – območje Žerjav, Mušenik
in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja
priključena na distribucijski sistem v Občini
Mežica, Šmarje pri Jelšah, Občine Šentjernej,
Občine Škocjan in Občine Črenšovci
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci,
Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska
Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona,
Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje,
Občine Idrija, Občine Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne
na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Črna
– območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim
so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan
in Občine Črenšovci, na katerem izvaja dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:

– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
za leto t:

Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]

2022

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0-2000

2,31262

0,03059

CDK2

2001-5000

4,88247

0,01723

CDK3

5001-1.5000

5,97154

0,01599

CDK4

15.001-25.000

7,95389

0,01530

CDK5

25.001-50.000

11,97978

0,01432

CDK6

50.001-100.000

15,76129

0,46057

0,01395

CDK7

100.001-300.000

18,35513

0,46057

0,01357

CDK8

300.001-800.000

36,71027

0,46057

0,01357

CDK9

800.001-1.300.000

95,40090

0,46057

CDK10

0,00000

0,01357

1.300.001-2.000.000

0,06634

0,01076

CDK11

2.000.001-6.000.000

0,06634

0,01036

CDK12

6.000.001-10.000.000

0,06634

0,00876

CDK13

10.000.001-50.000.000

0,06534

0,00758

CDK14

50.000.001-150.000.000

0,03400

0,00217

CDK15

Nad 150.000.000

0,03400

0,00217
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– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2000
2001-5000
5001-1.5000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Pavšal
(CFP)
[EUR]
2,31262
4,88247
5,97154
7,95389
11,97978
15,76129
18,35513
36,71027
95,40090

za leto t:
2023
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,03059
0,01723
0,01599
0,01530
0,01432
0,46057
0,01395
0,46057
0,01357
0,46057
0,01357
0,46057
0,00000
0,01357
0,06634
0,01076
0,06634
0,01036
0,06634
0,00876
0,06534
0,00758
0,03400
0,00217
0,03400
0,00217

– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
za leto t:

Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]

2024

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

Poraba
(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0-2000

2,05229

0,02715

CDK2

2001-5000

4,33285

0,01529

CDK3

5001-1.5000

5,29932

0,01419

CDK4

15.001-25.000

7,05851

0,01358

CDK5

25.001-50.000

10,63121

CDK6

50.001-100.000

13,98703

0,40872

0,01238

CDK7

100.001-300.000

16,28888

0,40872

0,01204

CDK8

300.001-800.000

32,57777

0,40872

0,01204

84,66154

0,40872

0,01271

CDK9

800.001-1.300.000

0,00000

0,01204

CDK10

1.300.001-2.000.000

0,05887

0,00955

CDK11

2.000.001-6.000.000

0,05887

0,00919

CDK12

6.000.001-10.000.000

0,05887

0,00777

CDK13

10.000.001-50.000.000

0,05798

0,00673

CDK14

50.000.001-150.000.000

0,03017

0,00193

CDK15

Nad 150.000.000

0,03017

0,00193

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

2022

2023

2024

VL

1,07642

1,07642

1,07642

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema
vzdržuje in umerja

VU

0,94035

0,94035

0,94035

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,69000

0,69000

0,69000

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja
in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
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4. člen
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
2022

Vrsta ostale storitve

leto t

A. PODATKOVNE STORITVE

2023

2024

leto t + 1 leto t + 2

Enota mere

A.01

Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema

[EUR/račun]

2,92

3,00

3,08

A.02

Ponovni izpis računa in položnice

[EUR/izpis]

1,48

1,52

1,56

A.03

Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema

A.04

Strošek drugega in naslednjih opominov

[EUR/izpis]

1,47

1,51

1,55

[EUR/opomin]

0,82

0,84

0,86

B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA
SISTEMA
B.01

Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom
na lokaciji odjemnega mesta

[EUR/storitev]

23,47

24,13

24,81

B.02

Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča
daljinski dostop do podatkov meritev

[EUR/storitev]

6,68

6,87

7,06

B.03

Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega
z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo

[EUR/storitev]

8,23

8,46

8,70

B.04

Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja
(brez demontaže plinomera)

[EUR/storitev]

39,06

40,15

41,27

B.05

Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja
(in demontažo mehovnega plinomera velikosti
od G1.6 do G25)

[EUR/storitev]

46,95

48,26

49,61

B.06

Neuspešen poskus odklopa

[EUR/storitev]

37,40

38,45

39,53

B.07

Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja
(brez vgradnje plinomera)

[EUR/storitev]

39,06

40,15

41,27

B.08

Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja
(in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti
od G1.6 do G25)

[EUR/storitev]

49,92

51,32

52,76

B.09

Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije
do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij

[EUR/storitev]

15,42

15,85

16,29

B.10

Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije
nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij

[EUR/storitev]

24,95

25,65

26,37

B.11

Dodatek za interventni priklop izven delovnega
časa

[EUR]

7,14

7,34

7,55

B.12

Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW

[EUR/storitev]

40,50

41,63

42,80

B.13

Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW

[EUR/storitev]

50,89

52,31

53,77

B.14

Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega
plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo
uporabnika

[EUR/storitev]

49,34

50,72

52,14

B.15

Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera
velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto
na zahtevo uporabnika

[EUR/storitev]

49,34

50,72

52,14

C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01

Zakoličba trase obstoječega plinovoda
od 0 do 100 m

[EUR/storitev]

41,12

42,27

43,45

C.02

Zakoličba trase obstoječega plinovoda
nad 100 m po urah

[EUR/h]

41,12

42,27

43,45

C.03

Nadzor v varovalnem pasu plinovoda

[EUR/h]

39,92

41,04

42,19

D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane
naslednje postavke
D.01

Opravila monterja

[EUR/h]

19,06

19,59

20,14

D.02

Opravila delavca z visoko izobrazbo

[EUR/h]

39,92

41,04

42,19

D.03

Opravila izven delovnega časa (pribitek)

[EUR/h]

4,76

4,89

5,03

D.04

Kilometrina osebni avto

[EUR/km]

0,37

0,37

0,37
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5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 2021-1001
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-2430-0155
Petrol d.d., Ljubljana
zakonita zastopnika
Jože Bajuk, član uprave
Nada Drobne Popović, predsednica
uprave

4167.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Sežana

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno

Uradni list Republike Slovenije
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21
– ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-32/2021/14 z
dne 3. 12. 2021, družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Sežana
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Sežana, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:

– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
– Odjemna skupina
CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2.000
2001-5.000
5001-15.000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Pavšal
(CFP)
[EUR]
1,50603
2,51003
4,00796
6,07266
7,28719
12,55017
14,97922
44,53284
47,77159

za leto t:
2022
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,01717
0,01231
0,00955
0,00843
0,00817
0,14679
0,01048
0,26060
0,00771
0,37858
0,00651
0,37858
0
0,00570
0,05034
0,00575
0,05084
0,00575
0,05084
0,00556
0,04709
0,00477
0,03850
0,00295
0,03038
0,00276

– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
– Odjemna skupina
CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2.000
2001-5.000
5001-15.000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000

Pavšal
(CFP)
[EUR]
1,12018
1,86696
2,98112
4,51684
5,42021
9,33481
11,14154
33,12352
35,53251

za leto t:
2023
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,01277
0,00916
0,00710
0,00627
0,00608
0,10919
0,00779
0,19384
0,00574
0,28158
0,00484
0,28158
0
0,00424
0,03662
0,00427
0,03782
0,00427
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CDK14
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6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Stran
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0,00413
0,00355
0,00219
0,00205

– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
– Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]

Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-2.000
2001-5.000
5001-15.000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Pavšal
(CFP)
[EUR]
0,89615
1,49357
2,38489
3,61347
4,33617
7,46785
8,91324
26,49882
28,42600

za leto t:
2024
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,01021
0,00733
0,00568
0,00501
0,00486
0,08735
0,00624
0,15507
0,00459
0,22527
0,00387
0,22527
0
0,00339
0,02900
0,00342
0,03025
0,00342
0,03025
0,00331
0,02802
0,00284
0,02291
0,00175
0,01808
0,00164

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

2022

2023

2024

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno
s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

1,12518

1,12856

1,13081

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje
in umerja

VU

0,94040

0,94040

0,94040

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,69000

0,69000

0,69000

4. člen
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
2022

Vrsta ostale storitve
A. PODATKOVNE STORITVE

leto t

2023

2024

leto t + 1 leto t + 2

Enota mere

A.01

Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema

[EUR/račun]

2,92

3,00

3,08

A.02

Ponovni izpis računa in položnice

[EUR/izpis]

1,48

1,52

1,56

A.03

Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema

[EUR/izpis]

1,47

1,51

1,55

A.04

Strošek drugega in naslednjih opominov

[EUR/opomin]

0,82

0,84

0,86

B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA
SISTEMA
B.01

Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na
lokaciji odjemnega mesta

[EUR/storitev]

23,47

24,13

24,81

B.02

Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski
dostop do podatkov meritev

[EUR/storitev]

6,68

6,87

7,06

B.03

Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z
opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo

[EUR/storitev]

8,23

8,46

8,70

B.04

Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez
demontaže plinomera)

[EUR/storitev]

39,06

40,15

41,27
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B.05

Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in
demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do
G25)

[EUR/storitev]

46,95

48,26

49,61

B.06

Neuspešen poskus odklopa

[EUR/storitev]

37,40

38,45

39,53

B.07

Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja
(brez vgradnje plinomera)

[EUR/storitev]

39,06

40,15

41,27

B.08

Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja
(in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti
od G1.6 do G25)

[EUR/storitev]

49,92

51,32

52,76

B.09

Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije
do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij

[EUR/storitev]

15,42

15,85

16,29

[EUR/storitev]

24,95

25,65

26,37

[EUR]

7,14

7,34

7,55

B.10
B.11

Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije
nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa

B.12

Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW

[EUR/storitev]

40,50

41,63

42,80

B.13

Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW

[EUR/storitev]

50,89

52,31

53,77

B.14

Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera
velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika

[EUR/storitev]

49,34

50,72

52,14

B.15

Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti
od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika

[EUR/storitev]

49,34

50,72

52,14

C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01

Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m

[EUR/storitev]

41,12

42,27

43,45

C.02

Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah

[EUR/h]

41,12

42,27

43,45

C.03

Nadzor v varovalnem pasu plinovoda

[EUR/h]

39,92

41,04

42,19

D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane
naslednje postavke
D.01

Opravila monterja

[EUR/h]

19,06

19,59

20,14

D.02

Opravila delavca z visoko izobrazbo

[EUR/h]

39,92

41,04

42,19

D.03

Opravila izven delovnega časa (pribitek)

[EUR/h]

4,76

4,89

5,03

D.04

Kilometrina osebni avto

[EUR/km]

0,37

0,37

0,37

5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 2021-1003
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-2430-0154
Petrol d.d., Ljubljana
zakonita zastopnika
mag. Jože Bajuk, član uprave
mag. Nada Drobne Popović,
predsednica uprave

POSLOVNIK
komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje
filmskih in drugih avdiovizualnih projektov
1. člen
(predmet poslovnika)
(1) S tem poslovnikom se podrobneje določajo naloge in
način delovanja komisij za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov, prispelih na javne razpise in javne pozive
Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO), ter
pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij.
(2) V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
2. člen

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4168.

Poslovnik komisij Radiotelevizije
Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih
avdiovizualnih projektov

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena in tretjega odstavka 33. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za
javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 202/21)
generalni direktor Radiotelevizije Slovenija sprejema naslednji

(splošno o komisijah)
(1) Komisije za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov (v nadaljnjem besedilu: komisije) so posvetovalna
telesa generalnega direktorja RTV SLO (v nadaljnjem besedilu:
generalni direktor) in za svoje delo odgovarjajo generalnemu
direktorju.
(2) Komisije dajejo mnenja in ocene k filmskim in drugim
avdiovizualnim projektom, prispelim na javne razpise in javne
pozive RTV SLO. Komisije opravljajo tudi druge naloge, določene s sklepom o imenovanju, npr. podajo oceno oziroma
predlog višine koprodukcijskega (finančnega in storitvenega)
vložka RTV SLO v posamezni projekt.
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(3) Generalni direktor s posebnim sklepom imenuje pri
izvedbi vsakega javnega razpisa in javnega poziva za izbor
filmskih ali drugih avdiovizualnih projektov komisijo, ki šteje
najmanj tri (3) in največ pet (5) članov, od katerih imenuje
enega člana komisije za predsednika komisije. S sklepom o
imenovanju komisije lahko generalni direktor imenuje tudi do
dva (2) nadomestna člana, ki nadomestita posameznega člana
komisije v primeru njegove odsotnosti, zadržanosti, razrešitve
ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s katerim od
prijaviteljev ali prijavljenih projektov. Če je na javnem razpisu ali
javnem pozivu vsebovanih več izbirnih področij, lahko generalni
direktor imenuje komisijo za vsako izbirno področje posebej.
(4) Generalni direktor imenuje člane komisije ob sprejetju
sklepa o uvedbi postopka javnega razpisa ali javnega poziva.
Predloge generalnemu direktorju za člane komisije poda tudi
pristojno uredništvo, v katero bodo uvrščeni izbrani projekti, in
direktor TV Slovenija.
(5) Člani komisij so pri svojem delu samostojni in samostojno oblikujejo mnenja, predloge ter ocene projektov.
3. člen
(pogoji za imenovanje članov komisij)
(1) Člani komisij se lahko imenujejo iz vrst zaposlenih
pri RTV SLO in/ali zunanjih strokovnjakov s področja javnega
razpisa ali javnega poziva.
(2) Za člane komisij so lahko imenovane osebe, ki poznajo vsebinsko in/ali produkcijsko – izvedbeno področje realizacije filmskih ali avdiovizualnih projektov, oziroma so s svojim
dosedanjim delom izkazale poznavanje področja.
(3) Za člana komisije ne more biti imenovana oseba, ki
je kakorkoli v navzkrižju interesov ali povezana s predmetom
odločanja na javnem razpisu ali javnem pozivu, bodisi na primer kot prijavitelj projekta ali zaposleni pri prijavitelju projekta
bodisi kot avtor, izvajalec ali drugače sodelujoči pri prijavljenem
projektu. Morebitni član komisije, ki bi bil v navzkrižju interesov ali povezan s projektom, ki se namerava prijaviti na javni
razpis ali javni poziv, je o tem pred imenovanjem, kasneje pa
po imenovanju, če nastopijo takšne okoliščine, dolžan brez
nepotrebnega odlašanja seznaniti RTV SLO.
4. člen
(mandat članov komisij)
Mandat članov komisij traja od imenovanja do izpolnitve
in dokončanja vseh nalog, povezanih z javnim razpisom ali
javnim pozivom, predvsem pa vključuje ocenitev vseh projektov po merilih in kriterijih, pripravo naborov projektov oziroma
predlogov o sprejetju projektov v sodelovanje z RTV SLO in
predlogov o vložku (finančnem in/ali storitvenem) RTV SLO pri
posameznem projektu, ki se predlaga v sodelovanje.
5. člen
(predčasno prenehanje mandata članov komisij)
(1) Član komisije je lahko s sklepom razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– iz utemeljenih razlogov sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje ali se zaradi zadržanosti ne more udeleževati sej (praviloma dveh zaporednih),
– ni več zaposlen pri RTV SLO,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi ali sklepom
o imenovanju,
– ne opravlja svojih nalog, jih ne opravlja strokovno ali jih
ne opravlja v določenih rokih,
– se ugotovi njegova kršitev v zvezi s posredovanjem informacij o zadevah, ki jih komisija obravnava in so v pristojnosti
odločanja RTV SLO (kršitev 14. člena poslovnika),
– se ugotovi njegova kršitev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, s katerimi se seznani pri
svojem delu (kršitev 15. člena poslovnika),
– se ugotovi, da je v navzkrižju interesov oziroma kakorkoli poslovno ali osebno zainteresiran za izbor projektov ali
pridobitev sredstev, ki so predmet obravnave komisije, in sicer
bodisi v okviru prijavitelja ali pri samem projektu, pa se ni izločil
iz postopka v posamezni zadevi ali ni o tem seznanil RTV SLO
(kršitev 16. člena poslovnika).
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(2) V primeru predčasne razrešitve člana za čas do izteka
njegovega mandata razrešenega člana nadomesti že imenovani nadomestni član ali se s sklepom imenuje nov član komisije.
(3) Določbe o imenovanju, trajanju mandata in predčasni
razrešitvi članov komisij se uporabljajo tudi za nadomestne
člane komisij.
6. člen
(strokovna in administrativna pomoč komisijam)
Strokovno in administrativno pomoč komisijam nudijo
uslužbenci pristojnih služb RTV SLO.
7. člen
(način opravljanja nalog komisij)
(1) Delo komisij poteka na naslednji način:
– Udeležba na skupnih sejah komisij za ocenjevanje med
postopkom ocenjevanja projektov.
– Individualno vrednotenje in ocenjevanje posameznih
vlog, na podlagi česar vsak član komisije pregleda vsak posamezni projekt po njegovih postavkah in pripravi svoje individualne ocene po posameznih projektih, ki morajo biti obrazložene
po vseh posameznih merilih ocenjevanja.
– Sprejetje skupne ocene posameznih projektov ter priprava seznama projektov, katere je možno sprejeti v sodelovanje z RTV SLO, in predloga vložka (finančnega in/ali storitvenega) RTV SLO.
(2) Skupna ocena temelji na individualnih ocenah članov
komisije. Komisija pripravi skupno pisno utemeljitev skupne
ocene posameznih projektov, na podlagi katere izoblikuje nabor
projektov, ki presegajo na javnem razpisu ali javnem pozivu
določeno minimalno število točk. Pri teh projektih komisija
napravi tudi obrazložen predlog višine vložka (finančnega in/
ali storitvenega) RTV SLO. Skupno oceno z vključenim seznamom projektov in predlogom višine vložka RTV SLO podpišejo
vsi člani komisije. Posamezni član komisije lahko poda k skupni
utemeljitvi ocene in/ali predlogu višine vložka RTV SLO pisno
ločeno mnenje.
(3) Delo komisij obsega tudi obravnavo morebitnih pritožb v obsegu, ki se nanaša na njihovo delo, in sicer v okviru
ravnanj organa 1. stopnje (npr. v ponovljenih in/ali dopolnjenih
postopkov na 1. stopnji).
8. člen
(dodatna strokovna mnenja)
Pri obravnavanju zadev, ki sodijo na druga strokovna
področja ali o katerih želi komisija pridobiti poglobljene informacije, lahko komisija pridobi mnenje in/ali podatke strokovnih
služb RTV SLO, po predhodni odobritvi generalnega direktorja
pa lahko tudi mnenje zunanjih strokovnjakov.
9. člen
(delo na sejah)
(1) Komisija obravnava individualne ocene članov komisije ter pripravi in potrjuje skupne ocene in predloge na sejah
komisije.
(2) Seje komisije so redne seje ali dopisne seje in potekajo v prostorih RTV SLO oziroma v primeru dopisnih sej po
elektronski pošti preko skupne računalniške točke RTV SLO.
(3) Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije. O
sklicu seje se obvesti pristojno službo za AV razpise, pri kateri
se hranijo sklici in drugi dokumenti izvedenih sej.
(4) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina vseh
njenih članov.
(5) Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
(6) Dela komisije se lahko poleg vodje izvedbe javnega
razpisa ali javnega poziva oziroma predstavnikov pisarne za
AV razpise udeležujejo tudi generalni direktor RTV SLO, na
povabilo predsednika komisije pa tudi direktor TV Slovenija,
pristojni odgovorni urednik, v čigar področje spadajo prijavljeni
projekti, predstavniki strokovnih služb RTV SLO ter druge osebe s pooblastilom generalnega direktorja RTV SLO.
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10. člen
(sklic seje)
(1) Seje komisije na javnih razpisih in javnih pozivih se sklicujejo glede na predvideno časovnico izvedbe javnega razpisa
ali javnega poziva. Seje komisije pri javnih pozivih se sklicujejo
glede na prispetje in vrstni red prispetja posameznih vlog.
(2) Vsaka seja komisije mora biti praviloma sklicana najmanj pet (5) dni pred predvidenim datumom zasedanja, razen
če s krajšim rokom sklica soglaša večina vseh članov komisije.
(3) Člani komisije, ki se seje iz opravičenih razlogov ne
morejo udeležiti, so dolžni svoj izostanek sporočiti predsedniku komisije vsaj dva (2) dni pred zasedanjem. Če se ugotovi,
da seja ne bi bila sklepčna, se predlaga in uskladi novi datum
zasedanja komisije.
(4) Vabilo se praviloma pošlje po elektronski pošti. Izjemoma se vabilo pošilja po navadni pošti, če zaradi obsega ali
narave priloženega gradiva elektronsko pošiljanje ni mogoče.
(5) Gradiva so lahko dostopna tudi v podatkovni bazi
RTV SLO, pri čemer RTV SLO zagotovi spletni dostop članom
komisije.

sejo.

11. člen
(dopisna seja)
(1) Kadar ni mogoče sklicati redne seje, se skliče dopisno

(2) V sklicu dopisne seje se navede, kako in do kdaj lahko
člani med dopisno sejo pošiljajo svoja pisna mnenja, stališča
in pripombe. Rok za pošiljanje sporočil ne sme biti krajši od
štiriindvajset (24) ur in ne daljši od dvainsedemdeset (72) ur
od poslanega sporočila o sklicu seje. Sporočila, prejeta med
dopisno sejo, se posredujejo vsem članom komisije.
(3) Glasovanje in obravnava gradiva na dopisnih sejah se
končata predčasno, če je pred iztekom postavljenega roka za
sprejem glasovala večina vseh članov komisije.
12. člen
(zapisnik)
(1) O delu komisije ter njenih sejah se sestavi zapisnik,
ki ga praviloma piše administrativni delavec RTV SLO, obsega
pa najmanj:
– zaporedno številko,
– datum in kraj seje,
– ura začetka in konca seje,
– osebna imena navzočih in odsotnih članov komisije ter
imena drugih navzočih oseb,
– dnevni red ali namen izvedbe seje,
– povzetek obravnave in dela na seji,
– popis morebiti predloženih listin,
– morebitne ugotovitve, zaključke in sklepe, ki so bili
sprejeti.
(2) Zapisnik se, kadar je to možno, takoj po sestavi prebere v prisotnosti vseh navzočih oseb, ki lahko na zapisnik podajo
posamezne pripombe in dopolnitve. Zapisnik podpišejo vse
osebe, ki so sodelovale na seji ali pri delu komisije. Če katera
od navzočih oseb ne želi podpisati zapisnika, se to navede v
zapisnik skupaj z razlogom za odklonitev podpisa. Veljavnost
elektronskih dokumentov ni pogojena z elektronskim podpisom.
(3) Vsak član komisije ima pravico podati k zapisniku
pisno ločeno mnenje, ki se priloži zapisniku.
13. člen
(sestanki s prijavitelji)
(1) Kadar tako določajo pogoji javnega razpisa ali javnega
poziva, komisije pred oblikovanjem končnega poročila oziroma
v času ocenjevanja projektov s posameznimi prijavitelji projektov lahko opravijo sestanek. Namen sestanka je zavarovanje
pravic oziroma pravnih koristi prijaviteljev.
(2) Sestanek s prijavitelji mora biti praviloma sklican najmanj pet (5) dni pred predvidenim datumom sestanka, razen
če s krajšim rokom sklica soglaša prijavitelj projekta. Sestanek
skliče vodja izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva na poziv predsednika komisije. Sestanek vodi predsednik komisije.
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(3) Na sestankih lahko sodelujejo vsi člani komisije. Člani
komisije, ki se sestanka ne morejo udeležiti, morajo to sporočiti
predsedniku komisije najmanj dva (2) dni pred predvidenim
sestankom. V tem primeru lahko predsedniku komisije pred
sestankom predložijo njihova vprašanja za prijavitelja projekta,
ki je vabljen na sestanek. Prijavitelju projekta se na sestanku
izrecno predstavijo vprašanja odsotnega člana komisije. Na
sestanku mora biti obvezno prisoten predsednik komisije ali
drug član komisije po pisnem pooblastilu predsednika komisije.
Komisija mora biti sklepčna.
(4) Vabilo na sestanek se praviloma pošlje po elektronski
pošti, če je prijavitelj tako navedel ob prijavi na javni razpis ali
javni poziv.
(5) Na sestankih lahko poleg članov komisije in vodje
izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva oziroma predstavnikov pisarne za AV razpise sodelujejo tudi generalni direktor
RTV SLO, direktor TV Slovenija, pristojni odgovorni urednik,
predstavniki strokovnih služb RTV SLO na povabilo predsednika komisije ter druge osebe s pooblastilom generalnega
direktorja RTV SLO.
(6) O sestankih se sestavi zapisnik, ki ga praviloma piše
vodja izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva, za sestavo
zapisnika pa se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o
zapisniku sej komisije.
14. člen
(posredovanje informacij)
(1) Člani komisije ne smejo dajati informacij o zadevah, ki
jih obravnavajo in so v pristojnosti odločanja RTV SLO, kar velja v vseh fazah dela komisije in do dokončnosti izdanih odločb.
Enako velja tudi za vse osebe, ki so prisotne pri delu komisije
na podlagi 6 odstavka 9. člena tega poslovnika.
(2) Člani komisije gradiv, ki jih obravnavajo pri svojem
delu, ne smejo posredovati tretjim osebam ali jih kako drugače
v delih ali celoti razširjati.
15. člen
(varovanje podatkov)
(1) Člani komisije morajo v skladu s predpisi, ki urejajo
osebne podatke, hraniti in varovati vse osebne podatke, s katerimi se seznanijo ali katere obravnavajo pri svojem delu. Osebne podatke lahko uporabijo le v okviru svojih nalog v komisiji.
(2) Člani komisij so dolžni varovati poslovne skrivnosti, ki
so kot take določene pri RTV SLO ali v zvezi z javnim razpisom
ali javnim pozivom in s katerimi se člani komisij seznanijo pri
njihovem delu. Člani komisij morajo varovati tudi podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba (npr. varstvo avtorske in sorodnih pravic).
16. člen
(dolžnost izogibanja navzkrižja interesov)
(1) Člani komisije so dolžni spoštovati načela doslednega
izogibanja navzkrižja interesov, integritete, transparentnosti,
objektivnosti in etike. Pri tem morajo upoštevati predpise, ki
urejajo vprašanja navzkrižja interesov.
(2) V primeru dvoma o obstoju navzkrižja interesov je
član komisije dolžan o tem pisno obvestiti predsednika komisije
RTV SLO.
(3) Člani komisije so dolžni tudi nemudoma zabeležiti in
obvestiti generalnega direktorja RTV SLO o vsakršnem morebitnem pritisku ali lobiranju v postopku ocenjevanja projektov
ali pri njihovem delu.
17. člen
(pogodba s članom komisije)
(1) Z vsakim zunanjim članom komisije se sklene pogodba, ki mora med drugim vsebovati določbe o:
– mandatu in prenehanju mandata,
– nalogah, ki jih je član komisije dolžan opraviti,
– izhodiščih za izračun višine honorarja in pogojih za
izplačilo honorarja,
– roku oddaje poročil, predlogov, mnenj in ocen,
– prenosu materialnih pravic na izdelkih na RTV SLO,

Uradni list Republike Slovenije
– odgovornosti v primeru kršitve določb tega poslovnika,
– prepovedi posredovanja informacij, ki jih obravnavajo,
– dolžnosti varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
– dolžnosti izogibanja navzkrižja interesov,
– drugo v skladu s predpisi.
(2) Zunanji člani komisije imajo pravico do honorarja za
svoje delo.
(3) Generalni direktor vsako leto s sklepom določi okvirne
honorarje za zunanje člane komisij za koledarsko leto.
18. člen
(mandat dosedanjih komisij)
Mandat članov komisij, ki so bili za posamezni javni razpis
ali javni poziv RTV SLO s sklepom imenovani pred uveljavitvijo
tega poslovnika, se nadaljuje do izteka mandata, določenega v
posameznem sklepu o imenovanju, za delo dosedanjih komisij
pa se upoštevajo določbe tega poslovnika.
19. člen
(veljavnost poslovnika)
(1) Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje
filmskih in avdiovizualnih projektov (Uradni list RS, št. 25/19).
Andrej Grah Whatmough
generalni direktor RTV Slovenija

4169.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o napredovanju v plačne razrede
na Univerzi na Primorskem

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo in spremembe, v nadaljevanju: ZSPJS)
in 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS,
št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – Statut
UP-UPB2) je Upravni odbor Univerze na Primorskem na 16. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o napredovanju v plačne razrede
na Univerzi na Primorskem
1. člen
V Pravilniku o napredovanju v plačne razrede na Univerzi
na Primorskem (Uradni list RS, št. 31/09 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik) se pred prvim stavkom prvega odstavka
12. člena doda novi stavek, ki se glasi:
»Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede
vsako leto do 15. novembra.«
2. člen
Besedilo drugega stavka drugega odstavka 13. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovorna oseba hkrati z obvestilom javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa h pogodbi o zaposlitvi najkasneje do 30. novembra.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 14. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v
letu, ko izpolni pogoje za napredovanje.«
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-29/21
Koper, dne 23. decembra 2021
Predsednik Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
izr. prof. dr. Jonatan Vinkler

4170.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi
elektrogospodarstva Slovenije

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar,
sklepata

A N E K S   Š T.   2
h Kolektivni pogodbi
elektrogospodarstva Slovenije
(Uradni list RS, št. 41/17)
1. člen
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih
plač, določeni v Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 109/20), se zvišajo za
1,1 % za obdobje od 1. 1. 2022 dalje.
(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17)
se tako v obdobju od 1. 1. 2022 dalje glasi:
Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Najnižja osnovna plača
oziroma izhodiščna plača
(EUR)
618,73
742,48
816,73
959,03
1.082,78
1.311,71
1.695,33
2.443,99
2.784,29

2. člen
V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Predstavnik delojemalcev:

Predstavnik delodajalcev:

Sindikat delavcev dejavnosti
energetike Slovenije
Branko Sevčnikar
predsednik

Energetska zbornica
Slovenije
Marjan Eberlinc
predsednik
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 12. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-35
o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/4.

4171.

Uradni list Republike Slovenije
glede na navedeno v prejšnjem stavku, se odpravnine izplačajo
do konca leta 2022.
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Radiotelevizija Slovenija, Sindikat delavcev radiodifuzije
javni zavod
Slovenije
Andrej Grah Whatmough,
Tom Zalaznik,
generalni direktor
predsednik

Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi javnega
zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – 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 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B,
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter
145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija
(KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa
generalni direktor Andrej Grah Whatmough,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa
predsednik Tom Zalaznik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa predsednik Peter Kosmač,

A N E K S   š t.   1 3
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV
Slovenija
1. člen
(začasni suspenz določb)
Stranke podpisnice tega aneksa soglašajo, da se z namenom reševanja kadrovske problematike pri delodajalcu v času
od sklenitve tega aneksa do 31. 12. 2022 namesto 5. točke
II. poglavja KPJZRTVS (od 32. do vključno 43. člena – reševanje problema morebitnih presežkov delavcev; začasni presežki, trajni presežki, kriteriji za ohranitev zaposlitve), razen
39. člena, neposredno uporabljajo določbe Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami
in dopolnitvami).
Glede odpravnine in določitve njene višine se neposredno
uporabljajo določbe 108. člena ZDR-1.
2. člen
(privolitev)
Stranke podpisnice prav tako soglašajo, da določba prejšnjega člena velja le v primeru smiselne uporabe drugega in
tretjega odstavka 39. člena KPJZRTVS in sicer pri določitvi
trajnih presežnih delavcev z njihovo privolitvijo.
3. člen
(kadrovska zasedba)
Stranke podpisnice prav tako soglašajo z zavezo, da zaradi
izvajanja ukrepov pri reševanju kadrovske problematike število
zaposlenih ne bo padlo pod dva tisoč (2.000), kar predstavlja
minimalni pogoj števila zaposlenih za izvajanje javne službe
oziroma dejavnosti, del in nalog, ki jih zavodu nalaga zakon.
4. člen
(veljavnost)
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do konca
leta 2022, razen za postopke, ki se začnejo pred koncem leta
2022 in se zaradi zakonskih rokov končajo v letu 2023. Ne

Sindikat kulturnih
in umetniških ustvarjalcev
RTV Slovenija
Peter Kosmač,
predsednik

4172.

Razlaga Aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi
javnega zavoda RTV Slovenija

R A Z L A G A   A N E K S A   Š T.   1 3
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV
Slovenija
Stranke podpisnice Kolektivne pogodbe javnega zavoda
RTV Slovenija (KPJZRTVS) sprejmejo naslednjo razlago Aneksa št. 13 z dne 24. decembra 2021 (v nadaljevanju: aneks):
I. Neposredna uporaba določb ZDR-1, začasni suspenz določb KPJZRTVS
V času veljavnosti aneksa začasno ne veljajo določbe od
32. do 43. člena KPJZRTVS, razen 39. člena, glede odpravnine
in določitve njene višine se neposredno uporabljajo določbe
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer v delu, kjer določa osnovo za izračun odpravnine (prvi odstavek 108. člena),
višino odpravnine (drugi odstavek 108. člena), trajanje delovne
dobe pri delodajalcu (tretji odstavek 108. člena), omejitev višine
odpravnine na 10-kratnik osnove iz prvega odstavka (četrti odstavek 108. člena) in določitev časa izplačila – ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi (šesti odstavek108. člena).
II. Privolitev
Določbe tega aneksa se uporablja samo za primere,
ko med delodajalcem in zaposlenimi pride do soglasja glede
uvrstitve med trajne presežke in v posledici do prenehanja
pogodbe o zaposlitvi, kot to določa tretji odstavek 39. člena
KPJZRTVS. Takšno soglasje med strankama je obvezno. V
primeru nespoštovanja določbe 2. člena aneksa, 1. člen več ne
velja. S tem preneha veljati tudi predmetni aneks.
III. Trajanje veljavnosti
Aneks začne veljati naslednji dan po uradni objavi. Trajanje veljavnosti posameznih členov je časovno omejeno in sicer
do 31. 12. 2022.
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Andrej Grah Whatmough,
generalni direktor

Sindikat delavcev
radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik,
predsednik
Sindikat kulturnih
in umetniških ustvarjalcev
RTV Slovenija
Peter Kosmač,
predsednik
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OBČINE
BOVEC
4173.

Sklep o določitvi cen storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec in
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10
in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne
15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki
1.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
1.1. cena stroškov javne infrastrukture:
1.2. cena storitev javne službe:
2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1. cena stroškov javne infrastrukture:
2.2. cena storitev javne službe:
3. Strošek obdelave komunalnih odpadkov znaša:
4. Strošek odlaganja komunalnih odpadkov znaša:

0,0000 €/kg
0,2565 €/kg
0,0017 €/kg
0,2399 €/kg
0,2292 €/kg
0,0214 €/kg

2.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene:
1. za odvoz po posodah:
Posoda
120 l

Vrsta
odpadka
ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

Cena storitve
€/odvoz

SKUPAJ:
240 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

500 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

700 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

900 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

1100 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

1,8996
1,9631
0,1833
4,0460
3,7992
3,9262
0,3666
8,0920
7,9149
8,1795
0,7637
16,8581
11,0809
11,4513
1,0692
23,6014
14,2468
14,7231
1,3747
30,3446
17,4128
17,9949
1,6801
37,0878

Cena infrastrukture
€/odvoz
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

enkraten odvoz
Cena skupaj
€/odvoz
1,8996
1,9631
0,1833
4,0460
3,7992
3,9262
0,3666
8,0920
7,9149
8,1795
0,7637
16,8581
11,0809
11,4513
1,0692
23,6014
14,2468
14,7231
1,3747
30,3446
17,4128
17,9949
1,6801
37,0878
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5 m3

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

7 m3

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

10 m3

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:
120 l
240 l
240 l
240 l
1100 l
1100 l
1100 l
1,23 m3
1,8 m3
1,8 m3
1,8 m3
3,2 m3
3,2 m3
7 m3
10 m3
10 m3

organski
organski
embal.
papir
embal.
papir
sveče
steklo
embal.
papir
tekstil
embal.
papir
embal.
embal.
papir

Odvoz 30 m3 kotalnih prekucnikov se obračunava po
dejanski zamudi časa vozila in teže odpadkov v kotalnem
prekucniku.
in
2. za odvoz po osebah:

Zbiranje
Ostanek obdelava
Ostanek odlaganje
Biološki odpadki
SKUPAJ:

Cena
storitev
4,2605
0,9521
0,0888
0,5734
5,8748

€/os/mesec
Cena
infrastrukt. Cena skupaj
0,0000
4,2605
0,9521
0,0888
0,0000
0,5734
0,000
5,8748

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Cene, določene s tem
sklepom, se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 032-01/2018-19. redna
Bovec, dne 16. decembra 2021
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

4174.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in

Uradni list Republike Slovenije
79,1490
81,7950
7,6370
168,5810
110,8086
114,5130
10,6918
236,0134
158,2980
163,5900
15,2740
337,1620
8,4480
16,8960
3,7992
3,7992
17,4128
17,4128
17,4128
19,4707
28,4936
28,4936
28,4936
50,6554
50,6554
110,8086
158,2980
158,2980

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0599
0,1197
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

79,1490
81,7950
7,6370
168,5810
110,8086
114,5130
10,6918
236,0134
158,2980
163,5900
15,2740
337,1620
8,5079
17,0157
3,7992
3,7992
17,4128
17,4128
17,4128
19,4707
28,4936
28,4936
28,4936
50,6554
50,6554
110,8086
158,2980
158,2980

45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Bovec in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na
19. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja
komunalnih in bioloških odpadkov
1.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec za leto 2022
odobri subvencija najemnine infrastrukture
– za ostanek zbiranja odpadkov v višini 100 %
– za biološke odpadke v višini 100 %.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s
tem sklepom, se začne uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 032-01/2018-19.redna
Bovec, dne 16. decembra 2021
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

4175.

Sklep o višini vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
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varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10
in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne
15. 12. 2021 sprejel

III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. 1. 2022.

SKLEP

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

I.
Sprejme se vodarina v višini 0,8733 €/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
2,5871
7,7613
25,8710
38,8065
129,3550
258,7100
517,4200

do DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in
II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2022.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

4177.

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10
in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne
15. 12. 2021 sprejel

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini
0,3145 /m3.

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10
in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne
15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v višini 1,1892 €/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
do DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

SKLEP

Št. 032-01/2018-19. redna
Bovec, dne 16. decembra 2021

4176.

Št. 032-01/2018-19.redna
Bovec, dne 16. decembra 2021

€/priključek
2,2209
6,6627
22,2090
33,3135
111,0450
222,0900
444,1800

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20

1,8002

DN25

5,4006

DN40

18,0020

DN50

27,0030

DN80

90,0100

DN100

180,0200

DN150

360,0400

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. 1. 2022.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2018-19. redna
Bovec, dne 16. decembra 2021
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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4178.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Dobje, št. 1 (SD OPN)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter na podlagi 7. in 24. člena Statuta Občine
Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je župan Občine Dobje dne
17. decembra 2021 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje,
št. 1 (SD OPN)
1. člen
(vsebina in pravna podlaga)
(1) Občina Dobje ima veljaven Občinski prostorski načrt
(Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje (Uradni
list RS, št. 20/17)). S tem sklepom župan Občine Dobje določa
začetek in način priprave njegovih prvih sprememb, tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Dobje, št. 1 (v nadaljevanju: SD OPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN je Zakon o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju:
ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN,
– območje in predmet načrtovanja,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsto postopka,
– okvirne roke za pripravo SD OPN in njegovih posameznih faz,
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora,
ki bodo pozvani za podajo mnenj,
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen
(potrditev izhodišč)
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN,
pripravljenih in razgrnjenih v novembru in dopolnjenih v decembru 2021.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje načrtovanja je Občina Dobje.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe. Predmet
načrtovanja SD OPN so predvsem:
– izkazanih potreb za razvoj stanovanjske gradnje (širitev
stavbnih zemljišč za možnost gradnje individualnih stanovanjskih objektov),
– izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj dejavnosti
v odprtem prostoru (razvoj kmetijske dejavnosti, turizma in
rekreacije),
– načrtovanje opremljanja zemljišč z GJI in razvoja družbene infrastrukture,
– uskladitev tekstualnega in grafičnega dela dokumenta
zaradi izdelane strokovne podlage s področja poplavne ogroženosti ter uskladitev določil glede poplavne varnosti v občini,
– izboljšanju dostopnosti interneta, pokritost z mobilnim
omrežjem,
– odprava ugotovljenih nepravilnosti in nejasnosti v tekstualnem in grafičnem delu ter njegovih prilogah,
– potrebe nosilcev urejanja prostora in
– drugo.
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(3) V sklopu SD OPN bo občina zasledovala zastavljene
strateške cilje in usmeritve prostorskega razvoja, ki se bistveno
ne bodo spreminjali. Uskladile, dopolnile oziroma posodobile se
bodo usmeritve, ki se bodisi nanašajo na že realizirane cilje, so
posledica potrebnih sistemskih sprememb zaradi spremenjenih
predpisov, pravnih režimov ali novih dejstev v prostoru.
(4) Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij
naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij se ne pripravlja,
saj se k SD OPN pristopa na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in
15/21 – ZDUOP, v nadaljevanju: PKP6).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine)
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine
iz prejšnjega člena je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. in 62. členom ZUreP-2, ki jih zagotovi Občina Dobje.
Pri tem bo smiselno upoštevala določila veljavnega OPN ter že
izdelane strokovne podlage.
(2) Pri pripravi SD OPN se upošteva vsebine naslednjih
že izdelanih strokovnih podlag:
– Poročilo o prostorskem razvoju (Kaliopa, oktober 2021),
– Prikaz stanja prostora (Kaliopa, oktober 2021),
– Elaborat pobud (Kaliopa, november 2021),
– Hidrološka hidravlična presoja Dobjanskega potoka za
OPPN Gospodarska cona Zgornje Brezje v Občini Dobje (Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., februar 2018).
(3) V postopku priprave SD OPN je predvidena izdelava
naslednjih strokovnih podlag:
– Urbanistična zasnova (kot posodobitev in nadgradnja
obstoječega Urbanističnega načrta),
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča,
– Elaborata ekonomike,
– Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč po naseljih,
– morebitne druge strokovne podlage, katerih potreba po
izdelavi se izkaže tekom priprave postopka SD OPN.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe
nosilcev urejanja prostora)
Strokovne rešitve za potrebe nosilcev urejanja prostora
zagotovijo nosilci urejanja prostora, razen če ni s področnim
predpisom drugače določeno.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za zasebne potrebe)
Strokovne rešitve oziroma dodatne strokovne podlage in
utemeljitve posega, skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami
nosilcev urejanja prostora, zagotovijo investitorji (pobudniki)
sami.
7. člen
(vrsta postopka)
SD OPN se pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je
predpisan za pripravo in sprejetje OPN v 123. členu ZUreP-2
in v skladu z 99. členom PKP6.
8. člen
(roki za pripravo SD OPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek SD OPN skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih:
– Obveščanje NUP, pristojnih za CPVO in pridobitev konkretnih smernic – 2 meseca
– Izdelava osnutka SD OPN – 2–3 mesece
– Priprava strokovnih podlag – 2 meseca
– Pridobitev in analiza 1. mnenj NUP – 1,5 meseca po
pridobitvi vseh mnenj
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– Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN – 1,5 mesec
po uskladitvi vseh mnenj
– Obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem svetu
– 1 mesec
– Javna razgrnitev – 1,5 meseca
– Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti –
1 mesec po prejemu vseh pripomb
– Izdelava predloga SD OPN – 1,5 meseca po objavi
stališč do pripomb z javne razgrnitve
– Objava predloga SD OPN v PIS in poziv NUP za podajo
2. mnenj – 1 mesec
– Pridobivanje in usklajevanje 2. mnenj NUP – 3 mesece
– Izdelava usklajenega predloga SD OPN – 1,5 meseca
po uskladitvi vseh mnenj NUP
– Posredovanje usklajenega predloga SD OPN na MOP
v potrditev – 1 mesec
– Objava potrjenega predloga SD OPN v PIS – 0,5 meseca
– Sprejem SD OPN na občinskem svetu – 1,5 meseca od
objave dokumenta v PIS.
(2) Nekatere faze se lahko izvajajo istočasno. Strokovne podlage se pripravijo v različnih fazah priprave postopka
SD OPN in se lahko, tekom priprave postopka, tudi dopolnjujejo
ali spreminjajo.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko
določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
9. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora,
ki bodo pozvani za podajo mnenj)
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo
pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih
smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
1
2
3
4
5
6
7

NUP
Ministrstvo za okolje
in prostor
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Zavod za gozdove
Slovenije
Ministrstvo za okolje
in prostor
Zavod RS za varstvo
narave
Ministrstvo za kulturo

8

Ministrstvo
za infrastrukturo

9

Ministrstvo
za infrastrukturo
Ministrstvo za
infrastrukturo
Ministrstvo za
infrastrukturo
Ministrstvo
za infrastrukturo
Ministrstvo za obrambo

10
11
12
13
14
15

Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za obrambo

16

Ministrstvo za zdravje

Področje
Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja
Direktorat za kmetijstvo
Direktorat za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo
OE Celje
Direkcija RS za vode
OE Celje
Direktorat za kulturno
dediščino
Direktorat za infrastrukturo,
Služba za trajnostno
mobilnost
Direktorat za promet
Direktorat za letalski
in pomorski promet
Direktorat za infrastrukturo,
Sektor za železnice
Direktorat za energijo
Uprava RS za zaščito
in reševanje
Direktorat za logistiko
Sektor za vojne grobove
in grobišča
Direktorat za javno zdravje
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NUP
Komunalno podjetje
Simbio
Elektro Celje, d.d.
Telekom d.d.
Telemach d.o.o.
T2 d.o.o.
A1 Slovenija d.d.
Občina Dobje
Ministrstvo
za gospodarski razvoj
in tehnologijo
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(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem
členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
10. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci
urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč, ki je predpisano v
108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena z objavami obvestil
o možnosti sodelovanja pri pripravi Izhodišč na spletni strani
Občine Dobje (www.dobje.si) in na oglasni deski občine.
(2) Do objave izhodišč se jo je vključevalo na različne
načine, in sicer:
– Pisno obvestilo vsem gospodinjstvom v občini o pričetku
priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta,
– Poziv vse zainteresirane javnosti za podajo pobud in
predlogov za SD OPN (od 15. 4. 2021 do 31. 5. 2021) z objavo
na spletni strani občine in drugih lokalnih medijih,
– Poziv pobudnikom za dopolnitve vlog (v primeru nepopolnih ali nejasnih vlog). Zainteresirana javnost je zaradi
epidemiološke situacije sodelovala v postopku javne razgrnitve
s pomočjo elektronskih sredstev (elektronski naslov občine) in
po pošti.
(3) Nosilci so bili k sodelovanju pri pripravi izhodišč pozvani za posredovanje lastnih potreb pisno po elektronski pošti
dne 5. 11. 2021.
(4) Gradivo je bilo javno objavljeno v času od 30. 11.
2021 do 14. 12. 2021. Z dnem 14. 12. 2021 se je izrekel rok
za podajo pripomb.
(5) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v
uradnem glasilu in na spletni strani Občine Dobje.
(6) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja
in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN, kot je predpisano v
111. in 112. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet,
delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja
prostora.
(7) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb
seznani z osnutkom SD OPN tekom javne razgrnitve in njegove
javne obravnave, kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta
namen se osnutek SD OPN (in morebitno okoljsko poročilo)
objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor
ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Dobje.
(8) Občina Dobje lahko z namenom vključevanja javnosti
v SD OPN organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni
strani, oglasni deski ali podobno.
11. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)
(1) Občina Dobje v postopku SD OPN zagotovi:
– posebne strokovne podlage in idejne zasnove navedene v 4. do 5. členu tega sklepa,
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– druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom
in je v zakonu opredeljeno, da jih je dolžna zagotoviti občina.
(2) Pri pripravi SD OPN se upoštevajo tudi naslednji podatki in zahteve:
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni
list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za
prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu
(http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatki iz Prikaza stanja prostora, ki se s SD OPN ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– preveritev skladnosti potreb s Priročnikom za obravnavo
pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (Ministrstvo za
okolje in prostor, Ljubljana, september 2017),
– mnenja kmetijsko svetovalne službe, izdelane za posamezne posege,
– Podatek REN (Kaliopa, oktober 2021),
– prostorski podatki in evidence, ki jih zagotovi Občina
Dobje, kot npr. topografske podatke, zemljiškokatastrski prikaz,
podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in
podobno. Pri tem je treba pridobiti tudi vse podatke NUP ter
jih po potrebi transformirati v aktualnem koordinatnem sistemu
(D96/MT),
– morebitne druge podatke in strokovno literaturo, ki se
tekom postopka priprave SD OPN izkažejo kot relevantni.
(3) Strokovne podlage za potrebe nosilcev urejanja prostora in za zasebne potrebe skladno s 5. oziroma 6. členom
tega sklepa zagotovijo nosilci urejanja prostora oziroma investitorji (pobudniki) sami, razen če ni z zakonom drugače
določeno.
(4) Sredstva v zvezi z vodenjem postopka ter izdelavo SD
OPN ter izdelave okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno,
zagotovi Občina Dobje.
12. člen
(določitev objave in začetek veljavnosti)
(1) Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in začne veljati
naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči objavi na spletni strani
ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine
Dobje, www.dobje.si.
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
v obdobju januar–marec 2022
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja 2022 do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 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; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 30/21, 97/21 in 162/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov / K2 / K3
I.
7
70

71

Št. 3500-0002/2021
Dobje, dne 17. decembra 2021
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek
74

DOL PRI LJUBLJANI
4179.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol
pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2022

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 98. člena
Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 –
UPB2) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 17. 12. 2021
sprejel

II.
4
40

PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

v EUR
Proračun
januar–marec 2021
1.462.810
1.429.810
1.313.387
950.000
327.725
28.162
7.500
116.423
31.273
3.550
6.600
20.000
55.000
33.000
33.000
1.121.533
404.183
93.131
15.505
265.947
2.600
27.000

Uradni list Republike Slovenije
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.

495.050
13.250
269.750
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finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

46.250
165.800
222.300
222.300
341.277
343.877
530.577

7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.

0,00

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.500
52.500
52.500
288.777
–52.500
–341.277
1.700.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se
določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni
načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih
programov se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega

V. KONČNA DOLOČBA

Št. 410-0003/2021-6
Dol pri Ljubljani, dne 17. decembra 2021
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

DOLENJSKE TOPLICE
4180.

Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 64. 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 84. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne
15. 12. 2021 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Dolenjske Toplice
1. člen
V Statutu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 3/17) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»(uradno glasilo občine)
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Dolenjske Toplice, ki je Uradno
glasilo e-občina.
(2) V uradnem glasilu Občine Dolenjske Toplice se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako odloči občinski svet ali
drugi organ občine.«
2. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 1. 2022.
Št. 032-24/2021
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Fanc Vovk
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2022

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO,
71/17 in 21/18 – popr.), 29 člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) in 72. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2022 (Uradni list RS, št. 13/21), se spremeni prvi odstavek
2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A.
I.
70

71

72

73
74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

5.017.142
3.584.978
3.093.978
2.648.503
270.825
174.550
100
491.000
274.400
5.000
28.600
21.500
161.500
516.700
200
500
516.000
2.500
2.500
912.964
720.363
192.601
5.309.780
1.418.621
482.651
74.503

402 Izdatki za blago in storitve

827.267

403 Plačila domačih obresti

4.200

409 Rezerve
41

30.000

TEKOČI TRANSFERI

1.326.324

410 Subvencije

42
43

76.600

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

834.515

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

127.435

413 Drugi tekoči domači transferi

287.773

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.454.336

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.454.336

INVESTICIJSKI TRANSFERI

110.500

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

50.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

60.500

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

75

–292.639

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

116.763

55

ODPLAČILO DOLGA

116.763

550 Odplačila domačega dolga

116.763

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–409.402

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–116.763

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)

292.639

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

409.402
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-24/2021
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

Uradni list Republike Slovenije
4182.

Št.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota
vrtec Gumbek

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 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, 93/15 in 59/19) in
8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni
seji dne 15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Osnovni šoli Dolenjske Toplice,
enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se določijo s 1. 1. 2022
in znašajo mesečno:
– I. starostno obdobje
– II. starostno obdobje
– kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)

v EUR na otroka
534,66
390,61
440,68

2. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v dnevni program v javnih vrtcih ali vrtcih
s koncesijo, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 7 %
nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja,
če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor sta v
vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno
znižanje velja samo za najstarejšega otroka.
3.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške prehrane v sorazmernem deležu s
plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. Mesečni znesek prehrane za otroke, upoštevane v cenah
programov, znaša 86,90 EUR mesečno (3,95 EUR na dan).
Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna
skupnost zavezanka.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme
ure, vrtec zniža ceno programa za stroške prehrane z istim
dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med
ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost
zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otrok, se
odbitek za hrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in
sicer po dejanski evidenci vrtca.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna
kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo
dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca od 1. 6. do
31. 8. koledarskega leta. Plačilo staršev v tem primeru znaša
50 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo
rezervacijo za največ 90 dni skupaj v koledarskem letu. Za
čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka
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plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge,
kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija
oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5
delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za
to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice. O
upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po
predhodnem soglasju občinske uprave.
Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec
vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za
mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.
5. člen
Vsaka začeta ura nad 9 ur prisotnosti otroka se obračuna
v vrednosti 4,50 EUR, vsaka začeta ura po zaključenem poslovnem času vrtca se obračuna v vrednosti 6,00 EUR.
6. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za
novo vpisane otroke plačajo vpisnino v višini prvega plačilnega
razreda za program, v katerega bo otrok vključen. Vpisnina
se plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. V kolikor
starši otroka ne vključijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec
Gumbek št. 032-18(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni
list RS, št. 48/15) in spremembe tega sklepa (Uradni list RS,
št. 86/16, 59/17 in 103/20).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 1. 2022
dalje.
Št. 032-24/2021-10
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

4183.

Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine
Dolenjske Toplice

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18 in 79/18) in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) v povezavi z 20. členom Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem
Občine Dolenjske Toplice
1. člen
S tem sklepom se dopolni Letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti
2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
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2. člen
a) Prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 859 k.o. Toplice,
v izmeri 4063 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 860 k.o. Toplice,
v izmeri 6797 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1283/6 k.o. Gorenje Polje, del – prodaja.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-24/2021
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

KOČEVJE
4184.

Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20)
je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 16. 12.
2021 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Kočevje
1. člen
S tem Odlokom se dopolnjuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15,
10/17, 93/20, 100/21; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
(1) V točki f prvega odstavka 32.b člena Odloka se za
besedno zvezo »iz Priloge 1« doda nov stavek, ki se glasi:
»Prihodki, ki so društvom dodeljeni z državnimi ali lokalnimi transferji, se ne upoštevajo.«
(2) V četrtem odstavku 32.b člena se na koncu določbe
doda nov stavek, ki se glasi:
»Plačila so oproščeni poslovni uporabniki, ki kot dejavnost
proizvajajo električno energijo iz obnovljivih energetskih virov.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2022
dalje.
Št. 007-0007/2021-9
Kočevje, dne 17. decembra 2021
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

Uradni list Republike Slovenije
KOPER
4185.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2022

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 spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2022
Št. 410-114/2020
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14
– ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18,
75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20,
195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122,
15/21 – ZDUOP) 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. decembra 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
(Uradni list RS, št. 3/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022
znašajo:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

85.986.261
67.911.462
45.554.479
30.565.479
13.468.000
1.521.000
22.356.983
15.370.793
60.000
300.000
162.790
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714
72
720
722

73
730
74
740

741

78
787

II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
6.463.400
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)
3.656.000
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
850.000
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
2.806.000
PREJETE DONACIJE (730)
200.200
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
200.200
TRANSFERNI PRIHODKI
13.918.599
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
7.849.562
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČUNA
IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU
6.069.037
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
IN IZ DRUGIH DRŽAV
300.000
PREJETA SREDSTVA
IZ DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH
DRŽAV
300.000
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
100.668.840
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
14.242.922
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
6.015.742
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
968.736
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
6.238.199
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
320.245
REZERVE
700.000
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
34.759.218
SUBVENCIJE
2.419.000
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
12.490.771
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
3.031.285
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
16.818.162
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
49.042.921
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
49.042.921
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.623.779
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO PU
814.840
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
1.808.939
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–14.682.579
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Stran

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(751+752)
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44
V.
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)=III.*
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
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5.000
0
5.000

0

5.000
10.000.000
10.000.000
2.962.622
2.962.622
–7.640.201
7.037.378
14.682.579
11.864.071
«

2. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) se prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna po tem odloku so požarna
taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih
garancij.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
(Uradni list RS, št. 3/21) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2022 znaša
10.000.000 EUR in se namenja za financiranje investicij predvidenih v proračunu Mestne občine Koper.«
4. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
(Uradni list RS, št. 3/21) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2022
lahko zadolži do skupne višine 4.430.983 EUR.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-114/2020
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e
la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

713

ENTRATE DA VENDITA
DI BENI E SERVIZI

714

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche del decreto sul bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria
per l’anno 2022

ALTRE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

6.463.400

72

ENTRATE PROVENIENTI
DA CAPITALE (720+722)

3.656.000

720

ENTRATE RICAVATE
DALLA VENDITA DI
IMMOBILIZZAZIONI

722

ENTRATE RICAVATE DALLA
VENDITA DI TERRENI E DEL
PATRIMONIO IMMATERIALE

2.806.000

73

DONAZIONI RICEVUTE (730)

200.200

730

DONAZIONI RICEVUTE
DA FONTI NAZIONALI

200.200

74

ENTRATE
DA TRASFERIMENTI
ERARIALI

740

TRASFERIMENTI ERARIALI
DA ALTRI ENTI FINANZIARI
PUBBLICI

7.849.562

741

TRASFERIMENTI ERARIALI
PROVENIENTI DA BILANCIO
STATALE E DA FONTI
DEL BILANCIO DELL’UE

6.069.037

78

ENTRATE DA FONDI
DELL’UNIONE EUROPEA
E DA ALTRI PAESI

300.000

FONDI PERCEPITI
DA ALTRE ISTITUZIONI
EUROPEE E DA ALTRI PAESI

300.000

N. 410-114/2020
Capodistria, 23 dicembre 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 – TCU2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO,
11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18) e dell’articolo 3 della
Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13, 110/11 – Sigla:
ZDIU12, 46/13 – Sigla: ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – Sigla: ZIPRS1415, 38/14 – Sigla: ZIPRS1415-A, 14/15 – Sigla:
ZIPRS1415-D, 55/15 – Sigla: ZfisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617,
80/16 – Sigla: ZIPRS1718, 71/17 – Sigla: ZIPRS1819, 13/18,
75/19 – Sigla: ZIPRS2021, 36/20 – Sigla: ZIUJP, 61/20 – Sigla:
ZDLGPE, 89/20, 195/20 – Sentenza Della CC, 203/20 – Sigla: ZIUPOPDVE, 174/20 – Sigla: ZIPRS2122, 15/21 – Sigla:
ZDUOP) e in virtù 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 seduta in data 23 dicembre 2021 approva il seguente

DECRETO
sulle modifiche del decreto sul bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria
per l’anno 2022
Articolo 1
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS
n. 3/21) si modifica l’articolo 2 che recita ora come segue:
»I fondi del bilancio sono ripartiti in armonia con i titoli di
sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2022 ammontano a:
in EURO
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO I
TOTALE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)
85.986.261
ENTRATE CORRENTI
(70+71)
67.911.462
70
ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)
45.554.479
700
IMPOSTE SUL REDDITO
E SUGLI UTILI
30.565.479
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
13.468.000
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI
E SERVIZI
1.521.000
71
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)
22.356.983
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE
E ENTRATE PATRIMONIALI
15.370.793
711
TASSE E CONTRIBUTI
60.000
712
MULTE E PENE PECUNIARIE
300.000

787

II

TOTALE SPESE
(40+41+42+43)

162.790

850.000

13.918.599

100.668.840

40

SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)

400

SALARI ED ALTRE
EROGAZIONI
AL PERSONALE

401

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DEI DATORI
DI LAVORO

968.736

402

SPESE PER BENI E SERVIZI

6.238.199

403

SPESE PER INTERESSI
IN AMBITO NAZIONALE

320.245

409

RISERVE

700.000

41

STANZIAMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)

410

SOVVENZIONI

411

TRASFERIMENTI A FAVORE
DI SINGOLI E NUCLEI
FAMILIARI

12.490.771

412

TRASFERIMENTI DI FONDI
A FAVORE
DI ORGANIZZAZIONI
ED ENTI NON PROFIT

3.031.285

413

ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI IN AMBITO
NAZIONALE

16.818.162

42

SPESE DI FINANZIAMENTO
A TITOLO DI INVESTIMENTI
(420)

49.042.921

420

ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI STRUMENTALI

49.042.921

14.242.922

6.015.742

34.759.218
2.419.000
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43

TRASFERMINETI
PER INVESTIMENTI

431

TRASFERIMENTI
PER INVESTIMENTI
A FAVORE DI PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE
CHE NON SONO FRUITORI
DEL BILANCIO

814.840

432

TRASFERMINETI PER
INVESTIMENTI A FAVORE
DI FRUITORI DEL BILANCIO

1.808.939

III

AVANZO (DISAVANZO)
DI BILANCIO (I-II)

2.623.779

–14.682.579

B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75

IV

RIMBORSO DI CREDITI
E ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE (751+752)

751

ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE

752

RICAVO IN SEGUITO ALLA
PRIVATIZZAZIONE

44

V

CONCESSIONE DI PRESTITI
E AUMENTO DI QUOTE
IN CAPITALE (440+441)

VI

PRESTITI CONTRATTI MENO
QUELLI CONCESSI
E MUTAMENTI DELLE
QUOTE IN CAPITALE (IV-V)

5.000

VII

500

13157

Articolo 4
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS
n. 3/21) si modifica l’articolo 19 che recita ora come segue:
»In conformità all’articolo 10/g della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento massimo consentito al Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria nell’anno
2022 è pari a 4.430.983 EURO.«
Articolo 5
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 410-114/2020
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

5.000

0

4186.
5.000

INDEBITAMENTO (500)

10.000.000

INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE

10.000.000

55

VIII RIMBORSI DEI DEBITI (550)

2.962.622

550

RIMBORSI DEI DEBITI
IN AMBITO NAZIONALE

2.962.622

IX

Stran

ziamento degli investimenti previsti nel bilancio di previsione
del Comune città di Capodistria.«

0

C. CONTO FINANZIARIO
50
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INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI DI CASSA
I+IV+VII-II-V-VIII)**

–7.640.201

X

INDEBITAMENTO AL NETTO
(VII-VIII)

7.037.378

XI

FINANZIAMENTO AL NETTO
(VI+VII+VIII-IX)=III*

14.682.579

XII

STATO DEI FONDI
SUI CONTI IN DATA
31 DICEMBRE DELL’ANNO
PRECEDENTE

11.864.071
«

Articolo 2
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS
n. 3/21) si modifica il primo comma dell’articolo 4 che recita
ora come segue:
»Si ritengono entrate finalizzate ai sensi del presente
decreto le entrate dalla tassa sul rischio incendio, sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento
dei rifiuti e i fondi recepiti dalla riscossione delle garanzie.«
Articolo 3
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS
n. 3/21) si modifica l’articolo 18 che recita ora come segue:
»Nel 2022 si prevede un indebitamento del Comune
nell'ammontare di 10.000.000 di EURO da dedicare al finan-

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2022

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   S K L E P
o določitvi vrednosti točk za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2022
Št. 422-229/2021
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 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, 33/18) in 14. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradni list
RS, št. 184/20) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 23. decembra 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točk za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2022
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Koper za leto 2022 znaša 0,00032986 €/m2.
II.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Koper za leto 2022 znaša 0,00065973 €/m2.

Stran
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III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2022.
Št. 422-229/2021
Koper, dne 23. decembra 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   
L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A
sulla determinazione del valore dei punti
per la commisurazione dell’indennizzo
per l’uso del terreno edificabile nell’anno 2022
N. 422-229/2021
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi 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, 33/18) e
dell’articolo 14 del Decreto sull’indennizzo per l’uso del terreno
edificabile nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale
della RS n. 184/20), il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 23 dicembre 2021,
approva il seguente atto di

DELIBERA
sulla determinazione del valore dei punti
per la commisurazione dell’indennizzo
per l’uso del terreno edificabile nell’anno 2022
I
Il valore mensile del punto per la commisurazione
dell’indennizzo per l’uso del terreno fabbricabile edificato
nel Comune città di Capodistria per l’anno 2022 equivale a
0,00032986 €/m2.
II
Il valore mensile del punto per la commisurazione
dell’indennizzo per l’uso del terreno fabbricabile non edificato
nel Comune città di Capodistria per l’anno 2022 equivale a
0,00065973 €/m2.
III
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica nel a decorrere dal 1° gennaio 2022.
N. 422-229/2021
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
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Sklep o znižanju najemnin poslovnih
prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra
v lasti Mestne občine Koper za leto 2022

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   S K L E P
o znižanju najemnin poslovnih prostorov
v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti
Mestne občine Koper za leto 2022
Št. 35280-49/2021
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 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) in Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. decembra
2021 sprejel

SKLEP
o znižanju najemnin poslovnih prostorov
v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti
Mestne občine Koper za leto 2022
1.
S tem sklepom se za leto 2022 najemnine za poslovne
prostore v lasti Mestne občine Koper, znižajo za 30 % od obračunane mesečne najemnine.
2.
Ta sklep velja za poslovne prostore, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra, kot ga določa Odlok o razglasitvi
historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07, 44/18).
3.
Ta sklep velja za najemnike, vse pravne in fizične osebe,
ki opravljajo pridobitno dejavnost ter društva ob pogoju, da
imajo na dan zapadlosti v celoti poravnane tako obveznosti
iz naslova najemnin, kot obveznosti iz naslova obratovalnih
stroškov.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022
do 31. decembra 2022.
Št. 35280-49/2021
Koper, dne 23. decembra 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)

Uradni list Republike Slovenije
P R O M U L G O   L ’ A T T O   
D I   D E L I B E R A
sulla riduzione dei canoni di locazione dei locali
commerciali nel centro storico di Capodistria
di proprietà del Comune città di Capodistria
per l’anno 2022
N. 35280-49/2021
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi 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) e
della Legge sul patrimonio reale dello Stato e degli enti di autonomia locale (Sigla: ZSPDSLS-1, Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 11/18, 79/18, 61/20 – Sigla: ZDLGPE e 175/20) il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta
in data 23 dicembre 2021, approva il seguente atto di

DELIBERA
sulla riduzione dei canoni di locazione dei locali
commerciali nel centro storico di Capodistria
di proprietà del Comune città di Capodistria
per l’anno 2022
1
Con il presente atto di Delibera si riduce i canoni di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune città di
Capodistria del 30 % del canone di locazione mensile commisurato per l’anno 2022.
2
Il presente atto di Delibera vige per i locali commerciali,
ubicati nel centro storico di Capodistria, come definito dal Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale
bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 98/07 e 44/18).
3
Il presente atto di Delibera vige per tutti i locatari, tutte le
persone giuridiche e fisiche, che svolgono un’attività lucrativa
e le associazioni, a condizione che abbiano saldato tutti gli
obblighi a titolo di canoni di locazione e spese di esercizio.
4
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e
il 31 dicembre 2022.
N. 35280-49/2021
Capodistria, 23 dicembre 2021
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15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21), 218., 218.a, 218.b, 218.c,
218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13
in 19/15), VI. poglavja ter prve in tretje alineje 41. člena Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in
33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF,
44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US), 21. in 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) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine
Laško na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Laško
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Laško (Uradni list RS, št. 61/19) se v 2. členu v celoti
črta alineja e).

glasi:

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se po novem

»(1) Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se
točkuje na naslednji način:
Komunalna opremljenost zemljišča
Cestno omrežje:
– asfaltna cesta
– makadamska cesta
Javna razsvetljava
Odvoz smeti
Urejena zelenica na funkcionalnem zemljišču
stavb z več deli
Javna kanalizacija
Javni vodovod

Št. točk
11
4
4
5
15
5
4

«

3. člen
Drugi odstavek 6. člena se črta.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se nadomesti obrazložitev
namembnosti skupine C z novim besedilom:
»C – Stavbna zemljišča za namen izvajanja lokalne samouprave, njenih javnih zavodov in humanitarne dejavnosti.
Sem spadajo: poslovni prostori javne uprave, gasilski domovi,
dvorane za družabne prireditve, muzeji, knjižnice, šole, vrtci,
prostori za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami, športne dvorane za neprofitne namene, prostori za
šport in prireditve za neprofitne namene.«

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

5. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Laško se v celoti črta Priloga 1.

LAŠKO

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, določila tega odloka pa se začno
uporabljati 1. 1. 2022.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Laško

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,

Št. 07-04/2017
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

Stran
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Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občinskega sveta
Občine Laško

Na podlagi 21. in 143. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski
svet Občine Laško na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občinskega sveta
Občine Laško
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in
drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Laško
(v nadaljevanju: občina).
2. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico
do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za
delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim
za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne
prostore, druga osnovna sredstva ter druge materialne pogoje
za delo.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s
sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober
gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega
pravilnika ter veljavno zakonodajo.
4. člen
(1) Občinski svet Občine Laško (v nadaljevanju občinski
svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno
leto.
(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni
do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata.
5. člen
(1) V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, se svetniški skupini finančna sredstva zmanjšajo za ustrezen odstotek
oziroma znesek, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po
izstopu člana občinskega sveta.
(2) V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino,
se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo
za ustrezen odstotek oziroma znesek, prav tako s prvim dnem
naslednjega meseca po vstopu novega člana.
(3) Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do
finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
(4) O spremembi števila članov v svetniški skupini je vodja
svetniške skupine dolžan v roku osmih dni obvestiti župana.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pristojen organ občinske uprave za vsako
svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posamezno.
7. člen
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za
naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in programske opreme,
– nakup drobnega inventarja,
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– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov in internetne povezave,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne
prostore,
– plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov, ki
ne smejo presegati 30 % namenskih proračunskih sredstev za
posamezno svetniško skupino,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …).
(2) Sredstva za namene, določene v prvem odstavku
tega člena, se lahko porabijo zgolj za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov.
8. člen
(1) Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega člena občini posredujejo pisno zahtevo za
izdajo naročilnice.
(2) Ob naročilu se preveri namen porabe v skladu s
prejšnjim členom tega pravilnika. V primeru, da namen ni v
skladu s prejšnjim členom tega pravilnika, se zahteva za izdajo
naročilnice zavrne.
(3) Občina ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za
račun občine. Račun se mora glasiti na naslov občine. Vodja
svetniške skupine oziroma samostojni svetniki morajo potrditi
dostavljeni račun.
9. člen
(1) Pri pripravi odloka o proračunu občine za posamezno
leto svetniške skupine in samostojni svetniki pripravijo predlog
plana porabe sredstev glede na predlagano kvoto.
(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih podkontih proračuna občine na proračunskih postavkah, namenjenih delovanju svetniških skupin in
samostojnih svetnikov ter pisno obrazložijo plan porabe.
(3) Po sprejetju odloka o proračunu se dodeljene pravice
porabe za posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike lahko skladno z odlokom o proračunu občine prerazporedijo
na druge podkonte.
10. člen
Pristojni organ občinske uprave je dolžan na zahtevo
vodje svetniške skupine oziroma posameznega samostojnega
svetnika le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo
o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega
svetnika in mu posredovati zahtevane podatke.
11. člen
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega
pravilnika opravlja Nadzorni odbor Občine Laško.
12. člen
(1) Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega
pravilnika preneha s potekom proračunskega leta, s potekom
mandata občinskemu svetu, občinskemu svetniku ali v primeru
prenehanja delovanja svetniške skupine.
(2) Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev iz proračuna
tekočega leta so svetniške skupine in samostojni svetniki dolžni
posredovati najpozneje do 20. novembra tekočega leta. Na
podlagi zahtevkov, podanih po 20. novembru, bodo proračunska sredstva, načrtovana skladno s 7. členom tega pravilnika,
črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto.
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13. člen
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno
leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi
svetniška skupina in samostojni svetnik.
14. člen
(1) Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim
skupinam in samostojnim svetnikom za njihovo delo, so last
občine in jih svetniške skupine ter samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najpozneje v
petnajstih dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške
skupine in samostojni svetniki vrniti občini.
(2) Svetniška skupina in samostojni svetniki morajo občinski inventurni komisiji omogočiti vsakoletni pregled in popis
osnovnih sredstev.
(3) Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo po
zaključku mandata možnost odkupa osnovnega sredstva, ki
ga imajo v uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z veljavno
zakonodajo.
(4) Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev svetniškim
skupinam in samostojnim svetnikom je prihodek proračuna
občine.

Št.

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

LJUBNO
4190.

ODLOK
o proračunu Občine Ljubno za leto 2022

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

43

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ljubno za leto 2022 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

13161

v eurih
A.

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2022

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 in 76/16 – odl. US),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 8. in 17. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine
Ljubno na 18. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel

Stran

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2021
Laško, dne 15. decembra 2021

204 / 28. 12. 2021 /

III.
B.
IV.
75
V.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dol. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev
EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

Proračun leta
2022
4.134.028,17
2.913.966,56
2.569.703,74
2.357.408,00
117.814,52
94.481,22
344.262,82
202.251,32
2.351,50
5.160,00
134.500,00
314.232,74
0,00
314.232,74
0,00
0,00
905.828,87
832.240,00
73.588,87
4.099.029,07
1.101.159,57
198.541,38
33.953,24
820.598,18
5.066,77
43.000,00
1.172.265,08
120.814,48
626.476,79
169.558,55
253.415,26
1.779.604,42
1.779.604,42
46.000,00
46.000,00
34.999,10

0
0
0

Stran
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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0
0
0
0
0
107.242,40
107.242,40
–72.243,30
–107.242,40
–34.999,10

72.243,30

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Ljubno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne
finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega
leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. in 80. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) in taksa za
ravnanje z divjadjo.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se
prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg
sredstev v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe med podprogrami
v okviru glavnih programov odloča župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe
in v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do višine 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad
20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v
30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje
v višini 35.000 eurov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
35.000 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
9. člen
Splošna proračunska rezervacija je za leto 2022 oblikovana v višini 7.000,00 eur. Sredstva splošne proračunske
rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva
v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije do višine 7.000,00 eurov odloča župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do
višine 0 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2022 ne sme
preseči z zakonom določene skupne višine glavnic.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
v letu 2022 ne smejo izdati poroštev.
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MEDVODE
4191.

Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč
družini na domu v Občini Medvode

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 20. člena Uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG,
62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15), prvega in tretjega
odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14
– popravek, 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode
na 20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o subvenciji k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode
1. člen
Občina Medvode subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu v višini 100 % stroškov za vodenje in koordiniranje
neposrednega izvajanja storitve in v višini 73,60 % stroškov za
neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 31/16), sprejet na 15. seji Občinskega sveta
Občine Medvode dne 20. 4. 2016.
Št. 410-227/2021-2
Medvode, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2022 zadolži do zakonsko določene višine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2023)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2021-1
Ljubno, dne 16. decembra 2021
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

4192.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
11. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 115/21) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek, 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na
20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Medvode
1. člen
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni
storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je pre-
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dlagal izvajalec Javni zavod Sotočje Medvode in na delovnik
znaša 25,11 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na delovnik
so vključeni stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja
v višini 2,88 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno
socialno oskrbo v višini 22,23 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 19,24 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije
občine znaša cena za uporabnika na delovnik 5,87 EUR na
efektivno uro.
2. člen
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 33,95 EUR
na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo so vključeni stroški
strokovne priprave, vodenja in koordiniranja v višini 2,89 EUR
na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo v
višini 31,06 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša
25,75 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika na nedeljo
znaša 8,20 EUR na efektivno uro.
3. člen
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša
36,11 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik
so vključeni stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja
v višini 2,88 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno
socialno oskrbo v višini 33,23 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik
znaša 27,33 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika znaša
8,77 EUR na efektivno uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 97/21).
Št. 410-227/2021-3
Medvode, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

4193.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17 in 175/20) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo,
55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode
na 20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »javno dobro«
na nepremičninah:
– katastrska občina 1978 Studenčice: parc. št. 1060/1,
– katastrska občina 1979 Žlebe: parc. št. 678/2 in
parc. št. 680/11.
2. člen
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska
uprava.
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3. člen
Po pravnomočnosti se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v
izvršitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičninah iz 1. člena v korist Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, matična številka: 5874564000.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-124/2021-1
Medvode, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

POSTOJNA
4194.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Postojna

Na podlagi 64. 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) ter 16. in
115. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/070,
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni
seji dne 15. 12. 2021 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
Statuta Občine Postojna
1. člen
V Statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10 in 46/18) se v 3. členu črta del besedila, ki se glasi:
»po njenem predhodnem soglasju/po predhodnem soglasju
občinskega sveta«.
2. člen
V sedmi točki prvega odstavka 7. člena se doda nova peta
alineja, ki se glasi:
»– podeljuje enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.«
V drugi alineji 12. točke se besedna zveza »denarne
kazni« nadomesti z besedo »globe«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet in ostali organi občine, ki sprejemajo
odločitve na sejah, lahko veljavno odločajo, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta ali drugega organa občine.
(2) Občinski svet in ostali organi občine sprejemajo odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov,
razen če ni v zakonu ali tem statutu določeno drugače.«
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z občinskim glasilom, uradno spletno
stranjo občine, tiskovnimi konferencami, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih
sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah in obveznostih.«
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5. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 14. člena se črta.
6. člen
V peti alineji drugega odstavka 16. člena se črta del besedila, ki se glasi: »daje soglasje k prenosu nalog iz državne
pristojnosti na občino in«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in odtujevanjem
le-tega,«.
V štirinajsti alineji se črta del besedila, ki se glasi: »ter v
soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa
plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev
javnih zavodov, agencij in javnih skladov«.
7. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne morejo voditi
že sklicane seje, vodi sejo najstarejši član občinskega sveta
oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«
8. člen
Peti odstavek 20. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek, dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek in dosedanji osmi
odstavek postane sedmi odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta beseda »Predčasno«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
10. člen
V prvem odstavku 23. člena se na koncu stavka črta piko
in doda naslednje besedilo: »kot stalno delovno telo.«
Tretja alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačili ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov
občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge
prejemke občinskih funkcionarjev,«.
11. člen
Tretji odstavek 29. člena se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
12. člen
V drugem odstavku 30. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– odloči in sklene pravni posel ravnanja s stvarnim premoženjem občine,«.
13. člen
V prvem stavku prvega odstavka 34. člena se beseda
»najmanj« nadomesti z besedo »največ«.
V drugem stavku se beseda »podžupana(e)« nadomesti
z besedo »podžupana«.
Tretji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Če župan ne določi, kateri izmed podžupanov začasno
opravlja funkcijo župana v primeru predčasnega prenehanja
njegovega mandata, odloči občinski svet, kateri izmed članov
občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
Drugi stavek petega odstavka se črta.
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14. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben
izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne
določi, pa najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga
na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«
15. člen
V prvem odstavku 37. člena se črta beseda »Predčasno«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ne
vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
16. člen
V prvi alineji drugega odstavka 38. člena se beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
17. člen
V šestem odstavku 40. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
18. člen
Šesti odstavek 41. člena se črta.
19. člen
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se
mu izogne. Član nadzornega odbora svoje funkcije ali službe
ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil
kakšen nedovoljen zasebni interes.«
20. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila
o nadzoru ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo
najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila
o nadzoru.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor.«
Četrti odstavek se črta.
21. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na
posamezne navedbe (odzivno poročilo). Nadzorni odbor o odzivnem poročilu odloči v petnajstih dneh od njegovega prejema.
(2) Po odločitvi o odzivnem poročilu sprejme nadzorni
odbor takoj ali najkasneje v roku petnajstih dni poročilo s
priporočili in predlogi, ki je dokončni akt odbora. Sprejeto poročilo pošlje v osmih dneh nadzorovanemu organu, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.«
22. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine,
ki so določene z aktom, ki ga sprejme pristojni minister.«
Drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti
odstavek se črtajo.
23. člen
V drugem odstavku 47. člena se besedi »nadzorovana
oseba« nadomestita z besedama »nadzorovani organ«.
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24. člen
Prvi stavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorovani organ je dolžan spoštovati priporočila in predloge
nadzornega odbora.«
25. člen
V tretjem stavku tretjega odstavka 51. člena se za besedo
»strokovnjaka« namesto vejice postavi piko in črta del besedila,
ki sledi in se glasi: »ne pa, ko se opira na poročilo notranje
revizijske službe.«
59. člen se črta.

26. člen

27. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča
direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi
odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih
zadevah.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o
izločitvi župana pa odloča občinski svet, ki v primeru izločitve
o zadevi tudi odločita.«
28. člen
Dvanajsta alineja 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– dajejo mnenja k odločitvam o ravnanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje
njihovih nalog.«
29. člen
V prvi alineji prvega odstavka 66. člena se črta del besedila, ki se glasi: »če z odlokom občine ni drugače določeno,«.
Tretja alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih
površin,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka, ki se prenesejo v izvajanje
krajevni skupnosti.«
30. člen
Peti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec
v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo
prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno
uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega
dela občine.«
31. člen
V prvem odstavku 69. člena se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče predsednik sveta KS zadnjega mandata najkasneje dvajset dni po
izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti, vodi pa jo najstarejši
član sveta oziroma drug član, ki ga na predlog najstarejšega
člana, določi svet.«
V tretjem odstavku se pred besedo »glasov« doda besedo
»opredeljenih«.
32. člen
Tretji odstavek 70. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
33. člen
V prvem odstavku 73. člena se črtata besedi »s samoprispevkom«.
34. člen
Prvi odstavek 74. člena se črta.
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V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se pred besedo »ukine« črta besedo »tudi«.
35. člen
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim
podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata
vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na
območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo
zahtevi za razpis referenduma. Upravna enota preveri in potrdi
tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu
in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore
zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in
ljudsko iniciativo.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava s
kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi preko enotnega državnega portala eUprava se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
36. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so
veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali
njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh
volivcev.«
37. člen
V drugem odstavku 92. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom.«
38. člen
V prvem in drugem odstavku 101. člena se beseda »pravobranilstvo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »odvetništvo« v ustreznem sklonu.
V tretjem odstavku se besedna zveza »skupni organ občinskega pravobranilstva« nadomesti z besedno zvezo »medobčinsko odvetništvo«.
39. člen
Tretji odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odločanje o pridobivanju, razpolaganju in odtujevanju
stvarnega premoženja občine je pristojen občinski svet.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prodaja ali zamenjava stvarnega premoženja v lasti
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon
in predpisi, ki veljajo za ravnanje s stvarnim premoženjem
občine.«
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
40. člen
V 104. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna
določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki
jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede
posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna
občinskemu svetu v sprejem.«
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41. člen
Tretji odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar ne odloči z drugim aktom, lahko sprejme občinski svet sklep, odredbo in navodilo, ki je lahko splošni ali
posamični akt.«
42. člen
Drugi odstavek 115. člena se črta.
43. člen
V drugem odstavku 119. člena se besedi »uradnem glasilu« nadomestita z besedno zvezo »Uradnem listu Republike
Slovenije«.
44. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »POVEZOVANJE OBČINE«.
45. člen
Prvi odstavek 122. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Pokrajina se ustanovi z zakonom.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O povezovanju občine v združenja in druge oblike povezovanja odloča občinski svet.«
46. člen
Prvi odstavek 128. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov ureja
zakon.«
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
47. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 007-7/2007
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

4195.

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2022

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; v nadaljevanju ZLS), 29. 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;
v nadaljevanju: ZJF), 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; v nadaljevanju
ZFO-1) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na
21. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2022
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
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zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna
se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO

OPIS

OSN:
Proračun
2022 [1]
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
25.065.097
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.400.839
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
13.287.721
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
10.700.686
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.204.188
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
382.847
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
4.113.118
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.903.097
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
20.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
517.100
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
99.300
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
573.621
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
1.545.560
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
319.060
721
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
0
722
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.226.500
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
1.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
6.117.698
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
3.457.788
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
2.659.910
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
0
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PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
27.259.926
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
6.521.295
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
1.804.890
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
285.734
402
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
4.146.772
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
163.898
404
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
7.939.035
410
SUBVENCIJE
372.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
4.348.838
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
1.152.560
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
2.065.637
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 12.507.797
420
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
12.507.797
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
291.799
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
252.462
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
39.337
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–2.194.829
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
20.525
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
20.525
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0
44 V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
20.525
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.800.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.800.000
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55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
551
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA

1.326.683
1.326.683
0

–700.988
1.473.317
2.194.829
750.000
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna
na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče
leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Postojna. Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki
so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo
obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom
praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim
je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova
investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem
se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje proračuna. Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi
proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in
naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih
in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Vsak izdatek
iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko
listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene
osebe. Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev
iz proračuna so odgovorni skrbniki proračunskih postavk, ki so
določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito
in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren
direktor oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem
proračunskem uporabniku. Vsak izdatek iz proračuna mora
imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero
se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna
morajo vsako izplačilo preveriti in potrditi skrbniki proračunskih
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postavk. Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna
skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna
skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti
brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje
dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene
zagotovljena v njenem finančnem načrtu.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), ki se
uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– namenski prihodki ožjih delov občin – krajevne skupnosti, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
– komunalni prispevek, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture,
– prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki
se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov,
– prihodki od koncesijskih dajatev, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih
točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za
namen, za katerega so sredstva prejeta,
– prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire,
– prihodki turistične takse, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo
za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, določenih
v tem zakonu.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva,
ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun
za tekoče leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O
prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta
med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe
ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija,
na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje
dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi
pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov in doda ali
spremeni vire financiranja posameznih projektov. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti
in o porabi izvirnih prihodkov krajevne skupnosti odloča svet
krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena oseba.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna finančna
služba lahko odpre nov konto, poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, odpre novo proračunsko postavko v skladu
s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali
načina izvedbe projekta, lahko samostojno prerazporeja med
konti v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev. Župan s
poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta
z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2022, njegovi realizaciji in o prerazporeditvah
pravic porabe iz predhodnega odstavka.
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Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, lahko znaša do 100 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, za vsako od prihodnjih let.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, lahko znaša do 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(načrt razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča
župan, v primeru krajevne skupnosti pa svet krajevne skupnosti. Občinski svet odloča o spremembi vrednosti projektov nad
20 % izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se uvrstijo v
načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, kar mora
biti pisno obrazloženo, utemeljeno in dokumentirano. Novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog sveta krajevne
skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov s sklepom župana. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30
dneh po uveljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje
spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih
programov za prihodnja leta znotraj sprejetega načrta razvojnih
programov za posamezno leto.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu,
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije
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odloča, na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave, župan.
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva
iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu ZJF. Na
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 evrov župan in o
tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu,
zagotovijo sredstva rezervnega stanovanjskega sklada. Proračunski rezervni stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru
proračuna Občine Postojna in se vzpostavlja zaradi ločenega
vodenja prejemkov in izdatkov iz naslova rezervnega sklada
za posamezno večstanovanjsko stavbo, v kateri je Občina
Postojna etažni lastnik.
Župan lahko poveča sredstva proračunske rezerve, proračunske rezervacije in sredstva rezervnega stanovanjskega
sklada v kolikor je to potrebno, in sicer tako, da jih prenese z
ustreznimi prerazporeditvami iz privarčevanih sredstev oziroma
nerealiziranih postavk.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2022 posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 5.000,00 evrov oziroma
omogoči obročno odplačilo dolga.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev. Obseg sredstev se v primerih,
ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika
ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in
se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(zadolževanje, poroštva, vračilo občinskega dolga,
upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan v proračunskem letu 2022 odloči o najetju likvidnostnega posojila,
vendar do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja
za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz
proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno
zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Občina lahko s
črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo
stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način,
da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Občina Postojna se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolžili
največ do višine 2.800.000,00 evrov, in sicer za investicije,
predvidene v občinskem proračunu.
Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov,
javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Postojna, v letu 2022 niso predvidena.
11. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega
proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovi-
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teljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi
občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se
ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. V
letu 2022 ni predvideno zadolževanje posrednih uporabnikov
občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.
6. REŽIJSKI OBRAT
12. člen
(režijski obrat)
V okviru organizacije in delovnega področja občinske
uprave je kot nesamostojna notranja enota organiziran režijski
obrat, ki ni pravna oseba. Področje in obseg delovanja je določen v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Postojna. Prihodki in odhodki režijskega obrata
so prihodki in odhodki občinskega proračuna. Režijski obrat
vodi ločeno evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov
in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
7. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
13. člen
(skupna občinska uprava)
Občina Postojna, Občina Cerknica, Občina Pivka, Občina
Loška dolina in Občina Bloke so ustanovile skupno upravo z
imenom »Skupna občinska uprava Občin Postojna, Cerknica,
Pivka, Loška dolina in Bloke« (v nadaljnjem besedilu SOU) za
skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih: občinske inšpekcije, občinskega redarstva, pravne službe, urejanja
prostora, civilne zaščite in požarnega varstva. Sedež SOU je v
Občini Postojna, Jeršiče 3, Postojna. SOU vodi vodja, ki ga po
predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in
razrešuje župan sedežne občine v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih. Vodja SOU je vodja medobčinskega inšpektorata
in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
SOU je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Finančni načrt SOU, ki ga na predlog
vodje SOU določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v
proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima SOU sedež.
Register osnovnih sredstev SOU se vodi na sedežni
občini. Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU je
vodja SOU. Pravne posle SOU do vrednosti 40.000 € sklepa
vodja SOU, nad to vrednostjo pa župan občine ustanoviteljice.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave,
skladno s 40. členom ZJF, za največ 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še
omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
15. člen
(začasno financiranje v letu 2023)
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-94/2021
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

4196.

Odlok o spremembi Odloka o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
na območju Občine Postojna

Na podlagi 21. in 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),
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni
list RS, št. 62/16), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 32/16, 27/17 – ZPro, 175/20 –
ZIUOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F), 6.,
14. in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 105/08, 48/09, 48/18 in 26/19) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni
seji dne 15. 12. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 48/18)
se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na pokopališčih Postojna, Veliki Otok, Belsko, Predjama, Mali Otok, Pri Fari, Štivan in Planina izvaja pokopališko
dejavnost Režijski obrat v okviru občinske uprave Občine Postojna, na vseh ostalih pokopališčih pa izvajajo samostojno
pokopališko dejavnost posamezne krajevne skupnosti.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
Št. 007-8/2018
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

4197.

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije funkcionarjev, plačilih članom
delovnih teles, članom drugih organov
in komisij ter o povračilu stroškov in drugih
prejemkih

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10,
85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11
– ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 –
ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14
– ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17,
23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 –
ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni seji dne
15. 12. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles,
članom drugih organov in komisij ter o povračilu
stroškov in drugih prejemkih
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Občine
Postojna, plačil članom delovnih teles občinskega sveta občine,
ki niso člani občinskega sveta, članom drugih organov in komisij ter povračil stroškov in drugih prejemkov.
2. člen
Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno ter do povračila
stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo,
določenimi s tem pravilnikom in do drugih prejemkov.
Funkcionarji Občine Postojna so: župan, podžupani in
člani občinskega sveta.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta oziroma
seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine, članom
drugih organov občine, ki jih imenuje občinski svet, članom
drugih delovnih teles in komisij, ki jih imenuje občinski svet
ali župan, pripadajo sejnine za delo na sejah ter nagrade za
opravljeno drugo delo, ki jih določa ta pravilnik.
3. člen
Županu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača, ki
je določena v zakonu, ki ureja plače v javnem sektorju.
Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača, ki jo določi župan s sklepom v skladu z zakonom, ki ureja
plače v javnem sektorju, ob upoštevanju obsega podžupanovih
pooblastil.
Županu in podžupanu, ki funkcijo opravljata poklicno,
pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada županu plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo
opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno
dobo. Odločbo o določitvi plače oziroma plačila za opravljanje
funkcije izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada podžupanu plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan s sklepom,
ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
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Tako v primeru iz prvega kot drugega odstavka se ne
upošteva dodatek za delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana, plača,
ki bi jo dobil župan.
5. člen
Letni znesek sejnin članov občinskega sveta, vključno
s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki
se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme
presegati odstotka letne plače župana, ki ga določa Zakon
o lokalni samoupravi. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
Sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta
(redni ali izredni) znaša 200,00 EUR neto. Sejnina vključuje
tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega telesa
občinskega sveta znaša za predsednika 40,00 EUR neto, za
namestnika predsednika in ostale člane pa 30,00 EUR neto.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Za slavnostno in dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki
jo vodi občinska uprava, in sicer za najmanj 50 % časovne
prisotnosti na seji.
6. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se
za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma
udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo
poročila.
Za udeležbo na sklepčni seji nadzornega odbora (redni ali
izredni) se določi sejnina za predsednika nadzornega odbora
v višini 60,00 EUR neto, za namestnika predsednika in ostale
člane pa v višini 30,00 EUR neto.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s
sprejetim programom dela časovno opredeli nadzorni odbor,
se določi nagrada v višini 15,00 EUR neto na časovno enoto
ena ura nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta se predsedniku oziroma članom nadzornega odbora določi sejnina v višini 30,00 EUR neto.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti in opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Članom Štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles
in komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini 30,00 EUR
neto. Predsedniku se določi plačilo v višini 40,00 EUR neto,
namestniku predsednika pa v višini 35,00 EUR neto. Sejnina
vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
8. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali
v zvezi z njo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov v zvezi
s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza,
stroški prenočevanja), ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v
zvezi z njo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za
službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave, za župana pa direktor občinske
uprave ali podžupan.
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9. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije (sejnin in nagrad), povračil in drugih prejemkov se izplačujejo
iz sredstev proračuna.
Plače, plačila za opravljanje funkcije in drugi prejemki se
izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne
v tekočem mesecu.
Drugi prejemki in povračila se izplačajo v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih
občinskih odborov (Uradni list RS, št. 108/10).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022
dalje.
Št. 007-5/2021-1
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

4198.

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine
Postojna za leto 2022

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 69/19 in 128/20) ter 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je
Občinski svet Občine Postojna na 21. redni seji dne 15. 12.
2021 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Postojna za leto 2022
1.
Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna
znaša za leto 2022:
– za zazidano stavbno zemljišče znaša: 0,001328 EUR/ m2,
– za nezazidano stavbno zemljišče znaša: 0,001328 EUR/m2.
2.
Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za
leto 2022 se uporablja od 1. 1. 2022 dalje.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 03201-12/2021-17
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

Uradni list Republike Slovenije
4199.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitve gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
za leto 2022

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)
ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni
seji dne 15. 12. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Postojna potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 z dne 12. 11.
2021, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne gospodarske
službe Publikus d.o.o.
2.
Občinski svet Občine Postojna potrjuje stroškovno ceno
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki vključuje:
1. Cena storitev zbiranja komunalnih odpadkov je
0,2669 EUR/kg, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0030 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,2639 EUR/kg.
2. Cena storitev obdelave komunalnih odpadkov se obračunava po vedno veljavnem ceniku JP VOKA SNAGA.
3. Cena odlaganja komunalnih odpadkov se obračunava
po vedno veljavnem ceniku JP VOKA SNAGA.
4. Cena storitev zbiranja bioloških odpadkov je
0,1605 EUR/kg, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,1605 EUR/kg.
5. Cena storitev obdelave bioloških odpadkov se obračunava po vedno veljavnem ceniku JP VOKA SNAGA.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 2022 oziroma od podpisa koncesijske
pogodbe v postopku podelitve koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
z območja Občine Postojna, ki je bil objavljen na Portalu javnih
naročil, pod št. objave JN006907/2020-U01, z dne 5. 11. 2020,
in Uradnem listu Evropske unije št. 2020/S 217-533681.
Št. 03201-12/2021-19
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

SLOVENJ GRADEC
4200.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 31. člena Zakona vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
55/17), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in
62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
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programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 17. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) in
17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in
Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne
24. 11. 2021 in Občinski svet Občine Mislinja na 24. seji dne
16. 12. 2021 sprejela

SKLEP
o določitvi cen programov
v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok od 1. 1. 2022 znašajo:
– v programu prvega starostnega obdobja, starostna skupina od 1–3 let: 508,01 EUR,
– v programu drugega starostnega obdobja:
– starostna skupina 3–4 let: 416,10 EUR in
– starostna skupina 3–6 let: 378,40 EUR.
– v kombiniranih oddelkih: 416,10 EUR.
– v razvojnem oddelku: 799,38 EUR.
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, sadno malico in
kosilom.
II.
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) na podlagi veljavne
zakonodaje. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek
(plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa, v
katerega je otrok vključen.
Če starši pravice iz javnih sredstev ne uveljavljajo, plačajo
najvišje plačilo, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega
sklepa.
III.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
IV.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža
za strošek prehrane.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev
znižuje samo za dneve odsotnosti, in sicer:
1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih
dni, se od plačila odšteje 10 % glede na določeni plačilni razred
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih
dni, se od plačila odšteje 30 % glede na določeni plačilni razred
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,
3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni ali
več se od plačila odšteje 50 % glede na določeni plačilni razred
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki
zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje
plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških
potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine
glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega
dne odsotnosti.
V.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9.
rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je
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otrok v celoti odsoten 25 % višine njihovega plačilnega razreda,
zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.

pravica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.

VI.
Olajšave iz IV. in V. člena lahko uveljavijo starši, ki imajo
skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj
Gradec ali Občini Mislinja in starši tujcev, ki nimajo stalnega
prebivališča v RS, so pa zavezanci za dohodnino v RS in imajo
v Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja prijavljeno
začasno prebivališče. Starši otrok iz drugih občin pa lahko
uveljavljajo olajšave, v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem
primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa
oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa
na njenem območju.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in
oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

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

VII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji
dan po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje. Z
dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 77/19).
Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 25. novembra 2021
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler
Št. 014-0002/2019
Mislinja, dne 17. novembra 2021
Župan
Občine Mislinja
Bojan Borovnik

ŠEMPETER - VRTOJBA
4201.

Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi

Na podlagi določila devete alineje 16. člena Zakona o
vodah (ZV-1-NPB7), 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)
ter 15. in 87. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni
list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na
29. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa v splošni rabi
1.
Nepremičninam s parc. št. 3566/54 in 3566/55, obe
k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status v splošni rabi.
2.
Nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa, prenehata imeti značaj splošne rabe in se zanju vknjiži lastninska

Št. 711-26/2021-2
Šempeter pri Gorici, dne 16. decembra 2021
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

TIŠINA
4202.

Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma
v Občini Tišina

Na podlagi 21. 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), 214. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in 16. člena Statuta Občine Tišina je (Uradni list
RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa postopek, pogoji, upravičenci, merila in kriteriji za razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v
Občini Tišina (v nadaljevanju: Pravilnik).
(2) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu
Občine Tišina za tekoče leto.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov iz
proračuna Občine Tišina po tem pravilniku so:
– turistična društva, njihove sekcije, zveze turističnih društev in druge pravne osebe s področja turizma, ki niso javni
zavodi, prispevajo pa k razvoju turizma.
3. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so
programi in projekti izvajalcev z naslednjimi vsebinami:
– delovanje izvajalcev,
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega
pomena: predstavitev občine in društva oziroma izvajalca na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v občini, drugod
po Sloveniji in tujini,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura …,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma,

Uradni list Republike Slovenije
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanje okolja, ohranjanja starih šeg
in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč,
čistilne akcije …,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega
pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organiziranje
delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti na področju turizma – seminarji, predavanja, delavnice,
ekskurzije …
(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere
izmed vsebin prejšnjega odstavka so predmet sofinanciranja.
(3) Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za investicije.
(4) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova
razpisa po tem pravilniku, ne more uveljavljati pravice za sofinanciranje istih aktivnosti, za katere občina razpisuje sredstva
iz programa po drugih pravilnikih.
4. člen
(pogoji)
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tišina in aktivno delujejo na
njenem območju,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, in sicer
najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
in projektov ter imajo na dan prijave poravnane vse zapadle
obveznosti do Občine Tišina,
– druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
5. člen
(vrsta postopka)
Postopek za izbiranje programov in projektov na področju
turizma, ki se financirajo iz proračuna Občine Tišina, se izvede
kot javni razpis.
6. člen
(postopek sofinanciranja)
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan sprejme sklep o začetku postopka,
– župan sprejme sklep o imenovanju strokovne komisije,
– občinska uprava pripravi javni razpis, razpisno dokumentacijo, besedilo javne razpisa in ga objavi,
– zbiranje vlog,
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– pooblaščena oseba občinske uprave, ki je tudi članica
strokovne komisije, pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v javnem razpisu,
– direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene in vloge, ki ne
ustrezajo besedilu javnega razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem
zapisnik,
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– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave na podlagi predloga strokovne
komisije izda odločbo o izboru programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k
podpisu pogodbe, sklene pogodbo o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje in realizacijo programov in projektov dogovorjenih s pogodbami.
7. člen
(uvedba postopka)
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom o začetku
postopka, ki ga sprejme župan.
8. člen
(strokovna komisija)
(1) Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki je
pristojna za izvedbo postopka javnega razpisa.
(2) Komisija je sestavljena iz enega člana Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, enega
člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe, dveh predstavnikov občanov Občine Tišina in
enega predstavnika občinske uprave.
9. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis, katerega besedilo pripravi občinska uprava, se vsako leto objavi v občinskem glasilu. Na spletni strani
Občine Tišina pa se objavi celotna vsebina javnega razpisa
skupaj z razpisno dokumentacijo.
(2) Razpis mora trajati najmanj 14 dni.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo izvajalca razpisa (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci (vlagatelji),
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa,
– obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge
za dodelitev sredstev,
– predviden termin odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo javnega uslužbenca oziroma oseb, pristojnih
za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
(4) Na javni razpis po tem pravilniku se vlagatelji prijavijo
na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska
uprava.
10. člen
(vloge)
(1) Vloge se označijo po času prejema. Vlagatelji morajo
svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila ter priloge.
(2) Vlagatelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do zaključka razpisnega roka. Vsaka vloga in njene
dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Vloga, ki prispe po preteku razpisanega roka, je prepozna.
11. člen
(odpiranje vlog in poziv na dopolnitev)
(1) Strokovna komisija iz 9. člena tega Pravilnika odpre
vse pravočasno dostavljene in pravilno označene vloge po
vrstnem redu, kot so bile predložene, v roku, ki je določen v
javnem razpisu.
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(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki
mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile
upravičene osebe,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
12. člen
(obravnava vlog)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka
prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih
vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi. Vlagatelji
morajo svojo vlogo dopolniti v petih dneh.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso odpravljene (formalno nepopolne vloge),
vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele
po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vse vloge, navedene v prejšnjem odstavku tega člena,
direktor občinske uprave s sklepom zavrže.
13. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev,
navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in
njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje
višino sredstev z navedbo doseženih točk za posameznega
upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna
komisija predloži direktorju občinske uprave.
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih
sredstev v roku, določenim z javnim razpisom.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku
8 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana
je dokončna, zoper njo je mogoč upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za
ocenjevanje vlog.
15. člen
(objava rezultatov)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine Tišina.
16. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Z izvajalci, ki so jim bila odobrena sredstva, župan
sklene letno pogodbo o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov na področju turizma. Pogodba mora poleg
podatkov o pogodbenih strankah, vsebovati še podatke o:
– vsebinah in obsegu programov oziroma projektov s
področja turizma, ki so predmet sofinanciranja,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– trajanju pogodbe,
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– obsegu, dinamiki izplačil in načinu zagotavljanja sredstev Občine Tišina,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– skrbnikih pogodb na strani Občine Tišina in izvajalca,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
(2) Občina kot sofinancer posreduje pogodbe izvajalcem v podpis. Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti
občini – sofinancerju najkasneje v roku petnajstih dni, šteto
od dneva njenega prejema. V primeru, da izvajalec pogodbe v tem roku ne vrne se šteje, da je odstopil od vloge za
sofinanciranje.
(3) Izvajalec letnega programa prejme 50 % odobrenih
sredstev najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe, ostanek
sredstev pa po predložitvi poročila z zahtevanimi dokazili.
(4) Izvajalec letnega programa sofinancerju posreduje
poročilo na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije
z zahtevanimi dokazili, najkasneje do 15. 12. za tekoče leto.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODB
17. člen
(1) Izvajalci so dolžni izvajati programe in projekte s področja turizma najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi in za
namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega
proračuna.
(2) Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina
lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in
izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev
ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Tišina takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko
predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
(1) Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi
kršitve določb iz 18. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu
ne more prijaviti na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje
programov in projektov na področju turizma.
(2) Na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje
letnega programa se v naslednjem proračunskem letu ne
more prijaviti tudi tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da
je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel
neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
LETNIH PROGRAMOV
19. člen
Pogoje in merila za vrednotenje programov in projektov
na področju turizma določi Odbor za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe. Merila in pogoji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma, so sestavni
del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v
Občini Tišina (Uradni list RS, št. 8/18).
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21. člen
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2021
Tišina, dne 17. decembra 2021
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

4203.

Pravilnik sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov s področja
ljubiteljske dejavnosti v Občini Tišina

Na podlagi 21. 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), 25. in
100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in
16. člena Statuta Občine Tišina je (Uradni list RS, št. 41/15,
97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne
16. 12. 2021 sprejel

PRAVILNIK
sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske
dejavnosti v Občini Tišina
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(2) Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za investicije.
4. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov
iz proračuna Občine Tišina po tem pravilniku so kulturna društva, njihove sekcije, zveze kulturnih društev in druge pravne
osebe s področja kulture, ki niso javni zavodi, izvajajo pa kulturni program v javnem interesu.
(2) Posamezniki, ki so vpisani razvid samostojnih kulturnih izvajalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
5. člen
(pogoji)
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tišina in aktivno delujejo na
njenem območju,
– da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje
kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
in projektov ter imajo na dan prijave poravnane vse zapadle
obveznosti do Občine Tišina,
– druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(vrsta postopka)

1. člen
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini
Tišina (v nadaljevanju: pravilnik) določa dejavnosti (vsebine)
in upravičence za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov iz proračuna Občine Tišina (v nadaljevanju:
programi in projekti), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati programi
in njihovi izvajalci, ter postopek, kriterije in merila za izbiro in
vrednotenje teh programov in projektov.

Postopek za izbiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Tišina, se
izvede kot javni razpis.

2. člen
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo
enak pomen, kot ga določa 2. člen Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK).
(2) Javne kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse
oblike dejavnosti s področja kulture: glasbena (pevska), gledališka, folklorna, plesna, literarna, likovna, ki so kot take opredeljene v Letnem programu kulture Občine Tišina.
(3) Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je
pa njegovo delovanje v javnem interesu. Kulturni projekt pa je
posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira Občina
Tišina.
3. člen
(dejavnosti, ki se sofinancirajo)
(1) Iz proračuna Občine Tišina se po tem pravilniku v
posameznem koledarskem letu sofinancira redna dejavnost
ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture, ki so izbrani na osnovi
javnega razpisa oziroma tisti njihovi programi ali projekti, ki niso
sofinancirani iz drugih proračunskih postavk ali javnih razpisov
Občine Tišina.

7. člen
(višina sredstev)
(1) Z javnim razpisom iz 6. člena tega pravilnika se opredeli višina sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
(2) Obseg sofinanciranja določi Občinski svet Občine
Tišina z vsakoletnim proračunom. Ljubiteljske kulturne dejavnosti se lahko sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev
v proračunu Občine Tišina.
8. člen
(postopek sofinanciranja)
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan sprejme sklep o začetku postopka,
– župan sprejme sklep o imenovanju strokovne komisije,
– občinska uprava pripravi javni razpis, razpisno dokumentacijo, besedilo javnega razpisa in ga objavi,
– zbiranje vlog,
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– pooblaščena oseba občinske uprave, ki je tudi članica
strokovne komisije, pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku navedenem v javnem razpisu,
– direktor/ica občinske uprave s sklepom zavrže vloge
izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene in vloge, ki
ne ustrezajo besedilu javnega razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v jav-
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nem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem
zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor/ica občinske uprave izda na podlagi predloga
strokovne komisije odločbo o izboru programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k
podpisu pogodbe, sklene pogodbo o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje in realizacijo programov in projektov dogovorjenih s pogodbami.
9. člen
(uvedba postopka)
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom o začetku
postopka, ki ga sprejme župan.
10. člen
(strokovna komisija)
(1) Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki je
pristojna za izvedbo postopka javnega razpisa.
(2) Komisija je sestavljena iz enega člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, predstavnika občanov Občine Tišina in enega predstavnika občinske
uprave.
11. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis, katerega besedilo pripravi občinska uprava, se vsako leto objavi v občinskem glasilu. Na spletni strani
Občine Tišina pa se objavi celotna vsebina javnega razpisa
skupaj z razpisno dokumentacijo.
(2) Razpis mora trajati najmanj 30 dni.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo izvajalca razpisa (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kulturni izvajalci (vlagatelji),
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa,
– obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge
za dodelitev sredstev,
– predviden termin odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem, bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo javnega uslužbenca oziroma oseb, pristojnih
za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
(4) Na javni razpis po tem pravilniku se vlagatelji prijavijo
na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska
uprava.
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vrstnem redu, kot so bile predložene, v roku, ki je določen v
javnem razpisu.
(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki
mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile
upravičene osebe,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
14. člen
(obravnava vlog)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka
prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih
vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi. Vlagatelji
morajo svojo vlogo dopolniti v petih dneh.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso odpravljene (formalno nepopolne vloge),
vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele
po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vse vloge, navedene v prejšnjem odstavku tega člena,
direktor občinske uprave s sklepom zavrže.
15. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev,
navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in
njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje
višino sredstev z navedbo doseženih točk za posameznega
upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna
komisija predloži direktorju občinske uprave.
16. člen
(izdaja odločbe)
(1) Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih
sredstev v roku, določenim z javnim razpisom.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku
8 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana
je dokončna, zoper njo je mogoč upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za
ocenjevanje vlog.

12. člen

17. člen

(vloge)

(objava rezultatov)

(1) Vloge se označijo po času prejema. Vlagatelji morajo
svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila ter priloge.
(2) Vlagatelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do zaključka razpisnega roka. Vsaka vloga in njene
dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Vloga, ki prispe po preteku razpisanega roka, je prepozna.

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine Tišina.

13. člen
(odpiranje vlog in poziv na dopolnitev)
(1) Strokovna komisija iz 10. člena tega pravilnika odpre
vse pravočasno dostavljene in pravilno označene vloge po

18. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Z izvajalci, ki so jim bila odobrena sredstva, župan
sklene letno pogodbo o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov. Pogodba mora poleg podatkov o pogodbenih
strankah, vsebovati še podatke o:
– vsebinah in obsegu javnih kulturnih programov oziroma
kulturnih projektov, ki so predmet sofinanciranja,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– trajanju pogodbe,
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– obsegu, dinamiki izplačil in načinu zagotavljanja sredstev Občine Tišina,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– skrbnikih pogodb na strani Občine Tišina in izvajalca,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
(2) Občina kot sofinancer posreduje pogodbe izvajalcem
v podpis. Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti občini –
sofinancerju najkasneje v roku petnajstih dni, šteto od dneva
njenega prejema. V primeru, da izvajalec pogodbe v tem roku
ne vrne se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
(3) Izvajalec letnega programa prejme 50 % odobrenih
sredstev najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe, ostanek
sredstev pa po predložitvi poročila z zahtevanimi dokazili.
(4) Izvajalec letnega programa sofinancerju posreduje
poročilo na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije
z zahtevanimi dokazili, najkasneje do 15. 12. za tekoče leto.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODB
19. člen
(1) Kulturni izvajalci so dolžni izvajati javne kulturne programe in kulturne projekte najmanj v obsegu, opredeljenem v
pogodbi in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva
iz občinskega proračuna.
(2) Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina
lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in
izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev
ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Tišina takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko
predpisanimi zamudnimi obrestmi.
20. člen
(1) Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi
kršitve določb iz 19. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu
ne more prijaviti na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
(2) Na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje letnega
programa se v naslednjem proračunskem letu ne more prijaviti
tudi tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na
javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
LETNIH PROGRAMOV
21. člen
(1) Pogoje in merila za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov določi Odbor za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti. Merila in pogoji za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
(2) Merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti obsegajo naslednje sklope:
A. javni kulturni programi,
B. kulturni projekti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 42/08).
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23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2021
Tišina, dne 17. decembra 2021
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

ŽELEZNIKI
4204.

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč iz sredstev proračuna Občine Železniki

Na podlagi 21. in 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)
ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15,
68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne
16. 12. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
iz sredstev proračuna Občine Železniki
I. UVOD
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika
in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Železniki ter nadzor nad
porabo sredstev.
(2) Občina Železniki sredstva za enkratno denarno pomoč
upravičencem zagotavlja iz sredstev vsakoletnega proračuna
Občine Železniki.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani Občine
Železniki, ki se jim je nesreča zgodila na naslovu stalnega prebivališča, ali na naslovu, kjer opravljajo registrirano dejavnost,
ko gre za nestanovanjske objekte, če le ti ležijo na območju
Občine Železniki. Do enkratne denarne pomoči so upravičene
tudi pravne osebe, s sedežem v Občini Železniki. Razlog za dodelitev pomoči je, da so se trenutno znašli v težki materialni situaciji, zaradi povzročene škode na nepremičnem premoženju.
Objekti, zgrajeni od vključno leta 1993 naprej, morajo
imeti gradbeno dovoljenje.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno
premostitev nastalih težav pri občanih in pravnih osebah s
sedežem v Občini Železniki, povezanih z naravno ali drugo
nesrečo.
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(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne
naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države
ali občine.
4. člen
(1) Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic
naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje,
toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.
(2) Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem
in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu,
nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča
in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek
s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje,
uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega
nasilja.
IV. DODELITEV POMOČI
5. člen
Postopek dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi
naravne ali druge nesreče vodi Komisija za vodenje postopka
dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali
druge nesreče (v nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije člani, ki so imenovani za obdobje štirih
let in so lahko po poteku tega obdobja ponovno imenovani.
Administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
6. člen
Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik oziroma družina
ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na Občino Železniki na predpisanem obrazcu, v roku
30 dni po nastanku škode podal vlogo za dodelitev enkratne
denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
7. člen
Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi naravne ali
druge nesreče se na osnovi tega pravilnika dodeljuje, kadar
ocena škode presega 5.000 EUR po naslednjih merilih:
Pomoč pri odpravi škode
Pomoč pri odpravi škode
na stanovanjskih stavbah
na nestanovanjskih stavbah
15 % ocenjene škode, vendar 10 % ocenjene škode, vendar
ne več kot 7.500 EUR
ne več kot 7.500 EUR
Skupni znesek denarne pomoči (občina in drugi viri) ne
sme presegati zneska ocenjene škode. Če ga presega, se
denarna pomoč občine ustrezno zniža.
V. POSTOPEK
8. člen
(1) Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika lahko prejmejo
pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč na osnovi
vloge za dodelitev sredstev. Komisija obravnava vloge, ki imajo
priloženo oceno škode in so bile vložene na Občino Železniki,
Češnjica 48, 4228 Železniki, najkasneje v 30 dneh od nastanka
škode.
(2) Obravnavajo se samo vloge za nepremičnine na območju Občine Železniki, kjer imajo vlagatelji stalno prebivališče
ali sedež podjetja.
(3) V primeru požara je potrebno k vlogi priložiti oceno
škode, poročilo o intervenciji, podatke o zavarovanju in o osta-
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lih zbranih sredstvih, v primeru ostalih nesreč iz 4. člena pa
poročilo Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah v Občini Železniki, podatke o zavarovanju in o ostalih
zbranih sredstvih.
(4) V primeru, da nepremičnina ni zavarovana, oceno
škode opravi Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in
drugih nesrečah v Občini Železniki.
9. člen
(1) Komisija po obravnavi in vrednotenju popolnih vlog
pripravi poročila, vlagateljem pa občinska uprava izda odločbo
o odobritvi ali zavrnitvi enkratne denarne pomoči. Upravičenost
do denarne pomoči in njena višina se ugotavljata na podlagi v
vlogi navedenih dejstev, cenitev, predloženih dokazil, ogleda
mesta nesreče, kadar je to izvedljivo, ter drugih verodostojnih
virov.
(2) V primeru naravnih in drugih nesreč se za ureditev
bivanjskih razmer praviloma takšna pomoč nameni za neposredno nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo
storitev za nujno sanacijo.
(3) Samo izjemoma se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na
njegov transakcijski račun, na podlagi dokazila o plačilu računa
oziroma računov.
10. člen
Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži
pritožbo zoper odločbo. Pritožbo se vloži pri občinski upravi
Občine Železniki, ki je izdala odločbo na prvi stopnji. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena
za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba
zadrži podpis pogodb. Odločitev župana je dokončna. Zoper
odločitev župana pritožba ni možna, možno pa je sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Konec tekočega leta Komisija pripravi pisno poročilo o
delitvi sredstev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Železniki za župana in občinski svet.
12. člen
(1) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev
prejemnikom opravlja občinska uprava.
(3) Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem
pravilniku, se smiselno uporabljajo področni predpisi in določbe
Zakona o splošnem upravnem postopku.
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati se začne
1. 1. 2022.
Št. 9000-7/2021-017
Železniki, dne 16. decembra 2021
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar
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VSEBINA
4149.
4150.
4151.
4152.
4153.

4154.
4155.
4156.

4157.
4158.
4159.

4160.
4161.

4162.

4163.
4164.

4165.

4166.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o oskrbi s plini (ZOP)
Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije
in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1)
Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST-1D)
Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega
sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B)
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju investicij (ZSInv-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B)

13007
13044

4167.

13051
13052

4168.
4169.

13062
13063
13063
13065

4170.
4171.
4172.

13077
13079

4173.
4174.
4175.
4176.

13104
13112
13112

BANKA SLOVENIJE

Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU
podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za
namene reševanja
13128

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na
Primorskem
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda
RTV Slovenija
Razlaga Aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

13140
13143
13143
13144
13144

OBČINE

MINISTRSTVA

Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na
področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske
bilance države in občin
Pravilnik o spremembah Pravilnika o programu,
postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja
za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v
cestnem prometu
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
Sprememba Državnotožilskega reda

jevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena
na distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje
pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in
Občine Črenšovci
13135
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Sežana
13138

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Slovenj Gradec
13129
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine
Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Grosuplje, Občine
Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine
Log - Dragomer
13131
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih
območjih Mestne občine Maribor in Občin Ruše,
Hoče - Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju
in Rače - Fram
13133
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine
Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine
Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska
Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja
Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine
Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka,
Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija,
Občine Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne
na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta,
Občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudar-

4177.

BOVEC

Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
Sklep o višini vodarine
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

13145
13146
13146
13147
13147

DOBJE

4178.

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje,
št. 1 (SD OPN)
13148

4179.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2022
13150

4180.
4181.

Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

4182.
4183.

DOL PRI LJUBLJANI

DOLENJSKE TOPLICE

13151
13152
13153
13153

KOČEVJE

4184.

Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
13154

4185.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2022
13154
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2022
13157
Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v
historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne
občine Koper za leto 2022
13158

4186.
4187.

4188.
4189.

KOPER

LAŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Laško
13159
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine
Laško
13160

Stran
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4190.

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2022

4191.

Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na
domu v Občini Medvode
13163
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu v Občini Medvode
13163
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
13164

4192.
4193.
4194.
4195.
4196.
4197.

4198.
4199.

13161

MEDVODE

POSTOJNA

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna
Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2022
Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles,
članom drugih organov in komisij ter o povračilu
stroškov in drugih prejemkih
Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2022
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022

13164
13167
13171

13171
13172
13173

SLOVENJ GRADEC

4200.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
13173

4201.

Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi

4202.
4203.

4204.

ŠEMPETER - VRTOJBA

13174

TIŠINA

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Tišina
13174
Pravilnik sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tišina
13177

ŽELEZNIKI

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz
sredstev proračuna Občine Železniki
13179
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