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Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega
tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci
kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o omejitvi in porazdelitvi
valutnega tveganja med kreditodajalci
in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih
(ZOPVTKK)
Razglašam Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih
frankih (ZOPVTKK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 2. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-17
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike slovenije

ZAKON
O OMEJITVI IN PORAZDELITVI VALUTNEGA
TVEGANJA MED KREDITODAJALCI
IN KREDITOJEMALCI KREDITOV
V ŠVICARSKIH FRANKIH (ZOPVTKK)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja razmerja med kreditodajalci in kreditojemalci ali kreditojemalkami ter poroki (v nadaljnjem besedilu:
kreditojemalci), ki so v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010 sklenili kreditno pogodbo, nominirano v švicarskih
frankih ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. kreditodajalec je kreditna institucija, ki je v času med
28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010 s kreditojemalcem
sklenila kreditno pogodbo, ki je nominirana v švicarskih frankih
ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih (v nadaljnjem besedilu: kreditodajalec);

2. kreditojemalec ali kreditojemalka je fizična oseba, ki je
za namen izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti sklenila
kreditno pogodbo iz 5. točke tega člena (v nadaljnjem besedilu:
kreditojemalec);
3. porok ali porokinja je fizična oseba, ki se je s pogodbo
zavezala, da bo izpolnila veljavno in zapadlo obveznost kreditojemalca, če ta tega ne bi storil (v nadaljnjem besedilu: porok);
4. prevzemnik ali prevzemnica terjatve je fizična ali pravna
oseba, ki je na podlagi pogodbe o odstopu terjatve prevzela
terjatev iz kreditne pogodbe iz 5. točke tega člena (v nadaljnjem
besedilu: prevzemnik terjatve);
5. kreditna pogodba v CHF je pogodba, s katero je kreditodajalec kreditojemalcu dal kredit v obliki posojila, odloga
plačila ali podobnega finančnega dogovora, nominirana v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih in je
bila sklenjena v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra
2010 (v nadaljnjem besedilu: kreditna pogodba v CHF);
6. pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij je sporazum
med kreditodajalcem in kreditojemalcem, s katerim se v kreditno pogodbo v CHF vnaša določba o valutni kapici;
7. valutna kapica je s tem zakonom določen obseg najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja in je izražena v
odstotku spremembe tečaja glede na tečaj na dan črpanja
kredita (v nadaljnjem besedilu: valutna kapica); valutna kapica
omejuje vpliv spremembe tečaja na višino anuitete in na skupni
znesek preostanka kredita;
8. odgovorna oseba kreditodajalca pomeni odgovorno
osebo, kot je določena v 15. členu Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19
– odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US).
3. člen
(obvezna uporaba tega zakona)
Ta zakon se uporablja za vse kreditne pogodbe v CHF, ki
so bile sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra
2010, ne glede na trenutno stanje kredita, ne glede na to, ali
je pogodba prenehala ter ne glede na to, ali je bila terjatev iz
kreditne pogodbe v CHF odprodana.
4. člen
(prenova pogodbe)
(1) Kreditodajalec mora v roku 60 dni od uveljavitve tega
zakona za vse kreditne pogodbe v CHF, skladno z metodologijo, določeno v 5. členu tega zakona, pripraviti naslednjo
dokumentacijo:
– predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v obliki
aneksa k veljavni kreditni pogodbi v CHF oziroma v obliki nove
pogodbe, v primeru da je kreditna pogodba v CHF prenehala
veljati (v nadaljevanju: pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij),
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– nov amortizacijski načrt,
– izračun preostanka dolga.
(2) Kreditodajalec mora dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena vročiti kreditojemalcu s priporočeno pošiljko s
povratnico najkasneje v roku 75 dni. Če naslovnik pošiljke
ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena s
potekom tega roka, na kar je treba naslovnika opozoriti ob vročanju. Po preteku tega roka vročevalec pusti pošiljko v hišnem
oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika.
(3) Kreditojemalca ne smejo bremeniti nobeni stroški v
zvezi s pripravo dokumentacije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Morebitne notarske stroške in stroške vpisa v zemljiško knjigo, povezane s pogodbo o uskladitvi medsebojnih
razmerij, nosi kreditodajalec, razen če iz novega izračuna sledi,
da je kredit poplačan. V tem primeru stroški izbrisa hipoteke
bremenijo kreditojemalca.
(5) Kreditodajalec ne sme pogojevati podpisa pogodbe o
ureditvi medsebojnih razmerij po tem zakonu z drugimi spremembami pogodbenih pogojev.
5. člen
(metodologija izračuna valutne kapice)
(1) Kreditodajalec je dolžan v predlog pogodbe o ureditvi
medsebojnih razmerij vključiti določbo, s katero se v pogodbeno razmerje vnaša omejitev valutnega tveganja z valutno
kapico.
(2) Valutna kapica se aktivira, ko zaradi spremembe menjalnega tečaja znesek preostanka kredita za več kot 10 %
odstopa od zneska preostanka kredita, izračunanega po tečaju
na dan črpanja kredita, ali ko zaradi spremembe menjalnega
tečaja višina anuitete za več kot 10 % odstopa od vrednosti
anuitete, izračunane po tečaju na dan črpanja kredita. V času
aktivacije valutne kapice se vrednost posamezne anuitete in
drugih plačil obračunava po vrednosti, pri kateri se aktivira valutna kapica. Kadar je menjalni tečaj v območju valutne kapice,
se plačila obračunajo po menjalnem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.
(3) Pri pripravi novega amortizacijskega načrta in izračuna preostanka dolga iz prvega odstavka 4. člena tega zakona
se prejeta plačila anuitet, ki presegajo anuitete, izračunane z
upoštevanjem valutne kapice, vračunavajo po vrstnem redu
tako, da se s plačili poravnavajo anuitete po vrstnem redu
zapadlosti.
(4) Iz amortizacijskega načrta iz prvega odstavka 4. člena
tega zakona mora biti za vsak obrok razvidna višina prvotnega
obroka brez upoštevanja valutne kapice, višina novega obroka
z upoštevanjem valutne kapice, znesek preplačila glede na
novo obračunano vrednost, znesek plačanih zamudnih obresti,
znesek preračunanih zamudnih obresti glede na razliko med
zneskom plačila na dan zapadlosti obroka in višino zapadlega obroka z upoštevanjem valutne kapice. Kreditodajalec pri
pripravi novega amortizacijskega načrta upošteva zamudne
obresti, če znesek plačil do trenutka nastanka zamude ne
zadošča za pokritje zamujenega obroka. V primeru preplačila
je kreditodajalec dolžan kreditojemalcu obračunati in povrniti
zamudne obresti, ki tečejo od dneva nastanka preplačila do
dneva izplačila preplačila.
6. člen
(vpliv preračuna na nadaljevanje pogodbenega razmerja)
(1) Če iz amortizacijskega načrta, pripravljenega skladno
z metodologijo, določeno v 5. členu tega zakona, izhaja, da je
obveznost iz kreditne pogodbe v CHF v celoti poplačana, mora
kreditodajalec v roku 30 dni od prejema s strani kreditojemalca
podpisane pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo. Če je bil kredit zavarovan s
hipoteko, je kreditodajalec dolžan kreditojemalcu v istem roku
izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke.
(2) Če iz amortizacijskega načrta, pripravljenega skladno
z metodologijo, določeno v 5. členu tega zakona, izhaja, da
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obveznost iz kreditne pogodbe v CHF ni bila poplačana v celoti,
se pogodbeno razmerje nadaljuje skladno s pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij in novim amortizacijskim načrtom.
7. člen
(odpovedane pogodbe)
(1) Če je bila kreditna pogodba v CHF odpovedana s
strani kreditodajalca, je kreditodajalec dolžan za obdobje
veljavnosti kreditne pogodbe v CHF izdelati nov amortizacijski načrt, skladno z metodologijo, določeno v 5. členu tega
zakona, in pripraviti predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih
razmerij.
(2) Če anuitete, ki so bile plačane v času veljavnosti kreditne pogodbe v CHF, ne zadoščajo za poplačilo obveznosti iz
kreditne pogodbe v CHF v celoti, se kreditodajalec in kreditojemalec lahko dogovorita, da se preostali dolg poplača pod pogoji
iz kreditne pogodbe ob upoštevanju valutne kapice, določene
skladno s tem zakonom.
(3) Če anuitete, ki so bile plačane v času veljavnosti
kreditne pogodbe v CHF, presegajo znesek po izračunu z upoštevanjem valutne kapice, se presežek obravnava kot plačilo
preostanka dolga po odpovedani pogodbi, kreditodajalec in
kreditojemalec pa se lahko dogovorita tudi drugače.
(4) Če anuitete, ki so bile plačane v času veljavnosti
kreditne pogodbe v CHF, presegajo dolg iz odpovedane kreditne pogodbe v CHF, mora kreditodajalec v roku 30 dni od
prejema s strani kreditojemalca podpisane pogodbe o ureditvi
medsebojnih razmerij kreditojemalcu vrniti preplačilo. Če je
bil kredit zavarovan s hipoteko, je kreditodajalec dolžan kreditojemalcu v istem roku izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za
izbris hipoteke.
(5) Če teče postopek izterjave, je kreditodajalec v primerih
iz tretjega in četrtega odstavka tega člena dolžan nemudoma
obvestiti sodišče o spremembi izterjevanega zneska in ustrezno prilagoditi zahtevek.
8. člen
(ravnanje v primeru odprodanih terjatev)
(1) Če je bila terjatev iz kreditne pogodbe v CHF odprodana, je kreditodajalec dolžan za obdobje do prenosa terjatve na
prevzemnika izdelati nov amortizacijski načrt skladno z metodologijo, določeno v 5. členu tega zakona in pripraviti predlog
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij.
(2) Če plačane anuitete ter druga plačila v času do prenosa terjatve presegajo znesek po izračunu z upoštevanjem
valutne kapice, mora kreditodajalec presežek vrniti kreditojemalcu v roku 30 dni od prejema podpisane pogodbe o ureditvi
medsebojnih razmerij in v istem roku kreditojemalcu vrniti obojestransko podpisano pogodbo.
(3) Če prevzemnik terjatve izkazuje odprto terjatev do kreditojemalca, se lahko kreditodajalec in prevzemnik dogovorita,
da se znesek odprte terjatve zmanjša za ugotovljeno višino preplačil. O tem je kreditodajalec dolžan obvestiti kreditojemalca
in mu predložiti dokazila o zmanjšanju dolga pri prevzemniku
dolga. V tem primeru se o plačilu zamudnih obresti dogovorita
prevzemnik terjatve in kreditodajalec, pri čemer kreditojemalca ne smejo bremeniti zamudne obresti, ki so obračunane na
obroke, ki se poplačajo iz presežka.
9. člen
(upoštevanje porokov pri kreditu)
Če je obveznosti iz kreditne pogodbe v CHF plačeval tudi
porok, je kreditodajalec dolžan pri vračilu morebitnih preplačil
prednostno poplačati poroka.
10. člen
(sodni postopki)
(1) Zakon ne odreka pravice do sodnega varstva nobeni
pogodbeni stranki.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če kreditojemalec sprejme ponujeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in v roku 30 dni od prejema obojestransko podpisane pogodbe umakne tožbo, mu je kreditodajalec dolžan povrniti vse stroške sodnega postopka, ki so
nastali do uveljavitve tega zakona, vključno s sodno takso.
Kreditojemalec je ob umiku tožbe dolžan kreditodajalcu predložiti zahtevek z zbirnikom stroškov, kreditodajalec pa je dolžan
vse priglašene stroške kreditojemalcu povrniti v roku 30 dni od
prejema sklepa o ustavitvi postopka.
11. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja Banka
Slovenije, ki je hkrati tudi prekrškovni organ.
(2) Kreditodajalec je dolžan enkrat mesečno, najkasneje
do 10. v mesecu za pretekli mesec, Banki Slovenije poročati
o pripravljenih in podpisanih pogodbah o ureditvi medsebojnih
razmerij vse dokler ne obravnava in zaključi vseh kreditnih
pogodb v CHF.
(3) Banka Slovenije ob vsakokratni zaznani kršitvi določb
tega zakona izda odločbo in določi globo, skladno z 12. členom
tega zakona, ter rok za odpravo kršitve, ki ne sme biti krajši
od 8 in ne daljši od 30 dni.
12. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov za vsak posamezni prekršek se kaznuje kreditodajalec, če:
– ne pripravi novega amortizacijskega načrta skladno
z metodologijo, določeno v 5. členu tega zakona, in aneksa
oziroma pogodbe o uskladitvi medsebojnih razmerij;
– kreditojemalcu ne vrne preplačil v roku 30 dni od prejema s strani kreditojemalca podpisanega aneksa oziroma
ponujene pogodbe o uskladitvi medsebojnih razmerij;
– kreditojemalcu v roku iz prejšnje alineje ne vrne obojestransko podpisanega aneksa oziroma pogodbe o uskladitvi
medsebojnih razmerij;
– kreditojemalcu ne vrne vseh priglašenih stroškov, vključno s sodno takso, v roku 30 dni od prejema sklepa sodišča o
ustavitvi sodnega postopka.
(2) Odgovorna oseba kreditodajalca se za vsak posamezni prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od
4.000 do 10.000 eurov.
(3) Če kreditodajalec v postavljenem roku ne odpravi nepravilnosti, ugotovljene z odločbo iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se mu izreče nova globa v dvakratni višini predhodno
izrečene globe.
(4) Če kreditodajalec v več kot desetih primerih v postavljenem roku ne odpravi nepravilnosti, ugotovljenih z odločbo iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, Banka Slovenije na podlagi
4. točke drugega odstavka 263. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US)
zoper njega začne postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/21-4/42
Ljubljana, dne 2. februarja 2022
EPA 1797-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-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 sistemu jamstva
za vloge (ZSJV-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 2. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-16
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE (ZSJV-A)
1. člen
V Zakonu o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS,
št. 27/16) se v 2. členu besedilo »Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih
jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149,
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU)« nadomesti z
besedilom »Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L
št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149), zadnjič popravljena
s Popravkom (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 37),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU)«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. »organ za reševanje« je organ države članice, ki
je pooblaščen in odgovoren za uporabo instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje tako kot je določeno v Direktivi 2014/59/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 190),
zadnjič spremenjeni z Direktivo 2019/2162/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih
obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi
direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019, str. 29), zadnjič popravljeni s Popravkom (UL L
št. 283 z dne z dne 31. avgusta 2020, str. 2), (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2014/59/EU) in Uredbi (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
spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne
30. julija 2014, str. 1), zadnjič popravljeni s Popravkom (UL L
št. 154 z dne 12. junija 2019, str. 48), vključno z enotnim odborom za reševanje, kadar izvaja pristojnosti in naloge organa
za reševanje, ter v Republiki Sloveniji pomeni Banko Slovenije,
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kadar izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z reševanjem na podlagi predpisov, ki v pravni red Republike Slovenije prenašajo
Direktivo 2014/59/EU;«.
V 6. točki se besedilo »storitve in sisteme« nadomesti z
besedilom »storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja
in plačilne sisteme«.
V drugem odstavku se besedilo »Uredbi (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z
dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba
(EU) št. 575/2013)« nadomesti z besedilom »Uredbi (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021
o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L
št. 225 z dne 25. junija 2021, str. 52), zadnjič popravljeni s
Popravkom Uredbe (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU)
št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in
investicijska podjetja (UL L št. 406 z dne 3. decembra 2020,
str. 67), (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013)«.
3. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je sistem jamstva za vloge po tem zakonu tudi sistem jamstva za vloge, ki
nastane z združitvijo sistema jamstva za vloge iz prvega odstavka tega člena s sistemi jamstva za vloge, ki so ustanovljeni
v drugih državah članicah in izpolnjujejo pogoje iz Direktive
2014/49/EU, ali z ustanovitvijo čezmejnega sistema jamstva
za vloge.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na aktivnosti
Banke Slovenije kot upravljavca sistema jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljajo tudi za upravljanje
združenih ali čezmejnih sistemov jamstva za vloge, če se ti
ustanovijo v skladu s prejšnjim odstavkom in 6. točko drugega
odstavka 21. člena tega zakona.«.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
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6. člen
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka Slovenije v okviru upravljanja sistema jamstva
za vloge vzpostavi sklad za jamstvo vlog (v nadaljnjem besedilu: sklad). Premoženje sklada je ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od drugega premoženja v upravljanju
Banke Slovenije.«.
7. člen
V 27. členu se na koncu četrtega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: »Če Banka Slovenije upravlja premoženje
sklada skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim premoženjem v upravljanju Banke Slovenije, za sredstva in
obveznosti sklada vodi ločeno knjigovodsko evidenco.«.
8. člen
V 52. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka
črta pika in doda besedilo »v Republiki Sloveniji.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Če se banka preoblikuje tako, da opravljanje dela
storitev prenese v drugo državo članico, in se tako vključi v
sistem jamstva za vloge druge države članice, se prispevki te
banke, ki so bili plačani v sistem jamstva za vloge v 12 mesecih
pred prenosom storitev, razen izrednih prispevkov, prenesejo
v sistem jamstva za vloge, v katerega se vključi, v sorazmerni
višini glede na višino prenesenih zajamčenih vlog.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
9. člen
V 56. členu se v prvem odstavku v 12. točki beseda »peti«
nadomesti z besedo »šesti«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/21-25/10
Ljubljana, dne 2. februarja 2022
EPA 2248-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

»12. člen
(posebni pogoji oglaševanja)
(1) Pri oglaševanju svojih storitev lahko banka vključi le
tiste informacije iz prvega odstavka prejšnjega člena v zvezi
s članstvom v sistemu jamstva za vloge, ki so omejene na
poimenovanje sistema jamstva za vloge, ki jamči za posamezen produkt, ter na tiste dodatne informacije, ki se zahtevajo
v skladu s tem zakonom in podzakonskim predpisom Banke
Slovenije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka lahko vsebujejo dejanski opis delovanja sistema jamstva za vloge, ne
smejo pa vsebovati sklicevanja na morebitno neomejeno kritje
vlog.«.
5. člen
V 21. členu se v drugem odstavku na koncu 5. točke pika
nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. izvedbo postopkov za združitev sistema jamstva za
vloge iz prvega odstavka 4. člena tega zakona s sistemi jamstva za vloge, ki so ustanovljeni v drugih državah članicah, in
izvedbo postopkov za ustanovitev čezmejnega sistema jamstva
za vloge, pri čemer pred izvedbo postopkov Banka Slovenije
pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije.«.

306.

Zakon o spremembah Zakona o Javnem
štipendijskem, razvojnem, invalidskem
in preživninskem skladu Republike Slovenije
(ZJSRS-I)

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 Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (ZJSRS-I)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu

Uradni list Republike Slovenije
Republike Slovenije (ZJSRS-I), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 2. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-18
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O JAVNEM
ŠTIPENDIJSKEM, RAZVOJNEM, INVALIDSKEM
IN PREŽIVNINSKEM SKLADU
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-I)
1. člen
V Zakonu o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16,
11/18 – ZIZ-L in 139/20) se v 21.c členu prvi in drugi odstavek
spremenita tako, da se glasita:
»Po prejemu zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine sklad pozove preživninskega zavezanca, da
se v osmih dneh pisno izjavi o zahtevi za uveljavitev pravice
do nadomestila preživnine. Pritožba zoper odločbo, s katero
je bila priznana pravica do nadomestila preživnine, ne zadrži
izvršitve odločbe.
Če zakoniti zastopnik otroka skladu predloži dokazilo,
da je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in
zavarovanje, neuspešno zaključen ali da postopek izvršbe
traja več kot dva meseca ali če otrokov zakoniti zastopnik
skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine,
sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez poziva preživninskemu zavezancu po
prejšnjem odstavku.«.
21.e člen se črta.

2. člen

3. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku na koncu prve alineje
vejica nadomesti s piko in črta druga alineja.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra
2022. Do takrat se uporablja dosedanja zakonska ureditev.
Št. 412-01/21-12/18
Ljubljana, dne 2. februarja 2022
EPA 2242-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

Št.

307.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

769

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o poslancih (ZPos-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi
Zakona o poslancih (ZPos-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o poslancih (ZPos-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 2. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-19
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI
ZAKONA O POSLANCIH (ZPos-F)
1. člen
V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) se v 38.a členu
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Državni zbor oziroma pristojno delovno telo lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka
38. člena tega zakona pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
2. člen
V 38.b členu se besedilo »četrtim in petim odstavkom«
nadomesti z besedilom »petim in šestim odstavkom«.
3. člen
V 38.č členu se besedilo »četrtim odstavkom« nadomesti
z besedilom »petim odstavkom« in besedilo »petim odstavkom« z besedilom »šestim odstavkom«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/21-49/13
Ljubljana, dne 2. februarja 2022
EPA 2249-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
308.

MARKO FINK

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-14/2021-7
Ljubljana, dne 11. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi prejme
BERNARDA FINK INZKO
SREBRNI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-14/2021-6
Ljubljana, dne 11. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

309.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi prejme

310.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za življenjsko delo in izjemen pečat, ki ga je dal slovenski
zborovski glasbi, prejme
JOŽE TROŠT
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-25/2018-3
Ljubljana, dne 11. februarja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
311.

Pravilnik o katalogih znanja

Na podlagi drugega odstavka 34. člena Uredbe o načinih
in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 173/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o katalogih znanja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa kataloge znanja, v skladu s katerimi
opravljajo osebe z mednarodno zaščito, ki svojega formalnega izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti, preizkus
znanja, na podlagi katerega se lahko vključijo v višješolsko in
visokošolsko izobraževanje.
2. člen
(katalog znanja iz predmeta matematika)
Vsebina kataloga znanja iz predmeta matematika je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(katalog znanja iz predmeta angleški jezik)
Vsebina kataloga znanja iz predmeta angleški jezik je
določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o katalogih znanja (Uradni list RS, št. 59/18 in 173/21).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-172/2021/10
Ljubljana, dne 4. februarja 2022
EVA 2021-3330-0131
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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Priloga 1
Ljubljana 2021

MATEMATIKA
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UVOD

Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito – MATEMATIKA (v nadaljnjem besedilu
katalog) opredeljuje izpit iz matematike, kot to zahteva Uredba o načinih in pogojih za
zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, in je namenjen usmerjanju kandidatov
pri pripravi na preverjanje znanja matematike ob vpisu na visokošolske ustanove.
Kandidat, ki bo opravljal izpit iz matematike, mora dokazati, da dosega izpitne cilje, kot so
opredeljeni s tem katalogom.
Katalog temelji na učnem načrtu za matematiko za gimnazijo ∗ in Predmetnem izpitnem
katalogu za splošno maturo – Matematika za leto 2021. Izpitne vsebine in izpitni cilji
zajemajo znanje z osnovne ravni splošnega srednješolskega izobraževanja.

∗
Učni načrt. Matematika [Elektronski vir]: gimnazija: splošna, klasična in strokovna gimnazija: obvezni predmet in matura (560
ur)/predmetna komisija Amalija Žakelj … [et al.]. - Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2008.
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm
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IZPITNI CILJI

Z izpitom bomo preverili, ali kandidat zna:
− brati matematična besedila in jih korektno interpretirati;
− natančno predstaviti matematične vsebine v pisni obliki, v tabelah,
grafih ali diagramih;
− računati s števili, oceniti in zapisati rezultat z določeno natančnostjo
ter presoditi njegovo veljavnost;
− pri računanju uporabiti primerno metodo;
− uporabljati ustrezno tehnologijo pri reševanju matematičnih
problemov;
− uporabljati geometrijsko orodje za načrtovanje;
− interpretirati, preoblikovati in pravilno uporabljati matematične
trditve, izražene z besedami ali s simboli;
− prepoznati in uporabljati odnose med geometrijskimi objekti v ravnini
in prostoru;
− logično sklepati iz danih matematičnih podatkov;
− prepoznati vzorce in strukture v različnih situacijah;
− analizirati problem in izbrati ustrezne načine reševanja;
− videti in izkoristiti soodvisnost različnih vej (področij) matematike;
− uporabiti kombinacijo več matematičnih veščin in tehnik pri
reševanju problemov;
− predstaviti matematični izdelek logično in jasno, z uporabo ustrezne
simbolike in terminologije;
− uporabiti matematično znanje v vsakdanjih življenjskih situacijah;
− uporabiti matematiko kot sredstvo komunikacije s poudarkom na
natančnem izražanju.

4
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ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1. Shema izpita
Izpitna pola

Trajanje

Delež pri oceni

Vrednotenje

1

90 minut

50 %

zunanje

nalivno pero ali kemični svinčnik, Priloga s formulami
svinčnik, radirka in geometrijsko je del izpitne pole.
orodje 1

2

90 minut

50 %

zunanje

nalivno pero ali kemični svinčnik, Priloga s formulami
svinčnik, radirka, geometrijsko
je del izpitne pole.
orodje1 in računalo 2

180 minut

100 %

Skupaj

Pripomočki

Priloga

Po zaključku pisanja Izpitne pole 1, tj. pred začetkom pisanja Izpitne pole 2, je 30-minutni odmor.

3.2. Tipi nalog in vrednotenje
3.2.1 Tipi nalog
Izpitna pola

Tip naloge

Število nalog

Vrednotenje

1

A kratke naloge

8

vsaka naloga do 3 točke
skupaj 20 točk

B krajše strukturirane
naloge

6

vsaka naloga 5 do 8 točk
skupaj 40 točk
Skupaj 60 točk

2

A kratke naloge

8

vsaka naloga do 3 točke
skupaj 20 točk

B krajše strukturirane
naloge

6

vsaka naloga 5 do 8 točk
skupaj 40 točk
Skupaj 60 točk

Skupaj

1
2

120 točk

Šestilo in ravnilo (lahko tudi trikotnik).
Računalo je elektronsko računalo, ki omogoča delo z osnovnimi računskimi operacijami in ne podpira:
– možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«,
– shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta,
– shranjevanja predhodno naloženih podatkov,
– simbolnega računanja,
– programiranja novih funkcij,
– risanja grafov funkcij.
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3.2.2 Deleži taksonomskih stopenj
Taksonomske stopnje

Izpitna pola 1 in 2

I. poznavanje

vsaj 30 %

II. razumevanje in uporaba

40–60 %

III. samostojna interpretacija,
vrednotenje, samostojno reševanje
novih problemov
Skupaj

največ 30 %

100 %

3.2.3 Merila vrednotenja izpita
Naloge se vrednotijo v skladu z navodili za vrednotenje. Točkujejo se posamezni koraki, ki so
lahko različnih taksonomskih stopenj. Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno
predstavljena pot do rezultata z vmesnimi računi in sklepi. Pri načrtovalnih nalogah morajo
kandidati uporabljati geometrijsko orodje.
3.3. Merila za pretvorbo odstotnih točk v opisno oceno
Izpit ovrednoti predmetna komisija z absolutnimi in odstotnimi točkami. Točke predmetna
komisija pretvori v opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«. Kandidat izpit opravi, če doseže
merila za pozitivno oceno iz matematike pri splošni maturi v prejšnjem koledarskem letu.

6
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IZPITNE VSEBINE IN CILJI

4.1. Osnove logike
Vsebine

Cilji
Kandidat

Izjave in povezave med njimi

–

zapiše izjavo,

Sestavljene izjave

–

določi logično vrednost izjave,

Vrstni red operacij

–

zapiše sestavljeno izjavo s simboli,

Tavtologija

–

izračuna logično vrednost sestavljene
izjave pri vseh vrednostih enostavnih izjav,

–

ugotovi enakovrednost dveh izjav.

Enakovredne izjave

4.2. Množice
Vsebine

Cilji
Kandidat

Osnovni pojmi: element, množica,
pripadnost elementa množici,
podmnožica, prazna množica,
univerzalna množica

–

pozna osnovne pojme in s simboli
označuje odnose med elementi in
množicami,

–

uporablja različne načine predstavitev
množic,

Vennov diagram

–

računa z množicami,

Presek, unija, razlika, komplement
množic

–

poišče potenčno množico končne množice,

–

nariše graf kartezičnega produkta dveh
množic,

–

uporablja formule za moč unije dveh ali
treh množic ter moč kartezičnega produkta
končnih množic.

Simbolni zapisi

Potenčna množica
Kartezični produkt množic
Moč množice
4.3. Številske množice
Vsebine

Cilji

4.3.1 Naravna števila in cela števila
Kandidat
Računske operacije in njihove
lastnosti
Praštevila in sestavljena števila
Desetiški mestni zapis

–

pozna pomen naravnih števil in razloge za
vpeljavo celih števil ter primere njihove
uporabe,

–

uporablja računske operacije v množici
naravnih in celih števil in na primerih
utemelji njihove lastnosti,
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Cilji

Kriteriji deljivosti z 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 in
10

–

predstavi naravna in cela števila na številski
premici,

Relacija deljivosti

–

Največji skupni delitelj in najmanjši
skupni večkratnik

uporablja desetiški mestni zapis celega
števila,

–

utemelji in uporablja osnovne kriterije za
deljivost,

–

pozna in uporablja lastnosti relacije
deljivosti,

–

določi največji skupni delitelj in najmanjši
skupni večkratnik dveh ali več celih števil,

–

uporablja osnovni izrek o deljenju celih
števil;

Računske operacije in njihove
lastnosti

–

pozna in utemelji razloge za vpeljavo
racionalnih števil,

Desetiški zapis racionalnih števil

–

predstavi racionalna števila na številski
premici,

–

računa z racionalnimi števili,

–

uporablja in utemelji decimalni zapis
racionalnega števila ter razlikuje med
desetiškimi in nedesetiškimi ulomki,

–

računa z decimalnimi števili,

–

uporablja deleže in odstotke ter procentni
račun v nalogah iz vsakdanjega življenja in
spretno uporablja računalo;

–

pozna in utemelji razloge za vpeljavo
realnih števil,

–

navede nekaj primerov iracionalnih števil,

–

Absolutna vrednost realnega števila in
njene lastnosti

konstruira nekatere kvadratne korene kot
primere iracionalnih števil z uporabo
Pitagorovega izreka,

–

Enačbe z absolutno vrednostjo

interpretira številsko premico kot realno os,

–

Absolutna in relativna napaka

zaokrožuje decimalna števila,

–

poveže geometrijsko in analitično
predstavitev absolutne vrednosti realnih
števil,

–

poenostavlja izraze z absolutno vrednostjo
ter reši preproste enačbe,

Osnovni izrek o deljenju
Desetiški številski sestav

4.3.2 Racionalna števila

Deleži in odstotki
Procentni račun

4.3.3 Realna števila
Iracionalna števila
Realna števila na številski premici
Intervali
Končni decimalni približki

8
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Cilji
–

primerja pomen absolutne in relativne
napake ter oceni absolutno in relativno
napako vsote, razlike, produkta in
kvocienta dveh podatkov;

Geometrijska predstavitev
kompleksnih števil v ravnini

–

pozna in utemelji razloge za vpeljavo
kompleksnih števil,

Računske operacije in njihove
lastnosti

–

predstavi kompleksno število v kompleksni
ravnini,

Reševanje enačb z realnimi koeficienti

–

analitično in grafično sešteva in odšteva
kompleksna števila,

–

množi kompleksna števila,

–

izpelje pravilo za računanje potenc
števila i,

–

poišče povezavo med analitičnim in
geometrijskim pomenom konjugiranega
števila,

–

poišče povezavo med analitičnim in
geometrijskim pomenom absolutne
vrednosti kompleksnega števila,

–

izpelje in uporablja pravilo za deljenje
kompleksnih števil,

–

izračuna obratno vrednost kompleksnega
števila,

–

poišče tudi kompleksne rešitve enačbe.

4.3.4 Kompleksna števila

4.4. Algebrski izrazi, enačbe in neenačbe
Vsebine

Cilji
Kandidat

Računske operacije z izrazi
Potenciranje izrazov
Razstavljanje izrazov
Računanje z ulomki
Enačbe in neenačbe

–

primerja in razlikuje zapis in pomen izraza
in enačbe ter spremenljivke in neznanke,

–

sešteva in množi algebrske izraze,

–

uporablja in utemelji pravili za kvadrat in
kub dvočlenika,

–

s pomočjo Pascalovega trikotnika določi
pravila za višje potence dvočlenika in jih
tudi uporablja,

–

prepozna in uporablja ustrezni način
razstavljanja danega izraza: izpostavljanje,
razlika kvadratov, vsota in razlika kubov,
Viètovo pravilo, razstavljanje štiričlenikov,

Linearna enačba
Razcepna enačba
Linearna neenačba
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–

računa z algebrskimi ulomki (vse štiri
računske operacije in izrazi z oklepaji),

–

uporablja pravila za tvorbo ekvivalentnih
enačb in enačbe spretno rešuje,

–

prepozna in reši linearno enačbo,

–

prepozna in reši razcepne enačbe,

–

spretno izraža neznanke iz različnih
fizikalnih ali kemijskih enačb,

–

uporablja pravila za tvorbo ekvivalentnih
neenačb ter korake reševanja neenačb
utemelji,

–

prepozna in reši linearno neenačbo.

4.5. Potence in koreni
Vsebine

Cilji
Kandidat

Potence z naravnim eksponentom
Potence s celim eksponentom
n-ti koreni

–

utemelji in uporablja pravila za računanje s
potencami z naravnim eksponentom,

–

utemelji in uporablja pravila za računanje s
potencami s celim eksponentom in jih
primerja s pravili za računanje s potencami
z naravnim eksponentom,

–

razloži pomen zapisov a 1 in a n ,

–

uporablja pravila za računanje s
kvadratnimi koreni,

–

reši kvadratno enačbo x 2  a, a  0, a  ,
z razstavljanjem in s korenjenjem,

–

primerja in utemeljuje reševanje preprostih
enačb x n  a, a  , n  , v množici
realnih števil s korenjenjem in z
razstavljanjem,

–

razloži in uporablja zvezo

–

računa kubične korene realnih števil
natančno (na pamet) in z računalom,

–

razlikuje med določilnimi pogoji za obstoj
n-tega korena realnega števila (glede na
korenski eksponent in korenjenec),

–

spretno uporablja računalo za računanje
n-tih korenov,

–

preoblikuje zapis n-tega korena v zapis
potence z racionalnim eksponentom,

Potence z racionalnim eksponentom

10
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Cilji
–

povezuje in primerja reševanje nalog z
n-timi koreni z reševanjem s potencami z
racionalnim eksponentom.

4.6. Geometrija v ravnini in prostoru
Vsebine

Cilji
Kandidat

Točke, premice in krožnice v ravnini

–

Razdalja, daljica, nosilka daljice,
simetrala, poltrak, kot

usvoji pojme elementarne evklidske
geometrije,

–

razvije geometrijsko predstavo in skozi
prakso spozna temeljne standarde
matematične teorije,

–

pozna definicije in uporablja lastnosti
geometrijskih likov,

–

uporablja zveze med notranjimi in
zunanjimi koti trikotnika ter odnose med
stranicami in koti trikotnika,

–

uporablja zvezo med obodnim in
središčnim kotom nad istim lokom,

–

zna ločiti med skladnima in podobnima
trikotnikoma,

–

uporabi izreke v pravokotnem trikotniku,

–

načrta geometrijske like z geometrijskim
orodjem,

–

usvoji in uporablja zveze med stranicami in
koti v poljubnem trikotniku, pri tem
uporablja kosinusni in sinusni izrek,

–

preiskuje geometrijske probleme z uporabo
IKT,

–

razvije predstave o odnosih med točkami,
premicami in ravninami v prostoru.

Vrste kotov in odnosi med koti
Trikotnik, večkotnik
Znamenite točke trikotnika
Togi premiki in skladnost
Vzporedni premik, zrcaljenje, vrtež,
orientacija trikotnika
Pravokotna projekcija
Središčni in obodni koti
Kot v polkrogu
Središčni razteg, podobnost
Izreki v pravokotnem trikotniku
Paralelogram, romb, trapez
Načrtovalne naloge
Kosinusni in sinusni izrek
Vzporednost in pravokotnost premic in
ravnin v prostoru
Pravokotna projekcija premice na
ravnino
4.7. Geometrijski liki in telesa
Vsebine

Cilji
Kandidat

Ploščine geometrijskih likov, Heronova
formula
Polmer trikotniku včrtanega in
očrtanega kroga
Geometrijska telesa: prizma, valj,
piramida, stožec, krogla

–

razvije in izboljša geometrijsko predstavo,

–

uporablja obrazce za izražanje
posameznih količin,

–

kritično oceni in presodi dobljene vrednosti
ter pazi na merske enote,
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Cilji

Površina in prostornina pokončne
prizme, valja, piramide, stožca in
krogle
Geometrijski matematični problemi

–

uporabi usvojeno znanje ravninske
geometrije ter rešuje probleme v povezavi
s polmerom trikotniku včrtanega in
očrtanega kroga,

–

opiše geometrijsko telo,

–

uporabi usvojeno znanje kotnih funkcij in
geometrije na modelih geometrijskih teles,

–

rešuje geometrijske probleme v povezavi s
površino in prostornino teles ter kritično
oceni in presodi dobljene rezultate ter
merske enote,

–

prepozna geometrijski problem, ga
predstavi, ugotovi, s katerimi pojmi,
spremenljivkami in zvezami med njimi ga
lahko rešuje, problem reši, rešitve
predstavi in razmisli o njihovi smiselnosti,

–

pri reševanju geometrijskih problemov
samostojno izbere in uporablja ustrezne
strategije in povezuje vsebine iz ravninske
in prostorske geometrije,

–

rešuje geometrijske probleme z uporabo
trigonometrije.

4.8. Vektorji v ravnini in prostoru
Vsebine

Cilji
Kandidat

Opredelitev vektorjev
Seštevanje, množenje s skalarjem (sile)
– grafična interpretacija
Kolinearnost, koplanarnost – grafična
interpretacija
Razvoj vektorjev po bazi (razstavljanje
sile na komponente), pravokotna
projekcija – grafična interpretacija
Linearna kombinacija vektorjev
Baza v ravnini in prostoru
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini
in prostoru; krajevni vektor točke
Zapis vektorja s koordinatami
(komponentami)
Računske operacije z vektorji,
zapisanimi s koordinatami
(komponentami)

12

–

nariše vektorje, grafično sešteva in
razstavlja vektorje ter množi vektorje s
skalarjem,

–

usvoji računanje z vektorji na grafičnem
in računskem nivoju,

–

presodi kolinearnost in koplanarnost
vektorjev,

–

računa z vektorji, zapisanimi s
koordinatami (komponentami),

–

izračuna kot med vektorjema, dolžino
vektorja in pravokotno projekcijo
vektorja,

–

utemelji pravokotnost in vzporednost
vektorjev,

–

razume pravokotnost v prostoru.
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Pravokotna projekcija vektorja na drug
vektor
Skalarni produkt, kot med vektorjema in
dolžina vektorja
Povezava med skalarnim produktom in
kosinusnim izrekom
4.9. Pravokotni koordinatni sistem v ravnini
Vsebine

Cilji
Kandidat

Množice točk v ravnini

–

Razdalja med točkama v koordinatni
ravnini

uporablja pravokotni koordinatni sistem v
ravnini,

–

odčita in nariše množico točk v
koordinatni ravnini ob danih pogojih,

–

uporablja zvezo med urejenimi pari števil
in točkami na ravnini,

–

izračuna razdaljo med točkama, izračuna
ploščino trikotnika ter uporabi formuli v
matematičnih problemih.

Ploščina trikotnika

4.10. Funkcije
Vsebine

Cilji
Kandidat

Definicija funkcije

–

usvoji in uporablja pojem funkcije,

Definicija realne funkcije in lastnosti
realnih funkcij realne spremenljivke
(injektivnost, surjektivnost, bijektivnost,
naraščanje, padanje, sodost, lihost …)

–

usvoji in uporablja pojme: definicijsko
območje in zaloga vrednosti funkcije,
injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija,

–

nariše, analizira graf funkcije s pomočjo
vzporednega premika in raztega,

–

uporablja vzporedni premik, zrcaljenja in
raztege pri reševanju problemskih nalog,

–

ugotovi obstoj inverzne funkcije na
preprostih primerih, zapiše njen predpis
in nariše graf inverzne funkcije k dani
funkciji,

–

nariše graf stopničaste funkcije,

–

razloži pojem limite v dani točki na
ustrezno izbranih primerih, ki so grafične,
tabelarične ali analitične prezentacije
funkcij,

Sestavljene funkcije (kompozitum
funkcij)
Inverzna funkcija
Transformacije v ravnini
Limita funkcije
Posebni primeri limit
Zveznost funkcije
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Cilji
–

izračuna limito funkcije in razloži pomen
dobljene limitne vrednosti,

–

razloži pomen limite v neskončnosti,

–

loči limito funkcije v neskončnosti od
neskončne limite,

–

uporablja limito pri računanju asimptot
funkcij,

–

prepozna zveznost funkcije, ki je podana
s svojim grafom,

–

poišče intervale, na katerih je dana
funkcija zvezna;

Definicija in lastnosti linearne funkcije,
graf linearne funkcije

–

zapiše predpis za linearne funkcije in
nariše graf,

Enačbe premice v ravnini

–

pozna in uporabi pomen koeficientov v
linearni funkciji,

–

interpretira in uporablja graf linearne
funkcije v praktičnih situacijah,

–

izračuna kot med premicama,

–

pozna pomen različnih oblik enačbe
premice,

–

v besedilu prepozna linearen odnos in
zapiše linearno enačbo,

–

rešuje linearne enačbe,

–

izrazi problem kot sistem enačb in ga
reši,

–

reši preproste probleme iz vsakdanjega
življenja in jih ustrezno interpretira,

–

modelira preproste probleme iz
vsakdanjega življenja z linearno funkcijo;

–

Definicija in lastnosti potenčne funkcije z
negativnim celim eksponentom

prepozna potenčno odvisnost in jo
razlikuje od drugih odvisnosti
(premosorazmernost …),

–

Modeliranje primerov iz vsakdanjega
življenja s potenčno funkcijo

nariše in analizira graf potenčne funkcije
s pomočjo transformacij,

–

zapiše in modelira realistične pojave s
potenčno funkcijo in jih kritično izbere;

4.10.1 Linearna funkcija

Kot med premicama
Linearna enačba
Linearna neenačba
Sistem linearnih enačb
Modeliranje preprostih primerov iz
vsakdanjega življenja z linearno funkcijo

4.10.2 Potenčna funkcija
Definicija in lastnosti potenčne funkcije z
naravnim eksponentom
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Cilji

4.10.3 Korenska funkcija
Definicija, lastnosti in graf korenske
funkcije

–

obravnava korensko funkcijo kot
inverzno funkcijo k potenčni funkciji;

Definicija, lastnosti in graf kvadratne
funkcije

–

zapiše kvadratno funkcijo pri različnih
podatkih in nariše graf,

Načini podajanja predpisa kvadratne
funkcije

–

interpretira in uporabi graf kvadratne
funkcije v praktičnih situacijah,

Viètovi pravili

–

reši kvadratno enačbo in neenačbo,

Kvadratna enačba

–

prevede problem v enačbo ali neenačbo
in ga reši,

–

bere matematično besedilo, ga analizira
in predstavi;

Definicija, lastnosti in graf eksponentne
funkcije

–

razlikuje, prepozna eksponentno
odvisnost od drugih vrst odvisnosti,

Eksponentne enačbe

–

pozna in uporablja lastnosti eksponentne
funkcije,

–

nariše graf eksponentne funkcije,

–

uporabi vzporedne premike in raztege
grafa eksponentne funkcije,

–

primerja potenčno in eksponentno rast,

–

prepozna in reši eksponentne enačbe,

–

zapiše in modelira primere iz
vsakdanjega življenja z eksponentno
funkcijo;

Definicija, lastnosti in graf logaritemske
funkcije

–

pozna in uporablja lastnosti logaritemske
funkcije,

Logaritem in pravila za računanje z
logaritmi

–

nariše graf logaritemske funkcije,

–

uporablja zvezo med eksponentno in
logaritemsko funkcijo,

–

uporabi vzporedne premike in raztege
grafa logaritemske funkcije,

–

uporablja pravila za računanje z
logaritmi,

4.10.4 Kvadratna funkcija

Presečišče parabole in premice
Presečišče dveh parabol
Kvadratna neenačba
4.10.5 Eksponentna funkcija

Eksponentna rast
Modeliranje realističnih pojavov z
eksponentno funkcijo

4.10.6 Logaritemska funkcija

Desetiški in naravni logaritem
Logaritemske enačbe
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–

spozna število e in naravni logaritem,

–

prepozna in reši logaritemske enačbe,

–

primerja eksponentno in logaritemsko
rast;

–

linearno in kvadratno funkcijo prepozna
kot posebna primera polinomske
funkcije,

–

računa s polinomi,

–

uporablja osnovni izrek o deljenju
polinomov,

–

uporablja izrek o deljenju polinoma z
linearnim polinomom,

–

uporablja Hornerjev algoritem za iskanje
ničel polinomske funkcije,

–

v problemskih nalogah uporablja
lastnosti polinomov,

–

nariše in interpretira graf polinomske
funkcije,

–

reši polinomske enačbe in neenačbe;

Definicija, lastnosti in graf racionalne
funkcije

–

pozna in uporablja lastnosti racionalnih
funkcij,

Ničle, poli in asimptote

–

nariše in interpretira graf racionalne
funkcije,

–

reši racionalne enačbe;

Definicije in lastnosti kotnih funkcij v
pravokotnem trikotniku

–

zapiše in uporabi kotne funkcije v
pravokotnem trikotniku,

Definicije kotnih funkcij na enotski
krožnici

–

izpelje vrednosti kotnih funkcij za kote

Lastnosti in grafi kotnih funkcij

–

izpelje in uporabi zveze med kotnimi
funkcijami istega kota,

–

uporablja računalo,

–

uporablja vrednosti kotnih funkcij za
poljubne kote,

–

pozna in uporabi lastnosti kotnih funkcij,

4.10.7 Polinomska funkcija
Definicija, lastnosti in graf polinomske
funkcije
Računske operacije s polinomi
Osnovni izrek o deljenju polinomov
Ničle polinomske funkcije
Osnovni izrek algebre in posledice
Hornerjev algoritem
Analiza grafa polinomske funkcije
Polinomske enačbe
Polinomske neenačbe

4.10.8 Racionalna funkcija

Racionalne enačbe

4.10.9 Kotne funkcije

Transformacije grafov kotnih funkcij
Adicijski izreki
Problemske naloge
Računanje vrednosti krožnih funkcij
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Cilji
–

pozna in razloži pojme na različnih
reprezentacijah (tabela vrednosti, graf,
na enotski krožnici, analitično),

–

uporabi transformacije grafov kotnih
funkcij,

–

nariše in interpretira grafe kotnih funkcij,

–

uporabi adicijske izreke,

–

uporabi kotne funkcije dvojnih kotov,

–

uporablja kotne funkcije dvojnih kotov pri
trigonometrijskih enačbah in problemskih
nalogah,

–

računa vrednosti krožnih funkcij,

–

reši trigonometrijsko enačbo,

–

interpretira in analizira analitične rešitve
glede na dani problem,

–

uporabi kotne funkcije v problemskih
situacijah, kjer je treba izračunati kot,

–

rešuje preproste, sestavljene, avtentične
in izvirne probleme.

4.11. Stožnice
Vsebine

Cilji
Kandidat

Algebrski zapis krivulj II. reda

–

poišče primere stožnic v naravi,

Krožnica v središčni in premaknjeni legi

–

primerja in uporablja analitično in
geometrijsko definicijo stožnice,

–

interpretira krožnico kot poseben primer
elipse,

–

analizira enačbo in grafično predstavi
krožnice in elipse v središčni in v
premaknjeni legi,

–

analizira enačbo in grafično predstavi
hiperbole in parabole v temenski legi,

–

analizira različne oblike enačbe
parabole,

–

analitično in grafično določijo presečišča
stožnice s premico in določijo presečišča
stožnic v središčni legi,

–

utemeljijo smiselnost rezultatov pri
analitični obravnavi presečišč.

Elipsa v središčni in premaknjeni legi
Hiperbola v središčni legi
Parabola v temenski legi

Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito – Matematika

17

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

4.12. Zaporedja in vrste
Vsebine

Cilji
Kandidat

Definicija zaporedja

–

Lastnosti zaporedij (končno, neskončno,
monotonost, omejenost, konvergentnost
…)

navede primer, induktivno sklepa,
posplošuje in nadaljuje zaporedje,

–

najde in zapiše zvezo med členi
zaporedja,

Aritmetično zaporedje

–

zapiše člene zaporedja pri danih
začetnih členih in rekurzivni formuli,

–

ugotovi in analizira lastnosti različno
predstavljenih zaporedij (številske
predstavitve, grafični prikaz, analitični
zapis …),

–

bere in ponazori različno podana
oziroma predstavljena zaporedja,

–

uporabi lastnosti zaporedij,

–

napove in izračuna limito zaporedja,

–

razlikuje vrsto od zaporedja,

–

razlikuje pojma konvergentne in
divergentne vrste,

–

izračuna vsoto n členov zaporedja,

–

izračuna vsoto geometrijske vrste,

–

razlikuje navadno in obrestno
obrestovanje,

–

razlikuje med konformno in relativno
obrestno mero,

–

uporabi načelo ekvivalence glavnic,

–

poišče realne primere obrestovanja,
napove pričakovanja in se odloči na
osnovi simulativnih izračunov,

–

izračuna anuiteto in izdela amortizacijski
načrt.

Geometrijsko zaporedje
Vsota prvih n členov aritmetičnega
zaporedja in vsota členov
geometrijskega zaporedja
Limita zaporedja
Vrste
Konvergenca geometrijske vrste
Obrestni račun
Anuitete
Amortizacijski načrt

4.13. Diferencialni račun
Vsebine

Cilji
Kandidat

Diferenčni količnik, odvod, geometrijski
pomen odvoda
Pravila za odvajanje, odvodi osnovnih
funkcij
Uporaba odvoda
Ekstremi, naraščanje in padanje funkcije

18

–

opiše pojme diferencialnega računa z
uporabo grafičnih, številskih ali
analitičnih prezentacij,

–

izračuna vrednost diferenčnega
količnika,

–

izračuna limito diferenčnega količnika,

Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito – Matematika

789

Stran

790 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Vsebine
Ekstremalni problemi

Uradni list Republike Slovenije

Cilji
–

razloži geometrijski pomen odvoda,

–

odvaja elementarne funkcije in
kompozitum funkcij,

–

ugotovi točke (ne)odvedljivosti iz grafa,

–

povezuje lastnosti funkcij in njen odvod
(napoveduje lastnosti, skicira graf …),

–

zapiše enačbi tangente in normale v
dani točki krivulje,

–

izračuna presečni kot med krivuljama,

–

analizira funkcijo z odvodom (razloži
ekstreme, določi intervale naraščanja in
padanja) in nariše graf,

–

reši preprost ekstremalni problem.

4.14. Integralski račun
Vsebine

Cilji
Kandidat

Nedoločeni integral (primitivna funkcija)
Lastnosti nedoločenega integrala
Določeni integral
Lastnosti določenega integrala
Zveza med določenim in nedoločenim
integralom
Uporaba določenega integrala (ploščine)

–

razloži zvezo med odvodom funkcije in
nedoločenim integralom,

–

pozna tabelo osnovnih integralov in
njeno povezavo s tabelo odvodov,

–

uporablja lastnosti nedoločenega
integrala,

–

pozna geometrijski pomen določenega
integrala,

–

uporablja lastnosti določenega integrala,

–

uporabi zvezo med določenim in
nedoločenim integralom,

–

reši preproste matematične in realne
probleme.

4.15. Kombinatorika
Vsebine

Cilji
Kandidat

Osnovni izrek kombinatorike,
kombinatorično drevo
Pravilo vsote
Permutacije

–

izračuna n !,

–

loči posamezne kombinatorične pojme,

–

izračuna vrednost binomskega simbola,

–

razvije potenco dvočlenika.
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Cilji

Permutacije s ponavljanjem
Variacije
Variacije s ponavljanjem
Kombinacije
Binomski izrek
Pascalov trikotnik
4.16. Verjetnostni račun
Vsebine

Cilji
Kandidat

Osnovni pojmi verjetnostnega računa:
poskus, dogodek, vzorčni prostor
Računanje z dogodki
Subjektivna verjetnost, empirična
verjetnost, matematična verjetnost,
verjetnost dogodka
Računanje verjetnosti nasprotnih
dogodkov, vsote dogodkov
Normalna porazdelitev

–

zapiše dogodke in računa z njimi,

–

poišče vse dogodke nekega poskusa,

–

razlikuje med subjektivno, empirično in
matematično verjetnostjo,

–

razume in poveže empirično in
matematično verjetnost,

–

pozna in uporablja definicijo
matematične verjetnosti,

–

iz danih verjetnosti posameznih
dogodkov računa verjetnosti drugih
dogodkov,

–

uporablja vzorčni prostor.

4.17. Statistika
Vsebine

Cilji
Kandidat

Osnovni statistični pojmi

–

loči med preučevano značilnostjo
(spremenljivko), enoto, vrednostjo
spremenljivke, vzorcem, populacijo,

–

prepozna preučevano značilnost enote,

–

razlikuje med opisnimi ali kvalitativnimi
podatki, vrstnimi ali ordinalnimi ter
številskimi ali kvantitativnimi podatki,

–

zbere podatke, jih uredi in strukturira,

–

izbere ustrezni diagram za prikaz
podatkov,

Variacijski razmik, standardni odklon,
medčetrtinski razmik

–

bere, izdela in interpretira statistične
diagrame,

Statistična naloga

–

razvija kritični odnos do interpretacije
rezultatov,

Vrste podatkov
Zbiranje podatkov
Urejanje in strukturiranje podatkov
Prikazovanje podatkov (stolpčni,
pozicijski, tortni diagram, histogram,
razsevni diagram, linijski in krivuljni
diagram, škatla z brki)
Aritmetična sredina, mediana, modus
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Cilji
–

pozna in uporablja različne načine
povzemanja podatkov,

–

izbere primeren način povzemanja
podatkov glede na vrsto podatkov,

–

izračuna, oceni in interpretira srednjo
vrednost, modus in mediano kot mere
osredinjenosti podatkov,

–

ocenjuje preproste povezave med
statističnimi spremenljivkami,

–

izračuna, oceni in interpretira variacijski
razmik, standardni odklon in
medčetrtinski razmik kot mere
razpršenosti podatkov,

–

uporabi znanje o delu s podatki v
celovitem postopku empiričnega
preiskovanja (izbere temo, postavi
preiskovalno vprašanje, zbere podatke,
jih uredi in strukturira, analizira, prikaže
in interpretira rezultate).
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DODATEK

6.1. Matematične oznake
► Logika

► Množice

, &

konjunkcija



disjunkcija



implikacija



ekvivalenca

A, A

negacija izjave A



za vsak



obstaja



je element



ni element

x1,x 2 , ...

množica z elementi x1, x 2 ...

x ;..., x | ...

množica vseh x , takih, da …

m A, A

število elementov (moč) množice A

A ,  A

potenčna množica množice A

∅,  

prazna množica



univerzalna množica (univerzum)

AC , A

komplementarna množica množice A

  1, 2, 3, ...

množica naravnih števil

0

  0



množica celih števil



množica pozitivnih celih števil



množica negativnih celih števil



množica racionalnih števil



množica pozitivnih racionalnih števil



množica negativnih racionalnih števil



množica realnih števil



množica pozitivnih realnih števil

 0

množica nenegativnih realnih števil



množica negativnih realnih števil



množica kompleksnih števil
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je podmnožica



ni podmnožica



unija



presek



kartezični produkt

\, −

razlika množic

a,b 

zaprti interval x   ; a  x  b 

a,b 

interval x   ; a  x  b 

a,b 

interval x   ; a  x  b 

a,b 

odprti interval x   ; a  x  b 
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► Relacije in operacije

a,b 

urejeni par

=

je enako



ni enako


, 

je približno enako



je manjše



je manjše ali enako

>

je večje



je večje ali enako

+

plus



minus

, 

krat

:, 

deljeno

a b

a deli b

D a,b , gcda,b 

največji skupni delitelj števil a in b

v a,b , lcm a,b 

najmanjši skupni večkratnik števil a in b



znak za vsoto

a

absolutna vrednost števila a

i

imaginarna enota

Rez

realni del kompleksnega števila z

Imz

imaginarni del kompleksnega števila z

z

absolutna vrednost kompleksnega števila z

z, z*

konjugirano kompleksno število k z

► Kompleksna števila
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► Geometrija. Vektorji
AB

razdalja med točkama A in B
dolžina daljice AB



kot



trikotnik



je vzporeden



je pravokoten



je skladen



je podoben

d A, B 

 
AB, a

sa

a b




vektor AB, vektor a

produkt vektorja a s številom (skalarjem) s

 

skalarni produkt vektorjev a in b

i, j , k

vektorji standardne ortonormirane baze

a  a1, a 2 , a 3 

vektor s koordinatami (komponentami) a1, a 2 , a 3



a

r



dolžina vektorja a

krajevni vektor točke A

A

Ax ,y 

točka A v ravnini s koordinatama x in y

Ax ,y, z 

točka A v prostoru s koordinatami x , y in z

S, p

ploščina lika

V

prostornina telesa

P

površina telesa

f :AB

f je preslikava (funkcija) iz A v B

x  f x 

x se preslika v f x 

Df

definicijsko območje funkcije f

Zf

zaloga vrednosti funkcije f

► Funkcije

f

inverzna funkcija funkcije f

1

f g

kompozitum (sestava) funkcij f in g

lim f x 

limita funkcije f , ko gre x proti a

an , an 

zaporedje s splošnim členom an

lim an

limita zaporedja s splošnim členom an

x a

n 

f ,

df
dx

 f x  dx ,  f
b

 f x  dx

(prvi) odvod funkcije f
nedoločeni integral funkcije f
določeni integral funkcije f v mejah od a do b

a
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► Kombinatorika. Verjetnostni račun. Statistika
Pn

število permutacij n elementov brez ponavljanja

Pnm1,m2 ,...,mk

število permutacij n elementov s ponavljanjem

n!

n fakulteta, n faktorialno

Vnr

število variacij med n elementi brez ponavljanja
reda r

p  r

število variacij med n elementi s ponavljanjem
reda r

 nr 

binomski simbol n nad r 

C nr

število kombinacij med n elementi brez
ponavljanja reda r

G

gotovi dogodek

N

nemogoči dogodek

E1, E 2 , E 3 , ...

elementarni dogodki

A, A

dogodku A nasprotni dogodek

A  B, A  B

vsota dogodkov A in B

A  B, A  B

produkt dogodkov A in B

A \ B, A  B

razlika dogodkov A in B

AB

A je način dogodka B

P A

verjetnost dogodka A

P A / B 

verjetnost dogodka A pri pogoju B
(pogojna verjetnost)

x, 

povprečna vrednost

2

disperzija, varianca



standardna deviacija, standardni odklon

Vn
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6.2. Formule, priložene izpitni poli
3
3
2
2
(Vsota in razlika kubov) Za poljubna a, b   velja a  b  a  b a  ab  b  .

(Evklidov in višinski izrek) Pravokotni trikotnik ima kateti a in b ter hipotenuzo c. Višina na
hipotenuzo je vc , pravokotna projekcija katete a na hipotenuzo je a1, pravokotna projekcija
katete b na hipotenuzo pa b1. Tedaj velja a 2  ca1, b 2  cb1 , vc2  a1b1 .
(Polmera trikotniku včrtanega in očrtanega kroga) Trikotnik ima stranice a, b in c, polovica obsega
je s  a  b  c , ploščina je S , polmer danemu trikotniku včrtanega kroga je r in polmer
2
S
abc
danemu trikotniku očrtanega kroga je R. Tedaj je r 
in R 
.
4S
s
(Heronova formula) Trikotnik ima stranice a, b in c, polovica obsega je s  a  b  c . Tedaj je
2
njegova ploščina S  s s  a s  b s  c  .
(Ploščina trikotnika) Naj bodo Ax1, y1 , B x 2 , y 2  in C x 3 , y3  točke v ravnini. Ploščina trikotnika z

1
oglišči A, B in C je S  x 2  x1 y3  y1   x 3  x1 y 2  y1  .
2
4r 3
(Krogla) Površina in prostornina krogle s polmerom r sta P  4r 2 , V 
.
3
(Adicijski izreki) Za poljubna x , y   velja
sin x  y   sin x cos y  cos x sin y , cos x  y   cos x cos y  sin x sin y .





Za poljubna x , y   \     k ; k   , za katera je x  y      k za poljuben k   in
2
2
tan x  tan y
tan x tan y  1, velja tan x  y  
.
1  tan x tan y
(Kotne funkcije polovičnih kotov)

2 x
 1 cos x , cos2 x  1  cos x .
Za poljuben x   velja sin
2
2
2
2

x
sin x
Za poljuben x   \     2k ; k   velja tan 
.
2 1  cos x
(Elipsa) Elipsa v ravnini ima polosi a in b a  b , njena linearna ekscentričnost je e, njena

e
2
2
2
numerična ekscentričnost je . Tedaj velja e  a  b ,   .
a
(Hiperbola) Hiperbola v ravnini ima realno polos a in imaginarno polos b, njena linearna

e
ekscentričnost je e, njena numerična ekscentričnost je . Tedaj velja e 2  a 2  b 2 ,   .
a
p 
(Parabola) Parabola v ravnini z enačbo y 2  2px ima gorišče v G  , 0 , enačba premice vodnice
2
dane parabole pa je x  

p
.
2

n
(Aritmetično zaporedje) Vsota prvih n členov aritmetičnega zaporedja an  je Sn  a1  an  .
2
(Geometrijsko zaporedje) Vsota prvih n členov geometrijskega zaporedja an  s kvocientom q  
je Sn 



a1 q n  1
, če je q  1, in Sn  na1 , če je q  1.
q 1

1
(Limiti) lim 1 
n 
n



n

 e in lim sin x  1 .
x 0 x
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UVOD

Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito – ANGLEŠKI JEZIK (v nadaljnjem besedilu
katalog) opredeljuje izpit iz angleškega jezika, kot to zahteva Uredba o načinih in pogojih za
zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, in je namenjen usmerjanju kandidatov
pri pripravi na preverjanje znanja angleščine ob vpisu na visokošolske ustanove.
Kandidat, ki bo opravljal izpit iz angleškega jezika, mora dokazati, da dosega izpitne cilje, kot
so opredeljeni s tem katalogom.
Katalog temelji na učnem načrtu za angleščino * in Predmetnem izpitnem katalogu za splošno
maturo – Angleščina za leto 2018. Izpitne vsebine in cilji zajemajo znanje z osnovne ravni
splošnega srednješolskega izobraževanja.
V katalogu so navedeni:
− izpitni cilji,
− zgradba in vrednotenje izpita ter dovoljeni pripomočki,
− izpitne vsebine in cilji ter
− literatura.

*

Učni načrt. Angleščina [Elektronski vir]: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija: obvezni ali izbirni predmet in matura
(420 ur)/predmetna komisija Vineta Eržen … [et al.]. - Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2008.
Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 14. 2. 2008.
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm
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IZPITNI CILJI

Cilj izpita iz angleškega jezika je, da kandidat pokaže pričakovano raven sporazumevalne
zmožnosti v angleščini, z uporabo jezikovnih spretnosti branja, poslušanja, govora in
govornega sporazumevanja ter pisanja.
Vsebine teh zmožnosti so podrobno opredeljene v poglavju Izpitne vsebine in cilji.
► Kandidat pokaže, da:
− razume bistvo, glavne in posamezne ideje ter informacije v pisnih
besedilih v angleščini, vzetih iz različnih virov (na primer časopisov,
revij, brošur, umetnostnih besedil) in tematskih področij;
− razume bistvo, glavne in posamezne ideje ter informacije v različnih
vrstah posnetkov govorjenih besedil v angleščini, kot so poročila,
reportaže, intervjuji, pripovedi, obvestila, izjave;
− se zna sporazumeti v vsakdanjih govornih položajih;
− zna opisati in izraziti svoje mnenje ter občutke na podlagi besedilne
ali slikovne iztočnice;
− zna ustno povzeti bistvo v angleščini napisanega besedila;
− zna ustno predstaviti temo iz predpisanih tematskih področij in o njej
razpravljati;
− se zna pisno izraziti v eni od stalnih oblik pisnega sporočanja; zna v
smiselno zaokroženem pisnem sestavku izraziti svoje mnenje,
interese oziroma predstaviti argumente in protiargumente na
vprašanja s predpisanih tematskih področij;
− zna dopolniti pisna besedila z najustreznejšimi jezikovnimi elementi
glede na situacijo oziroma sobesedilo, sporočilni namen in
naslovnika;
− zna izbrati ter pisno in ustno uporabiti jezikovna sredstva glede na
situacijo oziroma sobesedilo, sporočilni namen in naslovnika.
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ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

Izpit iz angleškega jezika je sestavljen iz dveh delov, pisnega in ustnega. Oba dela izpita sta
sestavljena in ovrednotena zunanje, pri čemer je vrednost pisnega dela 80 %, vrednost
ustnega pa 20 %.
PISNI DEL IZPITA
Pri pisnem delu izpita se z različnimi tipi nalog preverjajo te zmožnosti, sposobnosti in
vsebine:
bralno razumevanje (Izpitna pola 1A),
poznavanje in raba jezika (Izpitna pola 1B),
slušno razumevanje (Izpitna pola 2),
pisno sporočanje (Izpitna pola 3):
− pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (Izpitna
pola 3A) in
− daljši pisni sestavek (Izpitna pola 3B).
USTNI DEL IZPITA
Pri ustnem delu izpita (govorno sporočanje) se v okviru znane tematike z iztočnicami v
angleščini in gradivom (slike, diagrami, preglednice, izvirni odlomki oziroma sestavki itd.),
predloženim na listkih z nalogami, preverja kandidatova zmožnost ustnega sporočanja in
sporazumevanja.
3.1. Shema izpita
► Pisni del izpita
Izpitna pola

Trajanje

Delež

1A

Bralno razumevanje

35 minut

20 %

1B

Poznavanje in raba jezika

25 minut

15 %

do 20 minut

15 %

2

Slušno razumevanje

3A

Pisno sporočanje
Pisni sestavek (v eni od stalnih
sporočanjskih oblik) (120–150 besed)

30 minut

10 %

3B

Pisno sporočanje
Daljši pisni sestavek (220–250 besed)

60 minut

20 %

170 minut

80 %

Skupaj

Pripomočki
nalivno pero
ali
kemični svinčnik
nalivno pero
ali
kemični svinčnik,
ter
eno- in dvojezični
slovar

Trajanje pisnega dela izpita je 170 minut.
Po zaključku pisanja Izpitne pole 1, tj. pred začetkom pisanja Izpitne pole 2, je 10-minutna
prekinitev.
Po zaključku pisanja Izpitne pole 2, tj. pred začetkom pisanja Izpitne pole 3, je 30-minutni
odmor.
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► Ustni del izpita
Naloga

Govorno sporočanje

Trajanje

Delež

1. naloga Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice
2. naloga

Vodeni pogovor o splošni sporazumevalni temi (glej
podpoglavje 4.2)

3. naloga

Interpretacija odlomka besedilne iztočnice in
pogovor o temi

Skupaj

do 20 minut 20 %

Trajanje ustnega dela izpita je do 20 minut. Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na
izpit.
3.2. Vrste besedil, tipi nalog in vrednotenje
Izpit iz angleškega jezika vsebuje različne vrste besedil in tipov nalog.
3.2.1 Vrste besedil
Obvestila in opozorila;
oglasi in reklamni oglasi;
prospekti, jedilniki, vodniki, radijski in televizijski spored;
vremenske napovedi in poročila;
obrazci in vprašalniki;
uradna, poluradna, neuradna in zasebna pisma, razglednice,
elektronska pošta;
članki iz časnikov, revij in spletnih virov (npr. poljudnoznanstveni
članki, kritične ocene, intervjuji);
umetnostna in neumetnostna besedila (npr. anekdote, odlomki poročil,
komentarjev, objave, pogovori).
3.2.2 Tipi nalog
V tem podpoglavju so navedeni vsi možni tipi nalog za preverjanje posameznih zmožnosti.
3.2.2.1 PISNI DEL IZPITA
Izpitni poli 1A (Bralno razumevanje) in 2 (Slušno razumevanje)
Naloge zaprtega tipa:
naloge alternativne izbire (izbira pravilnega odgovora od dveh
možnosti);
naloge izbirnega tipa (izbira pravilnega odgovora od več možnosti);
naloge povezovanja, npr. naslova z besedilom, povedi in odstavka,
delov povedi, vprašanj in odgovorov ipd.;
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naloge dopolnjevanja, npr. dokončevanje ali vstavljanje povedi,
izpolnjevanje praznih mest v besedilu (z manjkajočimi podatki) ipd.;
naloge urejanja in razvrščanja, npr. določitev pravega zaporedja
povedi ali odstavkov, urejanje preglednic ipd.;
naloge s kratkimi odgovori (zapis eno- ali večbesednih odgovorov);
kombinacija tipov nalog, npr. kratki odgovori + alternativni tip ali
alternativni tip + izbirni tip + kratki odgovori ipd.
Izpitna pola 1B (Poznavanje in raba jezika)
Poznavanje jezikovnih elementov se v vseh nalogah preverja v sobesedilu.
Naloge zaprtega tipa:
naloge izbirnega tipa (izbira pravilnega odgovora od več možnosti);
naloge dopolnjevanja:
izpolnjevanje praznih mest v besedilu: z danimi besedami ali
besednimi zvezami; brez danih besed ali besednih zvez; z besedami,
ki morajo biti postavljene v pravilno ali zahtevano obliko (glagoli,
sopomenke/protipomenke, predlogi, zaimki, besedotvorje itd.);
pretvorbe (premi govor v odvisnega ali nasprotno, parafraziranje, delni
prevodi ipd.).
Izpitna pola 3 (Pisno sporočanje)
Naloge odprtega tipa (tvorjenje besedila):
pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik), npr. pismo,
elektronsko sporočilo, poročilo, življenjepis, članek, zgodba,
argumentativni sestavek, sestavek na določeno temo ipd. na podlagi
iztočnice;
daljši pisni sestavek (argumentativno, pripovedno, opisno ali
drugačno besedilo).
3.2.2.2 USTNI DEL IZPITA
Pri ustnem delu izpita se preverja govorno sporočanje.
Naloge odprtega tipa (tvorjenje besedila):
pogovor na podlagi besedilne iztočnice;
pogovor na podlagi slikovne iztočnice;
pogovor o splošni sporazumevalni temi;
interpretacija odlomka besedilne iztočnice in pogovor o temi.
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► Pisni del izpita
Izpitna pola Tip naloge

Število nalog

Vrednotenje

1A

Naloge zaprtega tipa:
− naloge s kratkimi odgovori
− naloge alternativne izbire
− naloge izbirnega tipa
− naloge povezovanja
− naloge dopolnjevanja

2–3
(16–20 vprašanj)

vsako vprašanje
1 točka
16–20 točk

1B

Naloge zaprtega tipa:
− naloge izbirnega tipa
− naloge dopolnjevanja

2–3
(24–30 vprašanj)

vsako vprašanje
1 točka
24–30 točk

4–6

40–50 točk

2
(14–18 vprašanj)

vsako vprašanje
1 točka
14–18 točk

2

14–18 točk

3A

Pisni sestavek (v eni od stalnih
sporočanjskih oblik) – pismo,
elektronsko sporočilo, poročilo,
članek – na podlagi dane
iztočnice

1

20 točk

3B

Daljši pisni sestavek
(argumentativno, pripovedno,
opisno ali drugačno besedilo)

1

20 točk

2

40 točk

Skupaj IP 1

2

Naloge zaprtega tipa:
− naloge s kratkimi odgovori
− naloge alternativne izbire
− naloge dopolnjevanja
− naloge izbirnega tipa

− naloge povezovanja

Skupaj IP 2

Skupaj IP 3

Tipi nalog, število nalog, število vprašanj v posamezni nalogi in zaporedje nalog se v izpitnih
polah 1 in 2 lahko spreminjajo.
► Ustni del izpita
Tip naloge

Vrednotenje

Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice
Vodeni pogovor o splošni sporazumevalni temi (glej podpoglavje 4.2)
Interpretacija odlomka besedilne iztočnice in pogovor o temi
Skupaj

8
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3.2.3 Merila vrednotenja posameznih delov izpita
3.2.3.1 PISNI DEL IZPITA
► Izpitni poli 1 in 2
Za vsako pravilno rešitev je določeno število točk.
► Izpitna pola 3
Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik)
Ocenjuje se:
1. vsebina,
2. sporočilnost,
3. besedišče in register (= primerna stopnja formalnosti + primerna
izbira besedišča),
4. jezikovna pravilnost.
Vsebina
Točke Merila
5

Vsebina je povsem primerna, iztočnice so temeljito razvite, s povsem ustreznimi
podkrepitvami.

4

Vsebina je primerna, iztočnice so dokaj dobro razvite, z ustreznimi podkrepitvami.

3

Približno polovica vsebine je primerna, iztočnice so pomanjkljivo razvite ALI približno
polovica iztočnic ni upoštevana ALI del besedila je vzet iz navodil. Če je sestavek
krajši od 100 besed, se v vseh kategorijah dodelijo največ 3 točke.

2

Večina vsebine ni primerna, iztočnice v glavnem niso razvite ALI besedilo je skoraj v
celoti vzeto iz navodil.

1

Vsebina je komajda primerna, iztočnice niso razvite.
Če kandidat pri vsebini dobi 1 točko, se v drugih kategorijah dodelijo največ 3 točke.

0

Vsebina je v celoti neprimerna, ker ne sledi navodilom, sestavek je krajši od 50
besed. Če kandidat pri vsebini dobi 0 točk in je sestavek dolg 50 besed ali več, se v
drugih kategorijah dodeli največ 1 točka.

Sporočilnost
Točke Merila
5

Sporočilni namen in s tem učinek na ciljnega bralca sta popolnoma dosežena.
Sestavek v celoti ustreza zahtevani besedilni vrsti in njeni zgradbi.

4

Sporočilni namen in s tem učinek na ciljnega bralca sta v glavnem dosežena.
Sestavek v glavnem ustreza zahtevani besedilni vrsti in njeni zgradbi.

3

Sporočilni namen in s tem učinek na ciljnega bralca sta na splošno dosežena.
Sestavek na splošno ustreza zahtevani besedilni vrsti in njeni zgradbi.

2

Sporočilni namen in s tem učinek na ciljnega bralca sta le delno dosežena.
Sestavek le delno ustreza zahtevani besedilni vrsti in njeni zgradbi.
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1

Sporočilni namen in s tem učinek na ciljnega bralca v glavnem nista dosežena.
Sestavek v glavnem ne ustreza zahtevani besedilni vrsti in njeni zgradbi.

0

Sporočilni namen in s tem učinek na ciljnega bralca nista dosežena. Sestavek ne
ustreza zahtevani besedilni vrsti in njeni zgradbi. Sestavek je krajši od 50 besed.

Besedišče in register
Točke Merila
5

Besedišče je pravilno, raznoliko, pogosto bogato, s povsem ustreznim registrom in
vljudnostnim tonom.

4

Besedišče je v glavnem pravilno, raznoliko, občasno bogato, z večinoma ustreznim
registrom in vljudnostnim tonom.

3

Besedišče je v glavnem pravilno, vendar izrazito povprečno, delno se ponavlja ALI
besedišče je zgolj prepisano iz danih iztočnic, z delno neustreznim registrom in
vljudnostnim tonom.

2

Besedišče je pogosto napačno, izrazito povprečno ALI pogosto omejeno, s pretežno
neustreznim registrom in vljudnostnim tonom. Razumevanje besedila je lahko
mestoma oteženo.

1

Besedišče je v glavnem napačno, omejeno, s povsem neustreznim registrom in
vljudnostnim tonom. Razumevanje besedila je oteženo.

0

Sestavek je krajši od 50 besed.

Jezikovna pravilnost
Točke Merila

10

5

Raba raznolikih jezikovnih struktur, skoraj brez napak.

4

Raba raznolikih jezikovnih struktur, malo napak.

3

Raba raznolikih jezikovnih struktur, z več napakami ALI prevladuje raba osnovnih
jezikovnih struktur, skoraj brez napak.

2

Raba raznolikih vrstnih jezikovnih struktur, s pogostimi napakami ALI prevladuje
raba osnovnih jezikovnih struktur, s precej pogostimi napakami. Razumevanje
besedila je lahko mestoma oteženo.

1

Večina jezikovnih struktur je napačnih. Razumevanje besedila je oteženo.

0

Sestavek je krajši od 50 besed.
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Daljši pisni sestavek
Ocenjuje se:
1. vsebina,
2. besedišče,
3. jezikovna pravilnost,
4. zgradba in vezljivost.
Vsebina
Točke Merila
5

Vsebina je povsem primerna, v celoti osredotočena na naslov, podprta s
prepričljivimi dokazi, s poglobljenim vpogledom v temo, obravnavano problemsko.

4

Vsebina je v glavnem primerna, osredotočena na naslov, podprta s primernimi
dokazi, z dobrim vpogledom v temo, obravnavano dokaj problemsko.

3

Vsebina je na splošno primerna, delno osredotočena na naslov (približno polovica je
primerna ALI se ponavlja), podprta z enostavnimi/neizvirnimi dokazi, s površnim
vpogledom v temo, obravnavano delno problemsko in delno pripovedno. Če je
sestavek krajši od 150 besed, se v vseh kategorijah dodelijo največ 3 točke.

2

Vsebina je v glavnem neprimerna, občasno osredotočena na naslov, pomanjkljivo
podprta z dokazi, s površnim vpogledom v temo, obravnavano občasno problemsko
in večinoma pripovedno.

1

Vsebina je komajda primerna, ni osredotočena na naslov, s pomanjkljivim
vpogledom v temo, ki ni obravnavana problemsko. Če kandidat pri vsebini dobi 1
točko, se v drugih kategorijah dodelijo največ 3 točke.

0

Vsebina je v celoti neustrezna ALI sestavek je krajši od 100 besed.
Če kandidat pri vsebini dobi 0 točk in je sestavek dolg 100 besed ali več, se v drugih
kategorijah dodelita največ 2 točki.

Besedišče
Točke Merila
5

Besedišče je pravilno, raznoliko, pogosto nadpovprečno bogato, z izrazito rabo
pristnih kolokacij, s povsem ustreznim registrom.

4

Besedišče je v glavnem pravilno, raznoliko, občasno nadpovprečno bogato, z rabo
pristnih kolokacij, z večinoma ustreznim registrom.

3

Besedišče je v glavnem pravilno, toda povprečno, delno se ponavlja, z večinoma
neizrazitimi kolokacijami, z delno neustreznim registrom.

2

Besedišče je pogosto napačno, izrazito povprečno, pogosto se ponavlja, je dokaj
omejeno, s pretežno neustreznim registrom. Razumevanje besedila je lahko
mestoma oteženo.

1

Besedišče je v glavnem napačno, se ponavlja, je zelo omejeno, s povsem
neustreznim registrom. Razumevanje besedila je oteženo.

0

Sestavek je krajši od 100 besed.

Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito – Angleški jezik

11

809

Stran

810 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Uradni list Republike Slovenije

Jezikovna pravilnost
Točke Merila
5

Raba raznolikih jezikovnih struktur, skoraj brez napak.

4

Raba raznolikih jezikovnih struktur, malo napak.

3

Raba raznolikih jezikovnih struktur, z več napakami ALI prevladuje raba osnovnih
jezikovnih struktur, skoraj brez napak.

2

Raba raznolikih jezikovnih struktur, s pogostimi napakami ALI prevladuje raba
osnovnih jezikovnih struktur, s precej pogostimi napakami. Razumevanje besedila je
lahko mestoma oteženo.

1

Večina jezikovnih struktur je napačnih. Razumevanje besedila je oteženo.

0

Sestavek je krajši od 100 besed.

Zgradba in vezljivost
Točke Merila

12

5

Besedilo je povsem primerno členjeno na jasno nakazane odstavke (uvod, jedro,
zaključek); misli so povsem jasno povezane; dobra vezljivost na ravni stavka,
odstavka in sestavka.

4

Besedilo je primerno členjeno na jasno nakazane odstavke (uvod, jedro, zaključek);
misli so v glavnem jasno povezane; mestoma ohlapna vezljivost na ravni stavka,
odstavka in/ali sestavka.

3

Besedilo je delno neprimerno členjeno; misli so deloma nejasno povezane; ohlapna
vezljivost na ravni stavka, odstavka in sestavka. Če je sestavek napisan v enem
odstavku, se dodelijo največ 3 točke.

2

Besedilo ni primerno členjeno, misli so nejasno povezane; slaba vezljivost na ravni
stavka, odstavka in sestavka.

1

Besedilo ni členjeno, misli so samo navržene; vezljivosti ni.

0

Sestavek je krajši od 100 besed.
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3.2.3.2 USTNI DEL IZPITA
Ocenjuje se:
1. sodelovanje v pogovoru, sporočilnost in koherenca,
2. besedišče,
3. jezikovna pravilnost,
4. gladkost in izgovarjava.
Sodelovanje v pogovoru, sporočilnost in koherenca
Točke Merila
5

Samostojno začenja in v glavnem vodi pogovor. Zelo dobro se odziva na vse vrste
iztočnic. Zelo dobro razširi in razvije iztočnice, zelo dobro izrazi svoja mnenja in
stališča, jih povsem prepričljivo podkrepi z argumenti. Misli so med seboj povsem
smiselno povezane.

4

Dokaj samostojno začenja in vodi pogovor. Dobro se odziva na vse vrste iztočnic.
Dobro razširi in razvije iztočnice, dobro izrazi svoja mnenja in stališča, jih prepričljivo
podkrepi z argumenti. Misli so med seboj dokaj smiselno povezane.

3

Potrebuje izpraševalčeve spodbude, vendar se nanje ustrezno odziva. V glavnem
se ustrezno odziva na večino iztočnic. Razvije in razširi iztočnice, pomanjkljivo izrazi
svoja mnenja in stališča, jih delno podkrepi z argumenti. Misli so mestoma
nepovezane.

2

V glavnem se odziva le na izpraševalčeve spodbude. Slabo se odziva na iztočnice.
Slabo razširi in razvije iztočnice, zelo pomanjkljivo izrazi svoja mnenja in stališča, jih
slabo podkrepi z argumenti. Misli so pogosto nepovezane.

1

Slabo se odziva celo na izpraševalčeve spodbude. Skoraj se ne odziva na iztočnice.
Ne razširi in razvije iztočnic, ne izrazi svojih mnenj in stališč. Misli so v glavnem
nepovezane.

0

Ne sodeluje v pogovoru.

V pogovoru sodelujeta izpraševalec in kandidat: enostranski govor slednjega nikakor ni
zaželen.
Besedišče
Točke Merila
5

Besedišče je popolnoma primerno in pogosto nadpovprečno bogato.

4

Besedišče je primerno in občasno nadpovprečno bogato.

3

Besedišče je dokaj primerno, opazimo posamezne napačne rabe.

2

Besedišče je omejeno, vendar ne moti sporazumevanja.

1

Besedišče je nezadostno, kar preprečuje sporazumevanje.

0

Ne sodeluje v pogovoru.
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Jezikovna pravilnost
Točke Merila
5

Raba raznolikih jezikovnih struktur, skoraj brez napak.

4

Raba raznolikih jezikovnih struktur, malo napak.

3

Raba raznolikih jezikovnih struktur, z več napakami ALI prevladuje raba osnovnih
jezikovnih struktur, skoraj brez napak.

2

Raba raznolikih jezikovnih struktur, s pogostimi napakami ALI prevladuje raba
osnovnih jezikovnih struktur, s precej pogostimi napakami. Razumevanje besedila je
lahko mestoma oteženo.

1

Večina jezikovnih struktur je napačnih. Razumevanje besedila je oteženo.

0

Ne sodeluje v pogovoru.

Gladkost in izgovarjava
Točke Merila
5

Govori brez zatikanja; izgovarjava, naglas in stavčna intonacija so odlični.

4

Govori z malo zatikanja; izgovarjava, naglas in stavčna intonacija so dokaj dobri.

3

Govori z nekaj zatikanja; izgovarjava, naglas in stavčna intonacija so povprečni in
brez večjih napak.

2

Govori z dokaj pogostim zatikanjem; izgovarjava, naglas in stavčna intonacija so
slabi, vendar ne preprečujejo sporazumevanja.

1

Govori z zelo pogostim zatikanjem, kar otežuje sporazumevanje; izgovarjava,
naglas in stavčna intonacija so slabi ter otežujejo sporazumevanje.

0

Ne sodeluje v pogovoru.

Za govor z naravnim omahovanjem kandidatu ne odbijemo točk.
3.3. Merila za pretvorbo odstotnih točk v opisno oceno
Izpit ovrednoti predmetna komisija z absolutnimi in odstotnimi točkami. Točke predmetna
komisija pretvori v opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«. Kandidat izpit opravi, če opravi
pisni in ustni del, pri čemer se upoštevajo merila za pozitivno oceno iz angleščine pri splošni
maturi v prejšnjem koledarskem letu.
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IZPITNE VSEBINE IN CILJI

4.1. Sporazumevalna zmožnost
Sporazumevalna zmožnost v angleščini vsebuje te elemente:
1.

jezikovno zmožnost: besedišče, slovnica (oblikoslovje s
skladnjo), semantika, glasoslovje s pravorečjem in pravopis;

2.

sociolingvistično zmožnost: jezikovni označevalci družbenih
odnosov, vljudnostni dogovori, izrazi ljudskih modrosti (pregovori,
izreki, stalne besedne zveze), razlike v registru, dialekti in naglasi;

3.

pragmatično zmožnost: organiziranost, zgradba in urejanje
sporočila (prilagajanje situaciji, prevzemanje pogovora, razvijanje
teme, koherenca in kohezija), uporaba sporazumevalnih funkcij
(npr. opisovanje, poročanje, spraševanje, podajanje predlogov,
prepričevanje, argumentiranje) in uporaba vzorcev družbenega
sporazumevanja (npr. pozdravi, iskanje/dajanje informacij,
vprašanje-odgovor).

4.2. Tematska področja
V tem poglavju so navedena tematska področja, na podlagi katerih se preverja celostna
sporazumevalna zmožnost kandidatov v angleščini. Teme se navezujejo na osebno,
izobraževalno, javno in zaposlitveno področje:
preživljanje prostega časa,
mladi in sodobni svet,
zdrav način življenja,
domače okolje, družina, prijatelji,
družba in svet, v katerem živimo (Slovenija, Evropa, svet),
narava in njeno nenehno spreminjanje,
nekoč, danes, jutri,
sodobna komunikacija in mediji,
šola, študij, delo, izobraževanje in načrti posameznika za prihodnost,
kultura, umetnost in medkulturnost,
znanost, gospodarstvo in tehnologija,
globalizacija, mobilnost in migracije,
dediščina preteklosti in dosežki sedanjosti.
Pri pisnem delu izpita se pisne naloge nanašajo na omenjena tematska področja; npr.
besedilo za bralno razumevanje lahko obravnava vidike preživljanja prostega časa, tisto za
slušno razumevanje pa se lahko navezuje na probleme izobraževanja in znanosti.
Pri ustnem delu izpita ima kandidat priložnost pokazati svojo spretnost v govorjeni angleščini.
Namen izpita je, da kandidat pokaže, kako obvladuje splošno angleščino in kako dobro se
znajde v tem jeziku; z izpraševalcem naj se torej pogovarja čim bolj naravno o kateri izmed
omenjenih tem.
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4.3. Jezikovne strukture
Jezikovno znanje in zmožnosti, ki se preverjajo na izpitu iz angleškega jezika, vključujejo
besedje, slovnične (oblikoslovne in skladenjske), pomenoslovne, glasoslovne, pravopisne in
pravorečne sestavine in druge razsežnosti angleškega jezikovnega sistema. To jezikovno
znanje in zmožnosti kandidat uporablja pri pisnem in ustnem izražanju tematskih področij,
predpisanih v katalogu.
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Učbeniki in učna sredstva, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje, so zbrani v Katalogu učbenikov za srednjo šolo in objavljeni na spletni strani
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo www.zrss.si.
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312.

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin
in pese

Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega
odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, šestega odstavka
17. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. člena, tretjega odstavka
24.a člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka
36. člena ter za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka
66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09,
32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o trženju semena krmnih rastlin in pese
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste krmnih rastlin in pese, kategorije, v katerih se uradno potrdi in trži seme posamezne vrste
krmnih rastlin in pese, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti
semena krmnih rastlin in pese, ki jih mora za uradno potrditev
izpolnjevati posamezna kategorija, zahteve glede pakiranja,
zapiranja in označevanja in druge pogoje za trženje semena
krmnih rastlin in pese, posebne zahteve za trženje nedokončno
potrjenega semena krmnih rastlin in pese in semena krmnih
rastlin in pese v mešanicah ter majhnih pakiranjih, podrobnejši
postopek uradne potrditve semena krmnih rastlin in pese, postopek uradnega nadzora nad preglednikom in vzorčevalcem
pod uradnim nadzorom, postopek izvedbe naknadne kontrole
semena krmnih rastlin in pese in podrobnejši način obveščanja
ter izmenjave podatkov v skladu z:
– Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semen
krmnih rastlin (66/401/EGS) (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966,
str. 2298), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije
(EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge
I k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena
žit, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena
pese, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena
zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in
molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 66/401/EGS) in
– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o
trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12),
zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU)
2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, Priloge I
k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, Priloge I
k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, Priloge I
k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic
in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik
(UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2002/54/ES).
2. člen
(vrste krmnih rastlin in pese)
Krmne rastline in pesa so rastline naslednjih vrst:
a) trave (Poaceae):
1. Agrostis canina L. – pasja šopulja,
2. Agrostis capillaris L. – lasasta šopulja,
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3. Agrostis stolonifera L. – plazeča šopulja,
4. Agrostis gigantea Roth. – orjaška šopulja,
5. Alopecurus pratensis L. – travniški lisičji rep,
6. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex. J.Presl &
C. Presl – visoka pahovka,
7. Bromus catharticus Vahl – čistilna stoklasa,
8. Bromus sitchensis Trin. – aljaška stoklasa,
9. Cynodon dactylon (L.) Pers. – prstasti pesjak,
10. Dactylis glomerata L. – navadna pasja trava,
11. Festuca arundinacea Schreber – trstikasta bilnica,
12. Festuca filiformis Pourr. – tankolistna bilnica,
13. Festuca ovina L. – ovčja bilnica,
14. Festuca pratensis Huds. – travniška bilnica,
15. Festuca rubra L. – rdeča bilnica,
16. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. – raskavolistna
bilnica,
17. Lolium multiflorum Lam. – mnogocvetna (laška) ljuljka
(vključno z westerwoldsko ljuljko),
18. Lolium perenne L. – trpežna (angleška) ljuljka,
19. Lolium x hybridum Hausskn – skrižana ljuljka,
20. Phalaris aquatica L. – vodna čužka,
21. Phleum nodosum L. – bertolonijev mačji rep,
22. Phleum pratense L. – travniški mačji rep,
23. Poa annua L. – enoletna latovka,
24. Poa nemoralis L. – podlesna latovka,
25. Poa palustris L. – močvirska latovka,
26. Poa pratensis L. – travniška latovka,
27. Poa trivialis L. – navadna latovka,
28. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – rumenkasti ovsenec,
29. xFestulolium Asch. & Graebn. – festulolium (hibridi,
ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Festuca z vrstami iz rodu
Lolium);
b) metuljnice (Fabaceae):
1. Galega orientalis Lam. – krmna jastrebina,
1. Hedysarum coronarium L. – medenica,
3. Lotus corniculatus L. – navadna nokota,
4. Lupinus albus L. – beli volčji bob,
5. Lupinus angustifolius L. – ozkolistni volčji bob,
6. Lupinus luteus L. – rumeni volčji bob,
7. Medicago lupulina L. – hmeljna meteljka,
8. Medicago sativa L. – lucerna,
9. Medicago x varia T. Martyn – pisana meteljka,
10. Onobrychis viciifolia Scop. – navadna turška detelja,
11. Pisum sativum L. (partim) – krmni grah,
12. Trifolium alexandrinum L. – aleksandrijska detelja,
13. Trifolium hybridum L. – hibridna detelja,
14. Trifolium incarnatum L. – inkarnatka,
15. Trifolium pratense L. – črna detelja,
16. Trifolium repens L. – bela (plazeča) detelja,
17. Trifolium resupinatum L. – perzijska (zasukanocvetna)
detelja,
18. Trigonella foenum-graecum L. – sabljasti triplat,
19. Vicia faba L. (partim) – krmni bob,
20. Vicia pannonica Crantz – panonska grašica,
21. Vicia sativa L. – navadna grašica,
22. Vicia villosa Roth – kuštrava grašica;
c) druge vrste krmnih rastlin:
1. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. – koleraba, kavla,
2. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.
medullosa Thell. + var. viridis L. – krmni ohrovt,
3. Phacelia tanacetifolia Benth. – facelija,
4. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – oljna redkev;
č) pesa:
1. Beta vulgaris L. – krmna pesa ali sladkorna pesa.
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3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. žlahtniteljevo seme je seme, ki ga pridela žlahtnitelj
oziroma vzdrževalec sorte in je namenjeno pridelavi semena
generacije pred osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu:
predosnovno seme) ali semena kategorije osnovno seme;
2. enoklično seme je seme pese, ki je gensko enoklično;
3. obloženo seme je seme pese, namenjeno setvi z natančnimi sejalnicami v končni sklop rastlin, iz katerega zraste
posamezna rastlina.
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE SEMENA
KRMNIH RASTLIN IN PESE
4. člen
(splošne zahteve za trženje semena krmnih rastlin in pese)
(1) Seme krmnih rastlin in pese se lahko da na trg, če:
1. pripada sorti, ki je vpisana v sortno listo v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), ali vključena v skupni katalog sort
v skladu Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o
skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 18. decembra 2006 o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo nekaterih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena
nekaterih sort poljščin (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 167);
2. ga je organ, ki je pristojen za uradno potrditev semena
krmnih rastlin in pese (v nadaljnjem besedilu: pristojni uradni
organ) v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU) uradno potrdil v eni od kategorij iz 6. člena tega pravilnika;
3. izpolnjuje zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora seme krmnih rastlin in pese izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
1. če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti
na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena
ali ki spremljajo partijo tega semena, navedeno, da je sorta
gensko spremenjena;
2. če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih
etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena
ali v njih;
3. če je seme tretirano ali obdelano s fitofarmacevtskim
sredstvom (v nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahteve
iz prejšnje točke izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi,
ki urejajo dajanje FFS v promet.
5. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko uradno
potrdi in trži seme krmnih rastlin in pese:
1. ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, na podlagi dovoljenja, izdanega v
skladu z Odločbo Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih
za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje
v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic
(2004/842/ES) (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21), zadnjič
spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/320
z dne 3. marca 2016 o spremembi Odločbe 2004/842/ES o
pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo
dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena
prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic
(UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 88), (v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2004/842/ES); seme mora biti označeno, kot je določeno v 5. členu Odločbe 2004/842/ES;
2. ki glede kalivosti ne izpolnjuje zahtev za kakovost semena krmnih rastlin iz 1. točke dela B ali zahtev za kakovost
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semena pese iz 1. točke dela C Priloge 2, ki je sestavni del tega
pravilnika, na podlagi dovoljenja, ki se izda v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih
za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/
ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic
za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši
kalivosti (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 17; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 217/2006/ES); seme mora biti označeno, kot
je določeno v 4. členu Uredbe 217/2006/ES;
3. kategorije predosnovno in osnovno seme, ki glede
kalivosti ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke dela B Priloge 2 tega
pravilnika in je namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, če so
pakiranja takega semena označena z dodatno etiketo, na kateri
so navedeni najmanj naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,
– številka partije semena,
– dejanska kalivost semena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme
krmnih rastlin uradno potrdi in trži tudi kot mešanica semena
različnih vrst in sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: mešanica
semena), če so izpolnjene posebne zahteve za mešanico semena iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme
krmnih rastlin in pese ter mešanica semena tržijo v majhnih pakiranjih, če so izpolnjene posebne zahteve za majhna pakiranja
iz 11. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko seme
krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede pakiranja in zapiranja iz 7. člena tega pravilnika ter zahtev glede
kakovosti iz dela B ali C Priloge 2 tega pravilnika, uvozi oziroma
dobavi drugemu dobavitelju z namenom priprave za trg in dokončne uradne potrditve semena, če izpolnjuje posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme iz 12. člena tega pravilnika.
6. člen
(kategorije semena krmnih rastlin in pese)
(1) Seme krmnih rastlin, ki se uradno potrdi v kategoriji
osnovno seme, je seme:
1. požlahtnjene sorte:
a) ki ga je pridelal žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte
neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte,
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme, kategorij certificirano seme prve množitve ali
certificirano seme druge množitve,
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1, ki
je sestavni del tega pravilnika, in Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali pregledi pod uradnim nadzorom;
2. lokalne sorte:
a) ki je pridelano pod uradnim nadzorom iz semena lokalne sorte, ki je uradno priznana kot lokalna sorta na enem
ali več gospodarstvih, ki se nahajajo na jasno razmejenem
območju porekla,
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme,
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in
Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(2) Seme krmnih rastlin, ki se uradno potrdi v kategoriji
certificirano seme, je seme vrst krmnih rastlin iz 2. člena tega
pravilnika:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
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semena, za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno,
da izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2
tega pravilnika;
b) ki je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme iz Priloge 1
in Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je seme krmnega graha,
krmnega boba, lucerne ter seme vrst iz rodu volčjega boba in
grašic, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme prve
množitve, seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
semena, za katero je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da
izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2
tega pravilnika;
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme druge množitve oziroma za setev za pridelavo
kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme prve množitve iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je seme krmnega graha, krmnega boba, lucerne ter seme vrst iz rodu volčjega
boba in grašic, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano seme
druge množitve, seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve ali, če vzdrževalec oziroma
žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, za katero je
bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za
osnovno seme iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika;
b) ki je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za certificirano seme druge množitve iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena je seme prstastega pesjaka, vodne čužke, enoletne latovke, medenice, navadne turške detelje, sabljastega triplata in panonske grašice,
ki se uradno potrdi v kategoriji trgovsko seme, seme:
a) ki je vrstno pristno;
b) ki je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin;
c) ki izpolnjuje zahteve za trgovsko seme iz Priloge 1 in
Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(6) Seme pese, ki se uradno potrdi v kategoriji osnovno
seme, je seme:
a) ki ga je pridelal žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte
neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki vzdrževanja sorte;
b) ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme;
c) ki izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz Priloge 1 in
Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi, razen zahtev iz Priloge 2 tega
pravilnika, katerih izpolnjevanje se ugotovi z uradnimi pregledi
ali pregledi pod uradnim nadzorom.
(7) Seme pese, ki se uradno potrdi v kategoriji certificirano
seme, je seme:
a) ki je pridelano neposredno iz osnovnega semena;
b) ki je namenjeno pridelavi pese;
c) ki izpolnjuje zahteve za kategorijo certificirano seme iz
Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika in
č) za katero je bilo izpolnjevanje zahtev iz te točke ugotovljeno z uradnimi pregledi ali pregledi pod uradnim nadzorom.
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7. člen
(zahteve glede pakiranja in zapiranja)
(1) Uradno potrjeno seme krmnih rastlin in pese vseh
kategorij se lahko da na trg le v homogenih partijah in izvirno
zaprtih pakiranjih. Masa posamezne partije semena ne sme
presegati največje mase, ki je za posamezno vrsto krmnih
rastlin in pese navedena v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3,
ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pakiranja uradno potrjenega semena krmnih rastlin in
pese so izvirno zaprta, če:
1. so zaprta uradno ali pod uradnim nadzorom:
– pakiranja so uradno zaprta, če jih pristojni uradni organ
uradno zapre in označi z uradnimi etiketami,
– pakiranja so zaprta pod uradnim nadzorom, če jih zapre
in z uradnimi etiketami označi dobavitelj pod uradnim nadzorom pristojnega uradnega organa;
2. jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja
ali brez vidnih poškodb uradne etikete ali embalaže, v katero je
seme zapakirano. Sistem zapiranja vključuje pritrditev etikete
z uradno plombo ali na drug način, ki zagotavlja, da etikete ni
mogoče odstraniti in je ponovno namestiti na pakiranje ali je
drugače uporabiti, ne da bi bilo to opazno.
(3) Ne glede na določbo 2. točke prejšnjega odstavka so pakiranja izvirno zaprta tudi, če se uporabi kateri od
sistemov zapiranja za enkratno uporabo iz Odločbe Komisije z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja »sistemi za enkratno uporabo« v smislu direktiv
Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS
in 70/458/EGS (81/675/EGS) (UL L št. 246 z dne 29. 8. 1981,
str. 26), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 12. novembra 1986 o spremembi Odločbe 81/675/EGS o določitvi,
da so določeni sistemi zapiranja „sistemi za enkratno uporabo“
med drugim v smislu direktiv Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS
(86/563/EGS) (UL L št. 327 z dne 22. 11. 1986, str. 50).
(4) Izvirno zaprtih pakiranj se ne sme ponovno zapreti,
razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno izvirno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in
pristojni uradni organ navedena na uradni etiketi.
8. člen
(zahteve glede označevanja)
(1) Vsako pakiranje uradno potrjenega semena mora
biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno
etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa
z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno
plombo.
(2) Dovoljena je uporaba samolepilnih uradnih etiket, ki
morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Vsako pakiranje osnovnega in certificiranega semena
mora vsebovati kartonček enake barve kot je uradna etiketa,
na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz 2. točke
pod d), f) in g) Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, za
trgovsko seme pa morajo biti na kartončku navedeni podatki
iz 4. točke pod b), e) in g) Priloge 4 tega pravilnika. Kartonček
je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo.
Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na
pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz
materiala, ki se ne trga.
9. člen
(uradne etikete za uradno potrjeno seme
krmnih rastlin in pese)
(1) Uradne etikete za uradno potrjeno seme krmnih rastlin
in pese so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno
seme;
– bele barve za osnovno seme;
– modre barve za certificirano seme in certificirano seme
prve množitve;
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– rdeče barve za certificirano seme druge množitve;
– rjave barve za trgovsko seme;
– zelene barve za mešanico semena.
(2) Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(3) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah
iz tega člena, so za posamezno kategorijo semena navedeni v
1., 2., 3. ali 4. točki Priloge 4 tega pravilnika.
10. člen
(posebne zahteve za mešanico semena)
(1) Mešanica semena, ki je namenjena pridelavi krme,
sme poleg semena krmnih rastlin vsebovati seme tistih vrst
žit, oljnic in predivnic ter zelenjadnic, ki izpolnjujejo pogoje iz
predpisov, ki urejajo trženje semena žit, oljnic in predivnic ter
zelenjadnic, ne sme pa vsebovati semena sort trav, ki niso
namenjene pridelavi krme.
(2) Mešanica semena, ki ni namenjena pridelavi krme,
lahko vsebuje seme krmnih rastlin in seme katerih koli drugih
vrst rastlin.
(3) Mešanica semena iz prvega odstavka tega člena se
uradno potrdi, če je vpisana v evidenco semenskih mešanic,
ki jo vodi pristojni uradni organ, in če se z uradnimi pregledi ali
pregledi pod uradnim nadzorom ugotovi, da:
1. je vsaka sestavina mešanice pred mešanjem izpolnjevala zahteve za trženje, določene s tem pravilnikom;
2. mešanica semena izpolnjuje pogoje, določene z Odločbo Komisije z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg
semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline
(2004/371/ES) (UL L št. 116 z dne 22. 4. 2004, str. 39).
(4) Mešanica semena iz drugega odstavka tega člena
se uradno potrdi, če se z uradnimi pregledi ali pregledi pod
uradnim nadzorom ugotovi, da:
1. je vsaka sestavina mešanice pred mešanjem izpolnjevala zahteve za trženje, določene s tem pravilnikom;
2. oprema za mešanje zagotavlja, da je celotna količina
semena po mešanju izenačena po sestavi, kot jo je določil
dobavitelj.
(5) Pakiranja uradno potrjene mešanice semena se označijo z uradnimi etiketami, ki so zelene barve, na njih pa se navedejo podatki iz 3. točke Priloge 4 tega pravilnika. Najmanjša velikost uradnih etiket za mešanico semena je 110 mm x 67 mm.
11. člen
(majhna pakiranja)
(1) Majhna pakiranja semena krmnih rastlin, pese ali mešanice semena (v nadaljnjem besedilu: majhna pakiranja) se
označijo kot majhna EU A pakiranja, majhna EU B pakiranja ali
majhna EU pakiranja semena pese.
(2) Majhno EU A pakiranje vsebuje mešanico semena
krmnih rastlin, ki ni namenjena pridelavi krmnih rastlin in katerega neto masa ne presega 2 kg. V neto maso semena ne
štejejo granulirana FFS, snovi za oblaganje semena in drugi
trdni dodatki.
(3) Majhno EU B pakiranje vsebuje osnovno seme, certificirano seme, trgovsko seme ali mešanico semena krmnih
rastlin, ki ni majhno EU A pakiranje, če neto masa pakiranja ne
presega 10 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana
FFS, snovi za oblaganje semena in drugi trdni dodatki.
(4) Majhno EU pakiranje pese vsebuje seme pese kategorije certificirano seme in:
1. za enoklično ali obloženo seme vsebina ne presega
100.000 klobčičev ali zrn ali čiste mase 2,5 kg, brez upoštevanja granuliranih FFS, snovi za oblaganje semena in drugih
trdih dodatkov, ali
2. za seme, ki ni enoklično ali obloženo seme, vsebina ne
presega čiste mase 10 kg, brez upoštevanja granuliranih FFS,
snovi za oblaganje semena in drugih trdnih dodatkov.
(5) Majhna pakiranja se lahko tržijo izključno končnemu
potrošniku.
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(6) Seme krmnih rastlin, pese ali mešanice semena se
lahko v majhnih pakiranjih tržijo le, če je bila partija semena ali
mešanice semena pred pakiranjem v majhna pakiranja uradno
potrjena v eni od kategorij iz 5. člena tega pravilnika ali če je
mešanica semena pred tem izpolnjevala posebne zahteve za
mešanico semena iz prejšnjega člena.
(7) Majhna pakiranja se zapirajo tako, da jih ni mogoče
odpreti, ne da bi bilo to opazno.
(8) Majhna pakiranja se označijo z etiketami dobavitelja,
ki se pritrdijo na zunanji strani vsakega majhnega pakiranja
ali pa se podatki, predpisani za etiketo dobavitelja, natisnejo
neposredno na embalažo. Na etiketi dobavitelja ali na embalaži
mora biti označeno, da gre za majhna pakiranja.
(9) Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka barvi uradne etikete iz prvega odstavka 8. člena
tega pravilnika. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja, so navedeni v 5. točki Priloge 4 tega pravilnika.
(10) Ne glede na določbe osmega odstavka tega člena:
1. je lahko pri prozornih pakiranjih etiketa dobavitelja na
notranji strani majhnega pakiranja, če je jasno vidna in čitljiva,
2. se lahko majhna pakiranja na zahtevo dobavitelja označijo z uradnimi etiketami.
12. člen
(posebne zahteve za nedokončno potrjeno seme)
(1) Nedokončno potrjeno seme krmnih rastlin in pese iz
četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika se lahko drugemu
dobavitelju dobavi le, če:
1. je bilo seme pridelano:
a) neposredno iz predosnovnega semena, osnovnega
semena ali certificiranega semena prve množitve, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ki
ji je bila priznana enakovrednost (v nadaljnjem besedilu: tretja
država) z Odločbo Sveta z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih
državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih
državah (2003/17/ES) (UL L št. 8 z dne 14. 1. 2003, str. 10),
zadnjič spremenjeno s Sklepom (EU) 2021/537 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede enakovrednosti
poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora nad postopki
vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu
(UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2003/17/ES) ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
2. je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da je semenski
posevek, v katerem je bilo seme pridelano, izpolnjeval zahteve
za semenske posevke iz Priloge 1 tega pravilnika in zahteve
glede sortne pristnosti in čistosti iz Priloge 2 tega pravilnika;
3. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena z
uradnimi etiketami za nedokončno potrjeno seme, ki so sive
barve, na njih pa so navedeni podatki iz točke 6.1 Priloge 4
tega pravilnika;
4. seme do drugega dobavitelja spremlja potrdilo o uradni
potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme
iz točke 6.2 Priloge 4 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
nedokončno potrjeno seme krmnih rastlin in pese uvozi in dobavi dobavitelju, ki bo seme pripravil za trg in zagotovil njegovo
dokončno uradno potrditev, če je:
1. bilo to seme pridelano v tretji državi:
a) neposredno iz predosnovnega semena, osnovnega
semena ali certificiranega semena prve množitve, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU ali v tretji državi, ali
b) z neposrednim križanjem osnovnega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v eni od držav članic EU, z osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi;
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2. pristojni uradni organ tretje države na podlagi uradnih
pregledov:
a) ugotovil, da je semenski posevek, v katerem je bilo
seme pridelano, izpolnjeval zahteve za semenske posevke,
določene v Odločbi 2003/17/ES, in
b) seme zaprl in označil kot nedokončno potrjeno seme
ter zanj izdal certifikat v skladu z Odločbo 2003/17/ES.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE
13. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi semenski posevek organu za potrjevanje, ki je pristojni uradni organ in ima v skladu z zakonom,
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo
za vodenje postopka uradne potrditve semena krmnih rastlin
in pese.
(2) Prijava semenskega posevka, ki jo dobavitelj pridobi
pri organu za potrjevanje, vsebuje najmanj naslednje podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter
neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v register
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin
(v nadaljnjem besedilu: SEME-register);
2. pridelovalcu, če dobavitelj organizira pridelavo semena
krmnih rastlin in pese v dogovoru s pridelovalcem: osebno ime
in naslov ali firmo in sedež pridelovalca;
3. mestu pridelave: naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, ki mu pripadajo
površine, na katerih bo semenski posevek;
4. zemljišču, na katerem je semenski posevek:
a) identifikacijska oznaka in domače ime grafične enote
rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK), s
katerima je GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
b) površina GERK-a oziroma njegovega dela, če je semenski posevek le na delu GERK-a,
c) o predhodnih posevkih na tem GERK-u;
5. semenu, uporabljenem za setev semenskega posevka:
a) o sorti, kategoriji in poreklu; če je semenski posevek
namenjen pridelavi semena hibridne sorte, se podatki navedejo
za vsako starševsko komponento,
b) količini,
c) datumu setve.
(3) Dobavitelj mora prijavi semenskega posevka priložiti
kopije dokazil o semenu, uporabljenem za setev semenskega
posevka. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam,
zadostuje navedba številke in datuma zapisnika o opravljenih
poljskih pregledih ali potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme iz tretjega odstavka 20. člena tega
pravilnika.
(4) Če dobavitelj za setev semenskega posevka uporabi
žlahtniteljevo seme, se v prijavi namesto kategorije in porekla
semena navede »žlahtniteljevo seme«.
(5) Rok za prijavo semenskega posevka je vsako leto:
– do 1. aprila za peso, oljno redkev in kolerabo ter
– do 15. aprila za vse druge vrste krmnih rastlin iz 2. člena
tega pravilnika.
14. člen
(uradni pregledi semenskega posevka)
(1) Po prejemu prijave semenskega posevka iz prejšnjega
člena opravi organ za potrjevanje uradne preglede semenskega posevka, ki vključujejo pregled evidenc in dokazil, ki jih o
semenskem posevku vodi in hrani dobavitelj v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ter poljske
preglede. Z uradnimi pregledi semenskega posevka organ za
potrjevanje preveri, ali:
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1. je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno
predosnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme prve
množitve, ki je bilo uradno potrjeno v eni od držav članic EU
ali v tretji državi;
2. zemljišče, na katerem je semenski posevek, izpolnjuje
zahteve glede predhodnih posevkov iz 15. člena tega pravilnika;
3. semenski posevek izpolnjuje zahteve glede izolacije,
zapleveljenosti, sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega
stanja iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka se
za setev semenskega posevka, v katerem bo pridelano seme
kategorije predosnovno seme, uporabi žlahtniteljevo seme.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz 3. točke prvega odstavka tega
člena se preveri s poljskimi pregledi iz 19. člena tega pravilnika.
(4) Pri poljskih pregledih se preveri tudi prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v 3. točki Priloge 1 tega pravilnika.
15. člen
(predhodni posevki)
(1) Zemljišče je primerno za pridelovanje semena posamezne vrste oziroma sorte krmnih rastlin, če na njem najmanj
dve predhodni rastni dobi ni bila posejana krmna rastlina iste
vrste in če na njem ni samosevnih rastlin.
(2) Zemljišče je primerno za pridelovanje semena pese,
če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila posejana
pesa in če na njem ni samosevnih rastlin.
16. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst krmnih rastlin in
pese mora izpolnjevati zahteve glede najmanjše oddaljenosti
semenskega posevka (v nadaljnjem besedilu: izolacijska razdalja) od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, ki bi
lahko povzročili neželeno tujo oprašitev. Najmanjše izolacijske
razdalje so za posamezno vrsto krmnih rastlin in pese navedene v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Semenski posevek samoprašnih vrst krmnih rastlin
in pese mora biti od drugih posevkov krmnih rastlin in pese
ločen z oviro ali pasom zemljišča, na katerem ne rastejo krmne
rastline ali pesa, da med žetvijo ne pride do mešanja semena
različnih vrst ter sort krmnih rastlin in pese.
17. člen
(zapleveljenost)
(1) Semenski posevek ne sme biti tako močno zapleveljen, da organ za potrjevanje ne bi mogel preveriti sortne
pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja semenskega posevka.
(2) Semenski posevek mora glede prisotnosti plevelov,
katerih seme je težko odstraniti iz partije semena krmnih rastlin
in pese, izpolnjevati zahteve določene v delu B Priloge 5, ki je
sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje)
(1) Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in
sortne čistosti izpolnjevati zahteve iz 2. točke Priloge 1 in dela A
Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Semenski posevek mora glede zdravstvenega stanja
izpolnjevati zahteve, ki so navedene v 3. točki Priloge 1 tega
pravilnika.
19. člen
(poljski pregledi)
(1) Pri vseh vrstah krmnih rastlin in pese morata biti
opravljena najmanj dva poljska pregleda vsakega semenskega posevka. Pri semenskih posevkih za pridelavo osnovnega
semena pese se opravi najmanj en pregled korenov in najmanj
en pregled semenic.
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(2) Poljski pregledi se opravijo v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.
(3) Poljske preglede opravi organ za potrjevanje.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
lahko opravi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve ali certificiranega semena druge množitve,
fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje poljskih
pregledov semenskih posevkov pod uradnim nadzorom organa
za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: preglednik pod uradnim
nadzorom), če je bilo za setev semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo
iz 32. člena tega pravilnika in je bilo pri tem ugotovljeno, da
je glede sortne pristnosti in čistosti ustrezal zahtevam tega
pravilnika. Preglednik pod uradnim nadzorom lahko opravi tudi
poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi
trgovskega semena.
(5) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi preglednik organa za potrjevanje (v nadaljnjem
besedilu: uradni preglednik) kontrolne poljske preglede semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim
nadzorom;
2. odvzame vzorčevalec organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: uradni vzorčevalec) vzorce semena krmnih
rastlin in pese, pridelanega v semenskih posevkih, ki jih je
pregledal preglednik pod uradnim nadzorom, in jih vključi v
naknadno kontrolo na poskusnem polju, ki se izvede v skladu z
32. členom tega pravilnika; za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz tretjega odstavka 23. člena tega pravilnika.
(6) Prvo leto po imenovanju preglednika pod uradnim
nadzorom se kontrolni poljski pregledi iz 1. točke prejšnjega
odstavka opravijo na 10 % semenskih posevkov, ki jih pregleda
preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov,
na katerih se v naslednjih letih po imenovanju preglednika pod
uradnim nadzorom opravi kontrolni pregled, se zmanjša na 5 %
semenskih posevkov pri tistih preglednikih, pri katerih se rezultati kontrolnih poljskih pregledov ujemajo z rezultati poljskih
pregledov, ki jih je opravil preglednik pod uradnim nadzorom.
(7) Delež vzorcev semena, ki se odvzamejo za naknadno kontrolo na poskusnem polju v skladu z 2. točko petega
odstavka tega člena, določi organ za potrjevanje na podlagi
rezultatov opravljenega uradnega nadzora nad preglednikom
pod uradnim nadzorom v preteklem letu.
20. člen
(zapisnik o poljskih pregledih in potrdilo o izpolnjevanju
zahtev za nedokončno potrjeno seme)
(1) Uradni preglednik in preglednik pod uradnim nadzorom vodita zapisnik o opravljenih poljskih pregledih in ga po
končanem zadnjem poljskem pregledu posredujeta organu za
potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi ugotovitev, navedenih
v zapisniku o poljskih pregledih, preveri, ali semenski posevek
izpolnjuje zahteve iz prvega in drugega odstavka 14. člena
tega pravilnika.
(3) Seme krmnih rastlin in pese, požeto v semenskem
posevku, ki je izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega pravilnika, organ za potrjevanje na dobaviteljevo zahtevo izvirno zapre in označi z uradnimi etiketami
za nedokončno potrjeno seme iz 3. točke prvega odstavka
12. člena tega pravilnika ter zanj izda potrdilo o izpolnjevanju
zahtev za nedokončno potrjeno seme iz točke 6.2 Priloge 4
tega pravilnika.
21. člen
(prijava partije semena v dokončno uradno potrditev)
(1) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku, ki je
izpolnjeval zahteve iz prvega in drugega odstavka 14. člena
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tega pravilnika, se za dokončno uradno potrditev pripravi s
postopki dodelave semena, kot so sušenje, čiščenje, kalibriranje, tretiranje s FFS ali kemikalijami in pakiranje. Dodelano
seme se za dokončno uradno potrditev pripravi po partijah, ki
pri posamezni vrsti krmnih rastlin in pese ne presegajo mase,
določene v 2. stolpcu Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika.
(2) Partijo semena iz prejšnjega odstavka prijavi dobavitelj
organu za potrjevanje v dokončno uradno potrditev. V prijavi
partije semena, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede
najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter
neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEME-register;
2. mestu vzorčenja semena;
3. vrsti, sorti in kategoriji semena;
4. oznaki partije semena;
5. številki in datumu zapisnika o opravljenih poljskih pregledih iz prvega odstavka prejšnjega člena ali številki in datumu
potrdila o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme
iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
6. skupni masi partije semena in načinu pakiranja.
22. člen
(uradni pregled partije semena)
(1) Na podlagi prijave partije semena opravi organ za
potrjevanje pred dokončno uradno potrditvijo uradni pregled
partije semena le, če je semenski posevek, v katerem je bilo
pridelano seme prijavljene partije, izpolnjeval zahteve iz prvega
in drugega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(2) Pri uradnem pregledu partije semena organ za potrjevanje preveri, ali partija semena izpolnjuje:
1. zahteve glede homogenosti partije iz prvega odstavka
7. člena tega pravilnika in največje mase partije semena iz
2. stolpca Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika;
2. zahteve glede kakovosti semena krmnih rastlin iz dela
B Priloge 2 tega pravilnika oziroma zahteve glede kakovosti
semena pese iz dela C Priloge 2 tega pravilnika;
3. zahteve glede najvišje vsebnosti vlage v semenu krmnih rastlin iz Priloge 5 oziroma zahteve glede najvišje vsebnosti vlage v semenu pese iz dela C Priloge 2 tega pravilnika;
4. zahteve glede zdravstvenega stanja semena krmnih
rastlin in pese iz dela D Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Zahteve iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se
preverijo z laboratorijskimi testi na način, kot je določeno v
23. členu tega pravilnika.
23. člen
(vzorčenje partije semena in testiranje vzorcev)
(1) Vzorčenje partije semena za ugotavljanje skladnosti
z zahtevami iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka prejšnjega
člena opravi uradni vzorčevalec.
(2) Vzorci semena krmnih rastlin in pese se odvzamejo
iz še nepakirane in nezaprte homogene partije semena, ki se
jo po odvzemu vzorca zapečati. Če je seme krmnih rastlin in
pese že zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom, se pakiranja
odprejo in po vzorčenju uradno zaprejo.
(3) Vzorčenje partije semena se izvede v skladu z metodo vzorčenja, ki jo določi laboratorij, imenovan za izvajalca
preskusov kakovosti semena krmnih rastlin in pese v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: semenski laboratorij), in je skladna s pravili
Mednarodne zveze za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: pravila ISTA). Mase vzorcev semena krmnih rastlin in pese,
ki se za ta namen odvzamejo iz posamezne partije semena, so
določene v stolpcih 3 in 4 Preglednice 1 Priloge 3 tega pravilnika. Velikost vzorca za laboratorijsko testiranje semena lucerne
na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus in Ditylenchus
dipsaci je določena v delu D Priloge 2 tega pravilnika.
(4) Testiranje vzorcev semena krmnih rastlin in pese za
ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 2. in 3. točke drugega
odstavka prejšnjega člena opravi semenski laboratorij.
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(5) Testiranje vzorcev za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena se opravi
v laboratoriju, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo uradni nadzor
in druge uradne dejavnosti na področju zdravja rastlin, določen
za izvajanje laboratorijskih analiz in diagnosticiranje vzorcev za
ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradni laboratorij za diagnosticiranje škodljivih
organizmov rastlin).
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko vzorce semena krmnih rastlin in pese za ugotavljanje
kakovosti semena krmnih rastlin in pese in vsebnosti vlage v
semenu krmnih rastlin in pese odvzame fizična oseba, ki je v
skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin,
imenovana za vzorčenje partij semena pod uradnim nadzorom
organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalec pod
uradnim nadzorom), razen vzorcev predosnovnega semena, ki
jih mora odvzeti uradni vzorčevalec.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem semena pod uradnim nadzorom tako, da:
1. opravi uradni vzorčevalec kontrolno vzorčenje najmanj
5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec
pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v
posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ
za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega
nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
2. preveri organ za potrjevanje ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena krmnih rastlin in pese,
odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje točke, z rezultati
laboratorijskega testiranja vzorcev semena krmnih rastlin in
pese, ki jih je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za
oceno ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz tretjega
odstavka tega člena.

(2) Organ za potrjevanje dovoli označevanje pakiranj
semena krmnih rastlin s tiskanjem podatkov za uradno etiketo
neposredno na embalažo, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji,
določeni v Odločbi Komisije z dne 17. marca 2004 o odobritvi
neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin (2004/266/ES) (UL L št. 83 z dne 20. 3.
2004, str. 23).
(3) Organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah semena, za katere je dovolil označevanje pakiranj semena na način
iz tega člena.
(4) Pri dobavitelju, ki mu je organ za potrjevanje dovolil
označevanje pakiranj semena na način iz tega člena, izvaja
organ za potrjevanje nadzor, pri katerem preverja evidence
dobavitelja o količinah semena, ki ga je označil na način iz
tega člena.

24. člen
(izdaja uradnih etiket in označevanje)
(1) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 22. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika za kategorijo, v katero
se dokončno uradno potrdi seme.
(2) Organ za potrjevanje izvirno zapre pakiranja semena
partije iz prejšnjega odstavka in jih označi z uradnimi etiketami
tako, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organ za potrjevanje dovoli, da dobavitelj pod uradnim nadzorom organa za
potrjevanje sam izvirno zapre pakiranja semena vseh kategorij
certificiranega semena in partije trgovskega semena ter jih
označi z uradnimi etiketami.
(4) Dobavitelj, ki izvirno zapira in označuje partije semena
pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, vodi evidenco
o količinah tako zaprtega in označenega semena ter o uporabi
uradnih etiket. Po končanem pakiranju in označevanju organu
za potrjevanje sporoči podatke o uradnih etiketah, ki jih je uporabil za označitev posamezne partije semena, in o morebitnih
poškodovanih uradnih etiketah. Neporabljene in poškodovane
uradne etikete vrne organu za potrjevanje.
(5) Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor dobavitelja
iz tretjega odstavka tega člena tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira pakiranje, zapiranje in
označevanje najmanj 5 % partij semena, ki jih izvirno zapira in
označuje dobavitelj sam. Pri tem preveri, ali dobavitelj pakira,
zapira in označuje seme v skladu z drugim odstavkom 7. člena
in 8. členom tega pravilnika ter ali vodi evidence iz prejšnjega
odstavka.

(1) Nedokončno potrjeno seme, ki je bilo pridelano v drugi
državi članici EU ali tretji državi, se z dodelavo pripravi za dokončno uradno potrditev na način iz prvega odstavka 21. člena
tega pravilnika.
(2) Dobavitelj prijavi organu za potrjevanje partijo semena
iz prejšnjega odstavka v dokončno uradno potrditev. V prijavi
partije semena navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka 21. člena tega pravilnika ter ji priloži kopije dokazil
o nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi na podlagi dobaviteljeve
prijave partije semena uradni pregled, če na podlagi dokazil o
nedokončno potrjenem semenu iz 3. in 4. točke prvega odstavka ali 2. točke drugega odstavka 12. člena tega pravilnika ugotovi, da je seme pred dodelavo izpolnjevalo posebne zahteve
za nedokončno potrjeno seme iz 12. člena tega pravilnika. Z
uradnim pregledom preveri, ali partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(4) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 22. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika, s katerimi se partija
semena označi na način iz 24. ali 25. člena tega pravilnika.
Organ za potrjevanje izda tudi potrdilo o uradni potrditvi partije
semena v skladu s 26. členom tega pravilnika.

25. člen
(tiskanje podatkov neposredno na embalažo)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da partije osnovnega semena, vseh
kategorij certificiranega semena in trgovskega semena označi
tako, da se predpisani podatki za uradno etiketo neizbrisno
natisnejo neposredno na embalažo.

26. člen
(izdaja potrdila o uradni potrditvi)
(1) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi
partije semena, če ugotovi, da:
1. partija semena izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka
22. člena tega pravilnika;
2. so pakiranja semena izvirno zaprta in označena tako,
kot je določeno v 24. ali 25. členu tega pravilnika.
(2) Na potrdilu o uradni potrditvi semena se poleg podatkov, predpisanih za uradno etiketo iz Priloge 4 tega pravilnika,
navedeta tudi masa partije semena in število pakiranj v partiji
semena.
27. člen
(dokončna uradna potrditev partije semena,
pridelanega v drugi državi članici EU ali v tretji državi)

28. člen
(ponovna uradna potrditev)
(1) Partija semena, ki je že bila dokončno uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno dokončno uradno potrdi
in označi z novimi uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje
z uradnim pregledom ugotovi, da partija semena še izpolnjuje
zahteve za uradno potrditev iz drugega odstavka 22. člena
tega pravilnika in da so pakiranja semena še vedno izvirno
zaprta in označena tako, kot je določeno v 24. ali 25. členu
tega pravilnika.
(2) V prijavi partije semena iz prejšnjega odstavka dobavitelj navede podatke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka
21. člena tega pravilnika in prijavi priloži kopije starih uradnih
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etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi prijavljene partije semena. V prijavi navede tudi razlog za ponovno uradno potrditev
(npr: prepakiranje, ponovna analiza kalivosti).
(3) Za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz drugega
odstavka 22. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje
uradne etikete iz 9. člena tega pravilnika, s katerimi se označi
partija semena. Glede označevanja z uradnimi etiketami se
smiselno uporabljajo določbe 24. člena tega pravilnika. Organ
za potrjevanje izda tudi potrdilo o ponovni uradni potrditvi
partije semena, na katerem se poleg podatkov, predpisanih za
uradno etiketo iz Priloge 4 tega pravilnika, navedejo tudi masa
partije semena, število pakiranj v partiji semena in podatek, da
je seme ponovno uradno potrjeno.
IV. ETIKETE DOBAVITELJA IN URADNE ETIKETE
ZA MAJHNA PAKIRANJA
29. člen
(pogoji za izdajo etiket dobavitelja in uradnih etiket
za majhna pakiranja)
Etikete dobavitelja in uradne etikete za majhna pakiranja
se izdajo le, če:
1. so izpolnjene zahteve za mešanico semena iz 10. člena
tega pravilnika oziroma
2. so izpolnjene zahteve za majhna pakiranja iz 11. člena
tega pravilnika.
30. člen
(etikete dobavitelja)
(1) Etikete dobavitelja za majhna pakiranja izda dobavitelj,
ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin, pridobi od Uprave dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja.
(2) Etikete dobavitelja za majhna pakiranja so za posamezno kategorijo semena krmnih rastlin in pese enake barve
kot uradne etikete iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika
in zelene barve za mešanico semena. Podatki, ki se natisnejo
na etiketi dobavitelja za majhna pakiranja ali odtisnejo na embalažo, so navedeni v 5. točki Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena dobavitelj priloži vzorec etikete, ki mora biti pripravljen v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(4) Ob izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena dodeli Uprava dobavitelju za majhna EU B pakiranja in za majhna
EU pakiranja pese uradne serijske številke, ki se navedejo na
pakiranjih oziroma etiketah dobavitelja iz 5. točke Priloge 4
tega pravilnika.
31. člen
(uradne etikete za majhna pakiranja
in uradno označevanje majhnih pakiranj)
(1) Uradne etikete za majhna pakiranja izda na podlagi
dobaviteljeve prijave organ za potrjevanje, če z uradnim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo iz 29. člena
tega pravilnika.
(2) V prijavi iz prejšnjega odstavka, ki jo pridobi pri organu
za potrjevanje, dobavitelj navede najmanj podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter
neponovljivo registrsko številko, s katero je vpisan v SEMEregister;
2. vrsti, sorti in kategoriji semena ali oznaki in namenu
uporabe mešanice semena;
3. oznaki partije semena ali mešanice semena;
4. skupni masi partije semena ali mešanice semena in
masi posameznega pakiranja.
(3) Dobavitelj prijavi priloži kopije uradnih etiket, s katerimi
so označene partije semena ali mešanice semena pred pakiranjem v majhna pakiranja.
(4) Uradne etikete za majhna pakiranja so za posamezno kategorijo semena krmnih rastlin in pese enake barve kot
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uradne etikete iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika in
zelene barve za mešanico semena. Na uradnih etiketah za
majhna pakiranja se navedejo podatki iz 5. točke Priloge 4
tega pravilnika.
(5) Za označevanje majhnih pakiranj z uradnimi etiketami
za majhna pakiranja se smiselno uporabljajo tretji, četrti in peti
odstavek 24. člena tega pravilnika.
V. NAKNADNA KONTROLA
32. člen
(naknadna kontrola)
(1) Vzorci semena krmnih rastlin in pese za naknadno
kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin se
odvzamejo na naslednji način:
1. organ za potrjevanje odvzame vzorce semena v postopku uradne potrditve:
a) od vseh uradno potrjenih partij semena kategorij predosnovno seme in osnovno seme,
b) od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij
semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve
množitve, certificirano seme druge množitve ali trgovsko seme;
delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi
na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena krmnih rastlin
in pese v preteklem letu,
c) ob izvajanju uradnega nadzora nad pregledniki pod
uradnim nadzorom v skladu z 2. točko petega odstavka 19. člena tega pravilnika;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
a) pri inšpekcijskem nadzoru na trgu: od naključno izbranih partij semena,
b) pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za
izdajo etiket dobavitelja: od naključno izbranih partij semena v
majhnih pakiranjih.
(2) Poleg vzorcev iz 1. točke prejšnjega odstavka odvzame organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja vzorce
za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin tudi od tistih partij semena kategorije certificirano
seme prve množitve, ki niso bile vzorčene v skladu s 1. točko
pod b) prejšnjega odstavka, če bo to seme uporabljeno za setev semenskih posevkov, namenjenih pridelavi certificiranega
semena druge množitve.
(3) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode
iz tretjega odstavka 23. člena tega pravilnika. Mase vzorcev
semena krmnih rastlin in pese, ki se odvzamejo za naknadno
kontrolo, se določijo v metodah naknadne kontrole kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih pripravi Uprava,
kjer so tudi dosegljive.
(4) Odvzeti vzorci semena iz prvega in drugega odstavka
tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem
polju, kjer se v sortnih poskusih preveri sortna pristnost in
izpolnjevanje zahtev glede sortne čistosti semena iz dela A Priloge 2 tega pravilnika na način, določen v metodah naknadne
kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin iz
prejšnjega odstavka.
(5) Če je v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena
vzorce odvzel pristojni inšpektor, se v naknadni kontroli poleg
zahtev iz prejšnjega odstavka z laboratorijskimi testi preveri
tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz dela B
ali dela C Priloge 2 tega pravilnika. Laboratorijsko testiranje
vzorcev opravi semenski laboratorij.
IV. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV
33. člen
(obveščanje Uprave)
(1) Organ za potrjevanje obvesti Upravo o prijavah semenskih posevkov iz 13. člena tega pravilnika, ki jih sprejme v
tekočem letu, najpozneje do:

Stran

824 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

– 1. junija za peso, oljno redkev in kolerabo,
– 1. julija za vse druge vrste krmnih rastlin iz 2. člena tega
pravilnika.
(2) Organ za potrjevanje 4-krat letno obvesti Upravo o
prejetih prijavah partije semena iz 21. člena tega pravilnika, o
opravljenih uradnih pregledih v postopku uradne potrditve in o
potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
organ za potrjevanje obvešča Upravo tako, da ji omogoči neposreden dostop do podatkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena preko spletne aplikacije organa za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri uradnih pregledih, ki
jih opravi v postopku uradne potrditve, sumi na ali ugotovi
prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013,
(EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS,
74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES
in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič
spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1702
z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031
Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama
prednostnih škodljivih organizmov (UL L št. 260 z dne 11. 10.
2019, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU),
odvzame vzorce za testiranje v uradnem laboratoriju, določenem za diagnosticiranje škodljivih organizmov krmnih rastlin
in pese, in o tem nemudoma obvesti dobavitelja in Upravo na
način, določen z Uredbo 2016/2031/EU in uredbo, ki ureja
izvajanje uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.
34. člen
(izmenjava podatkov o uvoženem semenu
krmnih rastlin in pese)
(1) Uprava izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav
članic EU naslednje podatke o semenu krmnih rastlin in pese,
ki se uvozi iz tretjih držav:
1. o vrsti,
2. o sorti,
3. o kategoriji,
4. o državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor,
5. o državi pošiljateljici,
6. o uvozniku in
7. o količini semena.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se izmenjujejo za vsako partijo semena, ki je večja od 2 kg.
(3) Uprava pridobi podatke iz prvega odstavka tega člena
o uvozu semena krmnih rastlin in pese v Republiko Slovenijo iz
odločb o dovolitvi uvoza, ki jih ob uvozu izda pristojni inšpektor
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin.

Uradni list Republike Slovenije
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(prehodne določbe)
(1) Za seme krmnih rastlin in pese, ki ob uveljavitvi tega
pravilnika izpolnjuje zahteve za trženje in se trži v skladu s
Pravilnikom o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list
RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13, 15/17
in 78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve za trženje v skladu s
tem pravilnikom.
(2) Za semenski posevek, ki ob uveljavitvi tega pravilnika
izpolnjuje zahteve za semenske posevke, predpisane s Pravilnikom o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS,
št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13, 15/17 in
78/20), se šteje, da izpolnjuje zahteve za semenske posevke,
predpisane s tem pravilnikom.
(3) Seme, ki je bilo požeto v semenskem posevku iz prejšnjega odstavka, in seme, ki je pred uveljavitvijo tega pravilnika
izpolnjevalo zahteve za nedokončno uradno potrjeno seme iz
15. člena Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
(Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10,
85/13, 15/17 in 78/20), se dokončno uradno potrdi v skladu s
tem pravilnikom.
(4) Postopki dokončne uradne potrditve semena krmnih
rastlin in pese, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju
semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 –
popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13, 15/17 in 78/20), se dokončajo
v skladu s tem pravilnikom.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS,
št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13, 15/17 in
78/20).
37. člen
(začetek uporabe)
Določbe točke 4.2 Priloge 1 tega pravilnika se začnejo
uporabljati 1. septembra 2022.
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-658/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2021-2330-0109
Dr. Jože Podgoršek
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK KRMNIH RASTLIN IN PESE
1. Izolacija
1.1 Krmne rastline
Semenski posevek krmnih rastlin iz rodu Brassica spp. in facelije (Phacelia tanacetifolia) mora biti
oddaljen od sosednjih virov, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev:
− za pridelavo osnovnega semena najmanj
400 metrov;
− za pridelavo certificiranega semena najmanj
200 metrov.
Semenski posevek krmnih rastlin, razen krmnih rastlin iz rodu Brassica spp., facelije (Phacelia
tanacetifolia), krmnega graha (Pisum sativum) in določenih sort travniške latovke (Poa pratensis),
mora biti oddaljen od sosednjih virov, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
− za pridelavo semena, namenjenega razmnoževanju, posevek do 2 ha
200 metrov;
− za pridelavo semena, namenjenega razmnoževanju, posevek večji od 2 ha
100 metrov;
− za pridelavo semena, namenjenega pridelavi krmnih rastlin, posevek do 2 ha
100 metrov;
− za pridelavo semena, namenjenega pridelavi krmnih rastlin, posevek večji od 2 ha 50 metrov.
Razdalje iz prvega in drugega odstavka te točke se lahko zmanjšajo, če obstaja zaščita (npr. posevek
visokih rastlin ali pas gozda) pred nezaželenim opraševanjem.
V semenskem posevku je lahko majhno število rastlin drugih vrst, katerih seme je pri analizi kakovosti
v laboratoriju težko razločiti od semena posevka.
1.2 Pesa
Semenski posevek za pridelavo osnovnega semena krmne in sladkorne pese mora biti od sosednjih
virov oprašitve iz rodu Beta spp. oddaljen najmanj 1000 metrov.
Semenski posevek za pridelavo certificiranega semena krmne pese mora biti od sosednjih virov
oprašitve oddaljen najmanj:
a) če je načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev diploiden:
− od tetraploidnih virov oprašitve krmne pese
600 metrov,
− od diploidnih virov oprašitve krmne pese
300 metrov;
b) če je načrtovani opraševalec izključno tetraploiden:
− od diploidnih virov oprašitve krmne pese
600 metrov,
− od tetraploidnih virov oprašitve krmne pese
300 metrov;
c) od virov oprašitve krmne pese, katerih ploidnost je neznana
600 metrov;
č) od drugega semenskega posevka krmne pese, v katerem
se za pridelavo semena ne uporablja moška sterilnost
300 metrov;
d) od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta spp., ki niso
našteti v točkah a), b), c) in č)
1 000 metrov.
Semenski posevek za pridelavo certificiranega semena sladkorne pese mora biti od sosednjih virov
oprašitve oddaljen najmanj:
a) če je načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev diploiden:
− od tetraploidnih virov oprašitve sladkorne pese
600 metrov,
− od diploidnih virov oprašitve sladkorne pese
300 metrov;
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če je načrtovani opraševalec izključno tetraploiden:
− od diploidnih virov oprašitve sladkorne pese
600 metrov,
− od tetraploidnih virov oprašitve sladkorne pese
300 metrov;
od virov oprašitve sladkorne pese, katerih ploidnost je neznana 600 metrov;
od drugega semenskega posevka sladkorne pese, v katerem
se za pridelavo semena ne uporablja moška sterilnost
300 metrov;
od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta spp., ki niso našteti
v točkah a), b), c) in č):
1 000 metrov.

Razdalj, navedenih v tej točki, ni treba upoštevati, če je dovolj zaščite (npr. posevek visokih rastlin ali
pas gozda) pred katerimkoli neželenim tujim opraševalcem. Med semenskimi posevki, za katere se
uporablja isti opraševalec izolacija ni potrebna.
Ploidnost semenskih in opraševalnih komponent semenskega posevka se ugotovi s pomočjo
Skupnega kataloga sort poljščin in Sortne liste kmetijskih rastlin Republike Slovenije. Če za katerokoli
sorto ta podatek ni naveden, se šteje, da je ploidnost neznana in je najmanjša zahtevana razdalja za
izolacijo 600 m.
2. Sortna pristnost in čistost
Število rastlin, razen pri rastlinah krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba),
kolerabe (Brassica napus var. napobrassica), krmnega ohrovta (Brassica oleracea convar. acephala
var. medullosa) in travniške latovke (Poa pratensis), ki niso tipične rastline, v semenskem posevku
krmnih rastlin ne sme presegati:
2
- 1 rastline na 30 m pri pridelavi osnovnega semena in
2
- 1 rastline na 10 m pri pridelavi certificiranega semena.
Pri travniški latovki (Poa pratensis) število rastlin, ki ne ustrezajo sorti v semenskem posevku, ne sme
presegati:
2
- 1 rastline na 20 m pri pridelavi osnovnega semena in
2
- 4 rastlin na 10 m pri pridelavi certificiranega semena.
Pri sortah, ki so tudi uradno uvrščene med sorte, ki se vegetativno razmnožujejo, velja, da sorta
ustreza zgoraj omenjenim standardom za pridelavo certificiranega semena, če je število rastlin, ki ne
2
ustrezajo sorti, manjše od 6 na 10 m .
V semenskem posevku vrst iz rodu Lolium ali xFestulolium število rastlin vrst iz rodu Lolium ali
xFestulolium, ki so druge kot vrste semenskega posevka, ne sme presegati:
2
− 1 rastline na 50 m pri pridelavi osnovnega semena,
2
− 1 rastline na 10 m pri pridelavi certificiranega semena.
3. Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega posevka
Semenski posevek krmnih rastlin in pese mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo
uporabnost in kakovost semena.
Semenski posevek krmnih rastlin mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih
organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi 2016/2031/EU.
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Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek lucerne (Medicago
sativa L.) izpolnjevati tudi zahteve iz preglednice:
Nadzorovani nekarantenski škodljivi
organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo
Clavibacter michiganensis ssp.
insidiosus (McCulloch 1925) Davis et. al
[CORBIN]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDI]

Kategorije semenskega
posevka za pridelavo
predosnovno seme,
osnovno seme in
certificirano seme
predosnovno seme,
osnovno seme in
certificirano seme

Dovoljeni prag prisotnosti
v semenskem posevku:
0%

0%

4. Izvajanje poljskih pregledov
1.1 Način izvajanja poljskih pregledov je podrobneje opisan v Metodah za uradno potrjevanje
semena krmnih rastlin in pese, ki so skladne s shemami Organizacije za ekonomsko sodelovanje
in razvoj (v nadaljnjembesedilu: OECD) za potrjevanje sortnosti in nadzor semena krmnih rastlin
in pese, namenjenega mednarodnemu prometu. Metode so dostopne na spletni strani Uprave.
1.2 Če po opravljenih poljskih pregledih še vedno obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev glede sortne
pristnosti iz 1. in 2. točke te priloge, lahko organ za potrjevanje sortno pristnost dodatno preveri z
uporabo mednarodno priznane in ponovljive biokemične ali molekularne tehnike v skladu z
veljavnimi mednarodnimi standardi.
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Priloga 2
ZAHTEVE ZA PARTIJE SEMENA
Del A: Sortna čistost
1. Krmne rastline
Najmanjša sortna čistost semena je:
a) Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala in apomiktične sorte
Poa pratensis:
− osnovno seme
99,7 %,
− certificirano seme
98 %;
b) Pisum sativum in Vicia faba:
− osnovno seme
99,7 %,
− certificirano seme prve množitve
99 %,
− certificirano seme druge množitve
98 %;
c) Trifolium subterraneum, Medicago spp., razen M. lupulina, M. sativa, M. x varia:
− osnovno seme:
99,5 %,
− certificirano seme za nadaljnje razmnoževanje: 98 %,
− certificirano seme za pridelavo krmnih rastlin: 95 %.
Najmanjša sortna čistost se preverja predvsem pri poljskih pregledih semenskih posevkov, ki se
opravljajo v skladu z 19. členom tega pravilnika.

2. Pesa
Najmanjša sortna čistost osnovnega in certificiranega semena krmne in sladkorne pese je 97 %.
Najmanjša sortna čistost se preverja pri poljskih pregledih semenskih posevkov, ki se opravljajo v
skladu z 19. členom tega pravilnika.
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Preglednica 1.1: Zahteve za kakovost semena trav za kategorijo certificirano seme

Seme krmnih rastlin kategorije certificirano seme mora glede kakovosti, to je kalivosti, tehnične čistote semena in prisotnosti semena drugih vrst rastlin,
izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 tega dela priloge.

1. Certificirano seme

Del B: Kakovost semena krmnih rastlin
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Preglednica 1.2: Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo certificirano seme
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Preglednica 1.3: Zahteve za kakovost semena drugih vrst krmnih rastlin za kategorijo certificirano seme
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Opombe:
(a) vsa sveža in zdrava semena, ki ne kalijo po predhodni obdelavi, se štejejo za semena, ki so vzklila;
(b) do deleža, navedenega v stolpcu 3, se trda semena štejejo za kaliva semena;
(c) največja dovoljena prisotnost do 0,8 % mase semena drugih vrst iz rodu Poa spp. se ne šteje za nečistoto;
(č) največja dovoljena prisotnost do 1 % mase semena vrste Trifolium pratense se ne šteje za nečistoto;
(d) najvišja dovoljena prisotnost do 0,5 % mase semena Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. v
drugih vrstah se ne šteje za nečistoto;
(e) največji predpisani utežni % semen posamezne vrste se ne uporablja za semena Poa spp.;
(f) skupaj največ dve semeni Avena fatua in Avena sterilis v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec enake mase brez semen
teh vrst;
(g) prisotnost enega semena Avena fatua in Avena sterilis v predpisanem vzorcu se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane mase
brez semena teh vrst;
(h) določanje števila semen Avena fatua in Avena sterilis ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 8;
(i) določanje števila semen Cuscuta spp. ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 9;
(j) prisotnost enega semena Cuscuta spp. v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če drugi vzorec enake mase ne vsebuje semen Cuscuta
spp.;
(k) masa za določanje semen Cuscuta spp. po številu je dvakratna masa vzorca, določena za ustrezno vrsto v stolpcu 4 Priloge 3 tega pravilnika;
(l) prisotnost enega semena Cuscuta spp. v predpisanem vzorcu se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane mase brez semena
vrste Cuscuta spp.;
(m) semena Rumex spp., razen Rumex acetosella in Rumex maritimus, ni treba določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju pogojev iz stolpca
10;
(n) prisotnost semen Lupinus spp. drugih barv ne sme presegati:
− pri grenkem volčjem bobu 2 %,
− pri drugih vrstah Lupinus spp. 1 %;
(o) odstotek števila grenkih semen pri Lupinus spp. ne sme presegati 2,5 %.
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Preglednica 2.1: Zahteve glede prisotnosti semena drugih vrst rastlin v semenu trav za kategorijo osnovno seme

Seme krmnih rastlin kategorije osnovno seme mora glede prisotnosti semena drugih vrst rastlin izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednicah 2.1, 2.2 in 2.3
tega dela priloge.

Seme krmnih rastlin kategorije osnovno seme mora glede kalivosti in tehnične čistote semena izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3
tega dela priloge.

2. Osnovno seme
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Preglednica 2.2: Zahteve glede prisotnosti semena drugih vrst rastlin v semenu metuljnic za kategorijo osnovno seme
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5

17 / 11. 2. 2022

Opombe:
(a) največja dovoljena prisotnost do 80 semen iz rodu Poa spp. v vzorcu semena se ne šteje za nečistoto;
(b) ne velja za prisotnost drugih vrst iz rodu Poa spp.; največja dovoljena prisotnost drugih vrst iz rodu Poa spp. je eno seme v 500 semenih vzorca;
(c) največja dovoljena prisotnost do 20 semen iz rodu Poa spp. v vzorcu semena se ne šteje za nečistoto;
(č) določanje števila semen Melilotus spp. ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 5;
(d) prisotnost enega semena Melilotus spp. v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne mase brez semena Melilotus
spp.;
(e) zahteva (c) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(f) zahteva (č) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(g) zahteva (d) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(h) zahteva (e) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(i) zahtevi (j) in (l) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporabljata;
(j) odstotek števila grenkih semen pri Lupinus spp. ne sme presegati 1 %.

20

20

0,3

Brassica oleracea L. convar. acephala (var. medullosa +
var. viridis)

20

0,3

4

3

Št.

Brassica napus var. napobrassica

Rumex spp. (razen R.
acetosella in R. maritimus)
(št. semen)

Posamezna vrsta
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Vrsta
1

Najvišja vsebnost
semen drugih
rastlinskih vrst
Skupaj
(utežni %)
2

Največje dovoljeno število semen drugih vrst
rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v prilogi 3
(skupaj na stolpec)

Preglednica 2.3: Zahteve glede prisotnosti semena drugih vrst v semenu drugih krmnih rastlin za kategorijo osnovno seme
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3. Trgovsko seme
Trgovsko seme krmnih rastlin mora izpolnjevati zahteve iz 1. in 2. točke tega dela priloge, razen:
1. najvišje vsebnosti semena drugih rastlinskih vrst skupaj in najvišje vsebnosti semena
posamezne druge rastlinske vrste, navedene v stolpcih 4 in 5 preglednice 1.1, v stolpcih 5 in 6
preglednice 1.2 in stolpcih 4 in 5 preglednice 1.3, 1. točke dela B. priloge se za trgovsko seme
povečajo za 1 %;
2. pri Poa annua se do skupaj največ 10 % mase semena drugih vrst Poa ne šteje za nečistoto;
3. pri Poa spp., razen pri vrsti Poa annua, se do skupaj največ 3 % mase semena drugih vrst Poa
ne šteje za nečistoto;
4. pri Hedysarium coronarium se do skupaj največ 1 % mase semena Melilotus spp. ne šteje za
nečistoto;
5. zahteva (d) glede največje dovoljene prisotnosti semena vrste Trifolium pratense iz Preglednice
1.2 tega dela priloge se ne uporablja za Lotus corniculatus;
6. pri Lupinus spp. je:
(a) najmanjša tehnična čistota 97 % mase semena;
(b) odstotek po številu semena Lupinus spp. druge barve ne sme presegati:
− pri grenkem volčjem bobu 4 %,
− pri drugih vrstah Lupinus spp. 2 %;
7. pri Vicia spp. se do skupaj največ 6 % mase semena Vicia pannonica, Vicia villosa ali sorodnih
gojenih vrst v drugi ustrezni vrsti ne šteje za nečistoto;
8. pri Vicia pannonica, Vicia sativa in Vicia villosa je najmanjša tehnična čistota 97 % mase
semena.
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Del C: Kakovost semena pese
1. Seme pese mora glede kakovosti, to je kalivosti, tehnične čistote in vlage semena ter prisotnosti
semena drugih vrst rastlin, izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednici 1 tega dela te priloge.
Preglednica 1: Zahteve za kakovost semena pese
Najmanjša
tehnična čistota
(utežni %)

(1)

Najmanjša kalivost
(% klobčičev ali
čistega semena)

Največja
vsebnost vlage
(utežni %)

(1)

Vrsta
1

2

3

4

Beta vulgaris L.
1. Krmna pesa
večklično seme sort z več kot 85 %
diploidov, enoklično seme, obloženo seme

97

73

15

drugo seme

97

68

15

80

15

75

-

2. Sladkorna pesa
enoklično seme
obloženo seme

97
97

večklično seme sort z več kot 85 %
diploidov

97

73

15

drugo seme

97

68

15

Utežni odstotek drugih semen ne sme presegati 0,3.
Opombe:
(1)
ne upošteva se mase granuliranih FFS, snovi za oblaganje in drugih trdih
dodatkov
2. Posebni pogoji za enoklično seme in obloženo seme
(a) enoklično seme:
Iz najmanj 90 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije 1 rastlinica.
Delež semenskih klobčičev, ki razvijejo po 3 ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %, upoštevajoč
vzkaljene semenske klobčiče;
(b) obloženo seme sladkorne pese:
Iz najmanj 70 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije 1 rastlinica.
Delež semenskih klobčičev, ki razvijejo po 3 ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %, upoštevajoč
vzkaljene semenske klobčiče;
(c) obloženo seme krmne pese:
V primeru sort z odstotkom diploidov, višjim od 85, naj najmanj 58 % vzkaljenih semenskih
klobčičev razvije 1 rastlinico. V primeru vseh ostalih semen naj najmanj 63 % vzkaljenih semenskih
klobčičev razvije 1 rastlinico. Delež semenskih klobčičev, ki razvijejo po 3 ali več rastlinic, naj ne bo
večji od 5 %, upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
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(č) V semenu kategorije osnovno seme utežni % mase semena anorganske primesi ne sme presegati
1,0. V semenu kategorije certificirano seme utežni % mase anorganske primesi ne sme presegati
0,5. Pri obloženem semenu obeh kategorij je izpolnjevanje pogojev glede vsebnosti anorganskih
primesi preverjeno na uradno odvzetih vzorcih, delno dodelanega (brušenje, mletje), še ne
obloženega semena, kar ne vpliva na uradno preverjanje minimalne tehnične čistote obloženega
semena.
3. Drugi posebni pogoji
Seme pese se ne sme uporabiti v območjih brez rizomanije, razen če odstotek anorganske primesi
ne presega 0,5 %.
Del D: Zahteve glede zdravstvenega stanja semena
Seme krmnih rastlin in pese mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in
kakovost semena.
Seme krmnih rastlin mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za
Evropsko unijo, določene v Uredbi 2016/2031/EU.
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora seme lucerne (Medicago sativa L.)
izpolnjevati tudi zahteve iz preglednice:
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
ali simptomi, ki jih povzročajo
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
(McCulloch 1925) Davis et. al [CORBIN]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Kategorije semena
predosnovno seme,
osnovno seme in
certificirano seme
predosnovno seme,
osnovno seme in
certificirano seme

Dovoljeni pragovi
prisotnosti v semenu
0%

0%

Velikost vzorca semena lucerne za laboratorijsko testiranje glede prisotnosti Ditylenchus dipsaci je
100 g. Velikost vzorca semena lucerne za laboratorijsko testiranje glede prisotnosti Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus je 5 000 semen.
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
Preglednica 1: Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Velikost vzorca za
določanje števila
primesi v
preglednicah 1.1 do
2.3 iz Priloge 2 tega
pravilnika

Največja
velikost partije
(1)
semena

Najmanjša
velikost vzorca
iz posamezne
partije

(kg)

(g)

2

3

(g)
4

10 000

50

5

Agrostis capillaris
Agrostis gigantea

10 000
10 000

50
50

5
5

Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis

10 000
10 000

50
100

5
30

Arrhenatherum elatius

10 000

200

80

Bromus catharticus
Bromus sitchensis

10 000
10 000

200
200

200
200

Cynodon dactylon
Dactylis glomerata

10 000
10 000

50
100

5
30

Festuca arundinacea

10 000

100

50

Festuca filiformis
Festuca ovina

10 000
10 000

100
100

30
30

Festuca pratensis
Festuca rubra

10 000
10 000

100
100

50
30

Festuca trachyphylla
xFestulolium

10 000
10 000

100
200

30
60

Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium x hybridum

10 000

200

60

10 000
10 000

200
200

60
60

Phalaris aquatica
Phleum nodosum

10 000
10 000

100
50

50
10

Phleum pratense

10 000

50

10

Poa annua
Poa nemoralis

10 000
10 000

50
50

10
5

Poa palustris
Poa pratensis

10 000
10 000

50
50

5
5

Poa trivialis
Trisetum flavescens

10 000
10 000

50
50

5
5

10 000

250

200

Vrsta

(2)

TRAVE
Agrostis canina

1

METULJNICE
Galega orientalis
Hedysarum coronarium
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- plod

10 000

1000

300

- seme
Lotus corniculatus
Lupinus albus beli
Lupinus augustifolius

10 000
10 000

400
200

120
30

25 000
25 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Lupinus luteus rumeni

25 000

1 000

1 000

Medicago lupulina
Medicago sativa

10 000
10 000

300
300

50
50

Medicago x varia
Onobrychis viciifolia

10 000

300

50

- plod
- seme
Pisum sativum

10 000
10 000

600
400

600
400

25 000

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum

10 000
10 000

400
200

60
20

Trifolium incarnatum
Trifolium pratense

10 000
10.000

500
300

80
50

Trifolium repens

10 000

200

20

Trifolium resupinatum
Trigonella foenum-graecum

10 000
10 000

200
500

20
450

Vicia faba
Vicia pannonica

25 000
20 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Vicia sativa
Vicia villosa

25 000
20 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea L. convar.
acephala (var. medullosa + var.
viridis)
Phacelia tanacetifolia

10 000
10 000

200
300

100
100

10 000

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10 000

300

300

PESA
Beta vulgaris L.

20 000

500

-

Stran

841

DRUGE VRSTE RASTLIN

Opombi:
(1)
Največja velikost partije semena iz prejšnje točke ne sme biti presežena za več kot 5 %.
(2)

Največja velikost partije semena se pri travah lahko poveča na 25 000 kg, če to dobavitelju odobri
pristojni uradni organ.

Stran
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O URADNI POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA ZA NEDOKONČNO
POTRJENO SEME
1. Na uradni etiketi za predosnovno seme se navedejo:
a) »Pravila in standardi EU«:
b) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake;
c) uradno dodeljeno serijsko številko etikete;
č) referenčna številka partije;
d) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno…« (mesec in
leto);
e) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
f) ime sorte, vsaj v latinici;
g) »Predosnovno seme«;
h) število množitev pred semenom kategorije »certificirano seme« ali »certificirano seme prve
množitve«;
i) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semenskih klobčičev ali število čistih semen
v pakiranju.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na uradni etiketi za predosnovno seme pese pri imenu vrste
navede, ali gre za sladkorno ali za krmno peso.
2. Na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme se navedejo:
a) »Pravila in standardi EU«;
b) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake;
c) uradno dodeljena serijska številka etikete;
č) referenčno številko partije;
d) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno…« (mesec in
leto);
e) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imen avtorjev;
f) ime sorte, vsaj v latinici;
g) kategorija; pri kategoriji certificirano seme druge in naslednjih množitev se navede tudi število
množitev po osnovnem semenu:
h) država pridelave;
i) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semenskih klobčičev ali število čistih semen
v pakiranju;
j) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali maso čistih semen in
skupno maso.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme trav
navede tudi:
− v primeru semena sort, ki niso namenjene za pridelavo krme: »Ni namenjeno pridelavi krmnih
rastlin«;
− v primeru semena xFestulolium pod ime vrste imena vrst iz rodu Festuca in Lolium.
Poleg podatkov iz prvega odstavka te točke se na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme pese
pri imenu vrste navede, ali gre za sladkorno ali za krmno peso, in doda oznaka:
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− »Enoklično seme«, če gre za enoklično seme pese;
− »Obloženo seme«, če gre za seme pese v kroglicah.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se lahko na uradni etiketi namesto
podatka iz točke d) prvega odstavka te točke navede »Ponovno vzorčeno…« (mesec in leto) in organ,
ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena se lahko navedejo
tudi na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
3. Na uradni etiketi za mešanico semena se navedejo:
a) »Mešanica semena za …(namen uporabe)«;
b) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake;
c) uradno dodeljena serijska številka etikete;
č) referenčna številka partije;
d) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto);
e) sestava mešanice semena; navede se odstotek (po masi) posamezne sestavine mešanice po
vrstah in sortah; imena vrst in sort se navedejo vsaj v latinici; v primeru semena xFestulolium
se navedejo imena vrst iz rodu Festuca in Lolium;
f) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
g) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
Namesto podatkov o sestavi mešanice semena iz točke e) prejšnjega odstavka se lahko na uradni
etiketi navede le ime ali oznaka mešanice, če je mešanica semena uradno vpisana v evidenco
semenskih mešanic in se podatki o sestavi mešanice semena pisno posredujejo kupcu.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost vseh sestavin mešanice semena, se lahko na
uradni etiketi namesto podatka iz točke d) prvega odstavka te točke navede »Ponovno vzorčeno…«
(mesec in leto) in organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti
semena se lahko navedejo tudi na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
4. Na uradni etiketi za trgovsko seme se navedejo:
a) »Pravila in standardi EU«;
b) »Trgovsko seme (sortnost ni uradno potrjena)«;
c) odgovorni organ in država članica ali njune oznake;
č) uradno dodeljena serijska številka etikete;
d) referenčna številka partije;
e) mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in leto
zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno…. « (mesec in
leto);
f) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani
obliki in brez imena avtorjev;
g) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
h) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na uradni etiketi za trgovsko seme volčjega boba pri imenu
vrste navede, ali gre za grenki ali sladki volčji bob.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se lahko na uradni etiketi namesto
podatka iz točke e) prvega odstavka te točke navede »Ponovno vzorčeno…« (mesec in leto) in organ,
ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena se lahko navedejo
tudi na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
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5. Etikete dobavitelja za majhna pakiranja
5.1 Na etiketi za majhna EU B pakiranja osnovnega ali certificiranega semena se navedejo:
a) »Majhno EU B pakiranje«;
b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka;
c) uradno dodeljena serijska številka etikete;
č) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake;
d) referenčna številka partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča
prepoznavnosti partije;
e) ime vrste, vsaj v latinici;
f) ime sorte, vsaj v latinici;
g) kategorija;
h) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
i) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupna masa.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v primeru semena sort trav, ki niso namenjene za pridelavo
krme, na etiketi za majhna EU B pakiranja certificiranega semena navede tudi »Ni namenjeno
pridelavi krmnih rastlin«.
5.2 Na etiketi za majhna EU B pakiranja trgovskega semena se navedejo:
a) »Majhno EU B pakiranje«;
b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka;
c) uradno dodeljena serijska številka etikete;
č) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake;
d) referenčno številko partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča
prepoznavnosti partije;
e) ime vrste, vsaj v latinici;
f) »Trgovsko seme«;
g) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
h) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na etiketi za majhna EU B pakiranja trgovskega semena
volčjega boba pri imenu vrste navede, ali gre za grenki ali sladki volčji bob.
5.3 Etikete za majhna pakiranja mešanice semena
5.3.1
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)

Na etiketi za majhna EU A pakiranja se navedejo:
»Majhno EU A pakiranje«;
ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka;
referenčna številka partije, ki omogoča prepoznavnost partije;
država članica ali njena oznaka;
»Mešanica semena za …(namen uporabe)«;
neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso;
g) sestava mešanice semena; navede se odstotek (po masi) posamezne sestavine mešanice po
vrstah in sortah; imena vrst in sort se navedejo vsaj v latinici.

Namesto podatkov o sestavi mešanice semena iz točke g) prejšnjega odstavka se lahko na etiketi za
majhna EU A pakiranja mešanic semena navedejo le vrsta mešanice in sestavine mešanice po vrstah,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

845

če je sestava mešanice semena zabeležena v uradni evidenci semenskih mešanic in se lahko odstotki
(po masi) posameznih sestavin mešanice sporočijo kupcu na njegovo zahtevo.
5.3.2
a)
b)
c)
č)
d)

Na etiketi za majhna EU B pakiranja se navedejo:
»Majhno EU B pakiranje«;
ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka;
uradno dodeljena serijska številka etikete;
organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake;
referenčna številka partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča
prepoznavnosti partije;
e) »Mešanica semena za …(namen uporabe)«;
f) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju;
g) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso;
h) sestava mešanice semena; navede se odstotek (po masi) posamezne sestavine mešanice po
vrstah in sortah; imena vrst in sort se navedejo vsaj v latinici.

Namesto podatkov o sestavi mešanice semena iz točke h) prejšnjega odstavka se lahko na etiketi za
majhna EU B pakiranja mešanic semena navedejo le vrsta mešanice in sestavine mešanice po vrstah,
če je sestava mešanice semena zabeležena v uradni evidenci semenskih mešanic in se lahko odstotki
(po masi) posameznih sestavin mešanice sporočijo kupcu na njegovo zahtevo.
5.4 Na etiketi za majhna EU pakiranja pese se navedejo:
a) »Majhno EU pakiranje«;
b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka;
c) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake;
č) referenčna številka partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča
prepoznavnosti partije;
d) ime vrste, navedeno vsaj v latinici, ter podatek, ali gre za sladkorno ali za krmno peso;
e) ime sorte, vsaj v latinici;
f) kategorija;
g) neto ali bruto masa semena ali število semenskih klobčičev ali število čistih semen v
pakiranju;
h) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki:
vrsta dodatka in približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali maso čistih semen in
skupno maso;
i) »Enoklično seme«, če gre za enoklično seme pese, ali »Obloženo seme«, če gre za seme
pese v kroglicah.
6. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi za nedokončno potrjeno seme
6.1 Na uradni etiketi za nedokončno potrjeno seme se navedejo:
a) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake;
b) uradno dodeljena serijska številka etikete;
c) ime vrste, navedeno najmanj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v
skrajšani obliki in brez imen avtorjev;
č) ime sorte, najmanj v latinici;
d) kategorija;
e) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije;
f) neto ali bruto masa semena;
g) »Nedokončno potrjeno seme«.
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Na etiketah za nedokončno potrjeno seme pese se pri imenu vrste navede tudi, ali gre za sladkorno ali
za krmno peso.
6.2 Na potrdilu o uradni potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme se navedejo:
a) organ za potrjevanje, ki je potrdilo izdal;
b) uradno dodeljena serijska številka;
c) ime vrste, navedeno najmanj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v
skrajšani obliki in brez imen avtorjev;
č) ime sorte, najmanj v latinici;
d) kategorija;
e) referenčna številka partije semena, uporabljenega za setev semenskega posevka, in ime
države ali držav, ki so to seme potrdile;
f) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije;
g) površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo;
h) količina požetega semena in število pakiranj;
i) v primeru kategorije »certificirano seme«: število generacij, ki so sledile osnovnemu semenu;
j) izjava, da je semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjeval zahteve za
uradno potrditev semenskega posevka;
k) navedba rezultatov predhodnih analiz semena, če so na voljo.
Na potrdilu o uradni potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme pese se navede
tudi, ali gre za sladkorno ali krmno peso.
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Priloga 5
Dodatne zahteve za uradno potrditev semena krmnih rastlin
Del A: Najvišja vsebnost vlage v semenu
Za uradno potrditev mora seme izpolnjevati zahteve glede najvišje vsebnosti vlage, določene v
Preglednici 1 tega dela priloge.
Preglednica 1: Najvišja vsebnost vlage v semenu posamezne vrste krmnih rastlin

TRAVE
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Agrostis gigantea
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Bromus catharticus
Bromus sitchensis
Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca filiformis
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca trachyphylla
XFestulolium
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium x hybridum
Phalaris aquatica
Phleum nodosum
Phleum pretense
Poa annua
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Trisetum flavescens
METULJNICE
Galega orientalis
Hedysarium coronarium
Lotus corniculatus
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus

Vrsta

Najvišja vsebnost
(1)
vlage v semenu
(utežni %)

1

2

12
13
13
13
13
13

13

13
14
13

12

12
12
12
13
15
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Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago x varia
Onobrychis viciifolia
Pisum sativum
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trigonella foenum-graecum
Vicia faba
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia villosa
DRUGE KRMNE RASTLINE
Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea L. convar. acephala (var. medullosa + var. viridis)
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13
13
15

13

13
15
14

12

Phacelia tanacetifolia

13

Raphanus sativus var. oleiformis

13

Opomba:
(1)
Vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage
presežena.
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Del B: Zahteve glede prisotnosti plevelnih rastlin, katerih seme je težko odstraniti iz partije
semena krmnih rastlin
Število plevelnih rastlin, katerih seme je težko izločiti iz partije semena krmnih rastlin v semenskem
posevku krmnih rastlin, ne sme presegati števila, določenega v Preglednicah tega dela priloge.
1. Trave, sabljasti triplat, krmna jastrebina, medenica, navadna nokota ter vrste iz rodov Trifolium in
Medicago
Preglednica 1: Največje dovoljene vrednosti za preverjanje zapleveljenosti semenskih posevkov trav,
sabljastega triplata, krmne jastrebine, medenice, navadne nokote ter vrste iz rodov Trifolium in
2
Medicago na eno kontrolno enoto (100 m )
Vrsta napake
Največje dovoljeno število rastlin drugih vrst ali plevelov, katerih
seme je v postopku dodelave težko odstraniti iz semena
1
kategoriji C1 in C2 veljata samo za lucerno (Medicago sativa)

O

Kategorija
1
C / C1

C2

5

10

10

1

2. Krmni ohrovt in oljna redkev
Preglednica 2: Največje dovoljene vrednosti za preverjanje zapleveljenosti semenskih posevkov
krmnega ohrovta in oljne redkve na eno kontrolno enoto (100 rastlin)
Vrsta napake
Največje dovoljeno število rastlin plevelov, katerih seme je v
postopku dodelave težko odstraniti od semena (npr. Raphanus,
Convolvolus, Sinapis, Vicia…)

O

Kategorija

0

C
10

3. Krmne korenovke
Preglednica 3: Največje dovoljene vrednosti za preverjanje zapleveljenosti semenskih posevkov
krmnih korenovk na eno kontrolno enoto (100 rastlin)
Vrsta napake
Največje dovoljeno število rastlin drugih vrst, katerih seme je v
postopku dodelave težko odstraniti od semena (npr. Sinapis …)

O

Kategorija

0

C
5

4. Krmni grah, navadna turška detelja ter vrste iz rodov Lupinus in Vicia
Preglednica 4: Največje dovoljene vrednosti za zapleveljenosti semenskih posevkov krmnega graha,
navadne turške detelje ter vrste iz rodov Lupinus in Vicia na eno kontrolno enoto (100 rastlin)
Vrsta napake
Splošna ocena zapleveljenosti
2

O
<=1

Kategorija
C1
<=1

2

C2

<=1

kategorija C2 velja samo za volčji bob (Lupinus spp.), krmni grah (Pisum sativum), bob in grašice
(Vicia spp.)
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313.

Pravilnik o dovoljenju za prebivanje
za državljane Švicarske konfederacije
in njihove družinske člane

Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21
– popr.) minister za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o dovoljenju za prebivanje za državljane
Švicarske konfederacije in njihove
družinske člane
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način izdaje, obliko ter označitev
prenehanja dovoljenja za prebivanje za državljane Švicarske
konfederacije (v nadaljnjem besedilu: Švica), dovoljenja za
stalno prebivanje za državljane Švice, dovoljenja za prebivanje
in dovoljenja za stalno prebivanje za njihove družinske člane
in dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalce storitev, kot
jih opredeljuje Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na
drugi o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002,
str. 6) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec storitev), način zajema
prstnih odtisov, podpisa in ustreznost fotografije, ceno izkaznice dovoljenja in obveščanje v primeru pogrešitve, izgube ali
tatvine izkaznice dovoljenja.
(2) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z
dne 15. 6. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra
2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni
obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L
št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1030/2002/ES), določa način zajemanja prstnih odtisov, podpisa in ustreznost fotografije.
2. člen
(način izdaje)
(1) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za
prebivanje in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
za državljana Švice se vloži na obrazcu 1 iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za
prebivanje in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
za družinskega člana državljana Švice se vloži na obrazcu 2 iz
Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
za izvajalca storitev se vloži na obrazcu 3 iz Priloge 1 tega
pravilnika.
(4) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje
dovoljenja za prebivanje za državljana Švice oziroma njegovega družinskega člana se izda na obrazcu 1 iz Priloge 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(5) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev se izda na obrazcu 2 iz
Priloge 2 tega pravilnika.
(6) Državljan Švice, družinski član državljana Švice in
izvajalec storitev, ki morajo v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, to storijo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, lahko pa se jim podpis zajame pri organu,
pristojnem za izdajo dovoljenja, prek digitalne podpisne tablice.
3. člen
(oblika izkaznice)
Izkaznica dovoljenja za prebivanje se izda v obliki,
določeni z Uredbo 1030/2002/ES v formatu ID 1, velikosti
85,60 x 53,98 mm.
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4. člen
(način označitve prenehanja)
Upravna enota prenehanje dovoljenja za prebivanje in
dovoljenja za stalno prebivanje državljanu Švice oziroma njegovemu družinskemu članu in dovoljenja za začasno prebivanje
za izvajalca storitev označi tako, da izkaznico dvakrat preluknja
na mestu, kjer je fotografija, in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki
ga je minister, pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo
in personalizacijo izkaznice.
5. člen
(zajem prstnih odtisov)
(1) Dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švice, ki ni državljan
Švice ali državljan EU, in dovoljenje za začasno prebivanje za
izvajalca storitev, vsebuje podatke o podobi obraza in dveh
prstnih odtisih imetnika, ki so obdelani in shranjeni kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju izkaznice dovoljenja za
prebivanje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki je dopolnila starost
šest let, odda prstna odtisa levega in desnega kazalca.
(3) Če je kazalec na eni ali obeh rokah poškodovan ali
manjka ali če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne
kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen,
prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se
lahko zajame le en prstni odtis.
(4) V evidenci o dovoljenjih za prebivanje se označi prst
in roko, s katere je bil prstni odtis zajet.
(5) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi
prošnje ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki
so lahko ozdravljeni (npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi),
ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče
ozdraviti (npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke), se to
označi v evidenci o dovoljenjih za prebivanje, družinskemu
članu državljana Švice ali izvajalcu storitev pa se izkaznica
dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje
izda zgolj z biometričnim podatkom enega prstnega odtisa
oziroma brez biometričnega podatka prstnih odtisov. V primeru
zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni,
se osebo iz prejšnjega stavka opozori, da mora pri pristojnem
organu dati prstne odtise v enem mesecu od prenehanja zdravstvenih razlogov.
(6) V primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov za
nezmožnost zajema prstnih odtisov se od osebe iz prejšnjega
odstavka o tem zahteva zdravniško potrdilo.
6. člen
(fotografija)
(1) Državljan Švice, njegov družinski član in izvajalec
storitev k prošnji iz 2. člena tega pravilnika predložijo fotografijo
v fizični obliki ali referenčno število fotografije iz elektronskega
odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to
pooblaščeni fotograf. Uradna oseba prevzame fotografijo v
digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(2) Fotografija mora kazati pravo podobo osebe iz prejšnjega odstavka, ne sme biti grafično računalniško spremenjena, poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti
3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi,
barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija
družinskega člana državljana Švice, ki ni državljan Švice, in
izvajalca storitev mora biti primerne kvalitete za biometrično
obdelavo, in sicer:
– podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako,
da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi,
prek sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem
horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza
od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in
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desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena
mora zajemati od 70 do največ 80 odstotkov fotografije, kar
ustreza višini 32 do 36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo
skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez
odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva
kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte,
oseba mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno
vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 in
največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni.
Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz
upravičenih zdravstvenih razlogov (npr. poškodbe očesa);
– oseba mora biti fotografirana brez klobuka, čepice ali
rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojih
običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni
del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko prošnji za izdajo, obnovo ali podaljšanje dovoljenja
priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali
drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od
spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do
desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri
svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri
temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez
vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb,
otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu
obraza.
(4) Pri osebah do dopolnjenega desetega leta starosti so
dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50 do 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 22 do 36 mm od konice brade do
zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 in
največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba.
(5) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta
starosti so dopustna odstopanja pri drži glave iz prve alineje
tretjega odstavka tega člena in v izrazu obraza, položaju ust
in smeri pogleda iz pete alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Če fotografija ne ustreza pogojem iz tega člena, jo
pristojni organ vrne in določi rok, v katerem se predloži ustrezna fotografija.
7. člen
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8. člen
(pogrešitev, izguba ali tatvina izkaznice)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice v Republiki Sloveniji morajo državljan Švice, njegov družinski član in izvajalec
storitve takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh,
ko izvedo za pogrešitev, izgubo ali tatvino, naznaniti katerikoli
upravni enoti.
(2) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznic v tujini mora
oseba iz prejšnjega odstavka takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti upravno enoto, ki je
izkaznico izdala.
(3) O naznanitvi pogrešitve mora oseba iz prvega odstavka tega člena navesti tudi resnične podatke o okoliščinah
pogrešitve, izgube ali tatvine izkaznice.
9. člen
(cena)
(1) Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje za državljana
Švice je 19,85 eura.
(2) Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana Švice in izvajalca storitev je 15,47 eura.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
(začetek izdajanja izkaznic v skladu s tem pravilnikom)
Izkaznice v skladu s tem pravilnikom se začnejo izdajati,
ko minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi datum, od katerega se izdajajo dovoljenja za prebivanje v skladu s spremenjenim 102. členom Zakona
o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo
in 95/21 – popr.). Do datuma iz prejšnjega stavka se izkaznice
izdajajo v skladu s Pravilnikom o načinu izdaje, vsebini in obliki
dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije
in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 –
popr., 90/12, 65/13 in 80/17).
11. člen
(začetek uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za
državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
(Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 – popr., 90/12, 65/13 in 80/17).
12. člen

(podpis)

(začetek veljavnosti)

(1) Državljan Švice, njegov družinski član in izvajalec
storitve, ki se zna in zmore podpisati in je dopolnil starost osem
let, se podpiše na obrazec prošnje iz Priloge 1 tega pravilnika
in na obrazec iz Priloge 3 tega pravilnika, sicer pa se izkaznica
dovoljenja izda brez podpisa. Če vlagatelj prošnje ni oseba, za
katero se vlaga prošnja, se na obrazec prošnje iz Priloge 1 tega
pravilnika podpiše vlagatelj.
(2) Podpis državljana Švice, njegovega družinskega člana
oziroma izvajalca storitve na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika, se prenese na izdelano izkaznico.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-419/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2021-1711-0097
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
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PRILOGA 1
Obrazec 1

PROŠNJA
ZA
IZDAJO –
PODALJŠANJE (označite) DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO –
STALNO PREBIVANJE (označite) ZA DRŽAVLJANA CH

prostor za fotografijo
ali referenčna
številka fotografije

Ref. št.:

1. EMŠO, če je določena:

2. Priimek in ime:

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (kraj, država):

8. Zakonski stan:

9. Datum vstopa v Republiko Slovenijo:

10.1 Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini (država, kraj, ulica in hišna številka):

1

Ne izpolnjujete, če vlagate prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

PPPCH-1
MNZ RS (PC 1)
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11. Naslov prebivanja oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):

12. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (kraj, ulica in hišna številka):

13.1 Namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

14. Poklic:

15.2 Način zagotovitve sredstev za preživljanje:

16.2 Podatek o zdravstvenem zavarovanju:

17. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

18.1, 3 EMŠO državljana CH (če je določena), ki združuje družinskega člana:

19.1, 3 Priimek in ime državljana CH, ki združuje družinskega člana:

20.1, 3 Naslov prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče državljana CH, ki
združuje družinskega člana:

21. Datum vložitve prošnje:

22. Podpis vlagatelja:

2

Ne izpolnjujte, če vlagate prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanja zaradi zaposlitve
ali dela, samozaposlitve, izvajanja storitev ali za dnevnega delovnega migranta.

3

Izpolnite v primeru združitve družine z državljanom CH
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IZPOLNI URADNA OSEBA
Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– o predhodno izdanih dovoljenjih za začasno prebivanje (v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja
za (stalno) prebivanje);
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem
zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju
Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike
Slovenije;
– podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije;
– podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji;
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih
organih v Republiki Sloveniji;
– podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za državljana CH obdelujejo
skladno s 93. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem
interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli
prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi
podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave. Pravico imate preveriti točnost
vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje, in pravico
zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše
podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.
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Obrazec 2

PROŠNJA
ZA IZDAJO –
PODALJŠANJE (označite) DOVOLJENJA ZA
ZAČASNO –
STALNO PREBIVANJE (označite)
ZA DRUŽINSKEGA ČLANA DRŽAVLJANA CH

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
fotografije

Ref. št.:

PODATKI SPONZORJA (državljana CH)
1. EMŠO (če je določena):

2. Priimek in ime:

3. Naslov v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):

PODATKI O DRUŽINSKEM ČLANU, za katerega se vlaga prošnja:
4. EMŠO (če je določena):

5. Priimek in ime:

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

7. Spol:

PPPCH-2
MNZ RS (PC 1)

8. Državljanstvo:
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9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

10. Rojstni kraj (država, kraj):

11. Zakonski stan:

12. Datum vstopa v Republiko Slovenijo:

13. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj,
ulica in hišna številka):
14. Naslov prebivališča oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):
15. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka):

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom CH:

17. Poklic:

18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:

20. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

21. Datum vložitve prošnje:

22. Podpis vlagatelja:

IZPOLNI URADNA OSEBA
Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Prošnjo sprejel:
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Stran

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis (označite):
LEVA:

kazalec

DESNA:

kazalec

sredinec

sredinec

prstanec

prstanec

palec

palec

Nezmožnost zajema prstnih odtisov (označite):
TRAJNA

ZAČASNA

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem
zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju
Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike
Slovenije;
– podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije;
– podatke iz evidenc o prekrških, ki jih vodijo pristojni organi v Republiki Sloveniji;
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih
organih v Republiki Sloveniji;
– podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
– o predhodno izdanih dovoljenjih za začasno prebivanje (v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja
za (stalno ) prebivanje.

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana
CH obdelujejo skladno s 93. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če
je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri
organu kadarkoli prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z
lastnimi osebnimi podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave. Pravico imate
preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za
prebivanje, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov
izbris. Upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.
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Obrazec 3

PROŠNJA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE
ZA IZVAJALCA STORITEV, KI NI DRŽAVLJAN CH

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
fotografije

Ref. št.:

1. EMŠO (če je določena):

2. Priimek in ime:

3. Spol:

5. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

4. Državljanstvo:

6.

Rojstni kraj (država, kraj):

7.

Poklic:

8.

Naslov prebivališča v tujini (država, kraj, ulica in hišna številka):

9. Naslov prebivališča oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):
10. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:

11. Nameravani čas in kraj opravljanja storitve v Republiki Sloveniji:

PPPCH-3
MNZ RS (PC 1)
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12. Dokazilo o opravljanju storitve oziroma nameravanem opravljanju storitve v Republiki Sloveniji:

13. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

14. Datum vložitve prošnje:

15. Podpis vlagatelja:

IZPOLNI URADNA OSEBA
Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis (označite):
LEVA:

kazalec

DESNA:

kazalec

sredinec

sredinec

prstanec

prstanec

palec

palec

Nezmožnost zajema prstnih odtisov (označite):
TRAJNA

ZAČASNA

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za izvajalca storitev, ki ni
državljan CH obdelujejo skladno s 93. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico pridobiti tudi druge
podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom dovoljeno, privolitev
lahko pri organu kadarkoli prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do
seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave.
Pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi prebivanja in
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dovoljenje za prebivanje, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani
pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.
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PRILOGA 2
Obrazec 1

POTRDILO
O VLOŽENI PROŠNJI ZA

IZDAJO –

PODALJŠANJE (označite)

DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE

ZA DRŽAVLJANA CH –

DRUŽINSKEGA ČLANA DRŽAVLJANA CH (označite)

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne določitve o
prošnji.
Priimek in ime:

Rojstni datum (dan, mesec, leto):

Državljanstvo:

Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):

Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

Upravna enota:

PPPCH-4
MNZ RS (PC 1)
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Obrazec 2

POTRDILO
O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE
ZA IZVAJALCA STORITEV, KI NI DRŽAVLJAN CH

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne določitve o
prošnji.
Priimek in ime:

Rojstni datum (dan, mesec, leto):

Državljanstvo:

Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji
(naselje, ulica in hišna številka):

Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Uradna oseba:

Žig:

Upravna enota:

PPPCH-5
MNZ RS (PC 1)
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PRILOGA 3

(priimek in ime),
rojen/a (dan, mesec in leto rojstva)
državljan/ka

,
, se podpisujem za namen

izdaje potrdila o prijavi (stalnega) prebivanja ali dovoljenja za (stalno) prebivanje.

Prostor za podpis državljana CH, njegovega družinskega člana ali izvajalca storitev, ki ni državljan CH
(podpis ne sme segati izven prostora pravokotnika in tudi ne na mejne črte):

PPPCH-6
MNZ RS (PC 1)
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314.

Pravilnik o potrdilu o prijavi prebivanja
in dovoljenju za prebivanje za državljane
Evropske unije ter njihove družinske člane
in družinske člane slovenskih državljanov

Na podlagi petega odstavka 137. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21
– popr.) minister za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju
za prebivanje za državljane Evropske unije
ter njihove družinske člane in družinske člane
slovenskih državljanov
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta pravilnik določa način izdaje, obliko in označitev
prenehanja potrdila o prijavi prebivanja za državljane Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU), potrdila o prijavi stalnega
prebivanja za državljane EU, dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za njihove družinske člane in
družinske člane slovenskih državljanov, način zajema prstnih
odtisov, podpisa in ustreznost fotografije, ceno izkaznice potrdila oziroma dovoljenja in obveščanje v primeru pogrešitve,
izgube ali tatvine izkaznice potrdila oziroma dovoljenja.
(2) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z
dne 15. 6. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra
2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav
(UL L št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1030/2002/ES) in Uredbe (EU) 2019/1157 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti
osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom,
ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (UL L št. 188
z dne 12. 7. 2019, str. 67; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2019/1157/EU), določa način zajema prstnih odtisov, podpisa
in ustreznost fotografije.
(3) Določbe tega pravilnika, ki se uporabljajo za državljane EU, se uporabljajo tudi za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora.
2. člen
(način izdaje)
(1) Prošnja za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi
prebivanja in prošnja za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU se vloži na obrazcu 1 iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za
prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma slovenskega državljana se vloži na obrazcu 2 iz Priloge 1 tega
pravilnika.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za
družinskega člana državljana EU oziroma slovenskega državljana se vloži na obrazcu 3 iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU se izda na obrazcu 1
iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana
EU oziroma slovenskega državljana se izda na obrazcu 2 iz
Priloge 2 tega pravilnika.
(6) Državljan EU, družinski član državljana EU in družinski
član slovenskega državljana, ki morajo v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, to storijo na obrazcu iz Priloge 3,
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ki je sestavni del tega pravilnika, lahko pa se jim podpis zajame
pri organu, pristojnem za izdajo potrdila ali dovoljenja, prek
digitalne podpisne tablice.
3. člen
(oblika izkaznice)
Izkaznica potrdila o prijavi prebivanja in potrdila o prijavi
stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenja za prebivanje
in dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU in družinskega člana slovenskega državljana se izda
v obliki, določeni z Uredbo 1030/2002/ES in v zvezi z Uredbo
2019/1157/EU v formatu ID 1, velikosti 85,60 x 53,98 mm.
4. člen
(način označitve prenehanja)
Upravna enota prenehanje dovoljenja za prebivanje družinskemu članu državljana EU oziroma slovenskega državljana, prenehanje potrdila o prijavi prebivanja državljana EU,
prenehanje potrdila o prijavi stalnega prebivanja državljana
EU, prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje družinskemu
članu državljana EU oziroma slovenskega državljana označi
tako, da izkaznico dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija, in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki ga je minister, pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo in personalizacijo
izkaznice.
5. člen
(zajem prstnih odtisov)
(1) Dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, ki ni državljan EU,
in družinskega člana slovenskega državljana, ki ni državljan
EU, vsebuje podatke o podobi obraza in dveh prstnih odtisih
imetnika, ki so obdelani in shranjeni kot biometrični podatek
na pomnilniškem mediju izkaznice dovoljenja za prebivanje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki je dopolnila starost
šest let, odda prstna odtisa levega in desnega kazalca.
(3) Če je kazalec na eni ali obeh rokah poškodovan ali
manjka ali če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne
kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen,
prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se
lahko zajame le en prstni odtis.
(4) V evidenci o dovoljenjih za prebivanje se označi prst
in roko, s katere je bil prstni odtis zajet.
(5) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi
prošnje ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki
so lahko ozdravljeni (npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi),
ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče
ozdraviti (npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke), se to
označi v evidenci o dovoljenjih za prebivanje, družinskemu
članu državljana EU oziroma slovenskega državljana pa se
izkaznica dovoljenja za prebivanje oziroma dovoljenja za stalno prebivanje izda z biometričnim podatkom enega prstnega
odtisa oziroma brez biometričnega podatka prstnih odtisov. V
primeru zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko
ozdravljeni, se osebo iz prejšnjega stavka opozori, da mora
pri pristojnem organu dati prstne odtise v enem mesecu od
prenehanja zdravstvenih razlogov.
(6) V primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov za
nezmožnost zajema prstnih odtisov se od osebe iz prejšnjega
odstavka o tem zahteva zdravniško potrdilo.
6. člen
(fotografija)
(1) Državljan EU, njegov družinski član in družinski član
slovenskega državljana k prošnji iz 2. člena tega pravilnika predložijo fotografijo v fizični obliki ali referenčno število fotografije
iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf. Uradna oseba prevzame
fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
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(2) Fotografija mora kazati pravo podobo osebe iz prejšnjega odstavka, ne sme biti grafično računalniško spremenjena, poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti
3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi,
barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija
družinskega člana državljana EU, ki ni državljan EU, in družinskega člana slovenskega državljana, ki ni državljan EU, mora
biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, in sicer:
– podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako,
da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi,
prek sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem
horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza
od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in
desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena
mora zajemati od 70 do največ 80 odstotkov fotografije, kar
ustreza višini 32 do 36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo
skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez
odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva
kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte,
oseba mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno
vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 in
največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni.
Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz
upravičenih zdravstvenih razlogov (npr. poškodbe očesa);
– oseba mora biti fotografirana brez klobuka, čepice ali
rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojih
običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni
del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko prošnji za izdajo, obnovo ali podaljšanje potrdila
ali dovoljenja priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s
čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in
prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela
ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri
svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri
temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez
vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb,
otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu
obraza.
(4) Pri osebah do dopolnjenega desetega leta starosti so
dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50 do 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 22 do 36 mm od konice brade do
zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 in
največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba.
(5) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta
starosti so dopustna odstopanja pri drži glave iz prve alineje
tretjega odstavka tega člena, in v izrazu obraza, položaju ust
in smeri pogleda iz pete alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Če fotografija ne ustreza pogojem iz tega člena, jo
pristojni organ vrne in določi rok, v katerem se predloži ustrezna fotografija.
7. člen
(podpis)
(1) Državljan EU, družinski član državljana EU in družinski član slovenskega državljana, ki se zna in zmore podpisati
in je dopolnil starost osem let, se podpiše na obrazec prošnje
iz Priloge 1 tega pravilnika, ter na obrazec iz Priloge 3 tega
pravilnika, sicer pa se izkaznica potrdila ali dovoljenja izda
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brez podpisa. Če vlagatelj prošnje ni oseba, za katero se vlaga prošnja, se na obrazec prošnje iz Priloge 1 tega pravilnika
podpiše vlagatelj.
(2) Podpis državljana EU, družinskega člana državljana EU oziroma družinskega člana slovenskega državljana na
obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika, se prenese na izdelano
izkaznico.
8. člen
(pogrešitev, izguba ali tatvina izkaznice)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice v Republiki
Sloveniji morajo državljan EU, njegov družinski član in družinski
član slovenskega državljana takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, ko izvedo za pogrešitev, izgubo ali tatvino,
naznaniti katerikoli upravni enoti.
(2) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznic v tujini mora
oseba iz prejšnjega odstavka takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti upravno enoto, ki je
izkaznico izdala.
(3) Ob naznanitvi mora oseba iz prvega odstavka tega
člena navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve,
izgube ali tatvine izkaznice.
9. člen
(cena)
(1) Cena izkaznice potrdila o prijavi prebivanja in potrdila
o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU je 12,32 eura.
(2) Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje in dovoljenja
za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU in
družinskega člana slovenskega državljana je 15,47 eura.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
(začetek izdajanja izkaznic v skladu s tem pravilnikom)
Izkaznice v skladu s tem pravilnikom se začnejo izdajati,
ko minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi datum, od katerega se izdajajo dovoljenja oziroma potrdila v skladu s spremenjenim 137. členom
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno
besedilo in 95/21 – popr.). Do datuma iz prejšnjega stavka se
izkaznice izdajajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj
za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane ter družinske člane
slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 80/17).
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o
prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav
članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni
list RS, št. 80/17).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-710/2021
Ljubljana, dne 28. januarja 2022
EVA 2021-1711-0098
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
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PRILOGA 1
Obrazec 1

PROŠNJA
POTRDILA O PRIJAVI PREBIVANJA –
ZA
IZDAJO –
OBNOVO (označite)
POTRDILA O PRIJAVI STALNEGA PREBIVANJA (označite) ZA DRŽAVLJANA EU

prostor za fotografijo
ali referenčna
številka fotografije

Ref. št.:

1. EMŠO, če je določena:

2. Priimek in ime:

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

4. Spol:

5. Državljanstvo:

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

7. Rojstni kraj (kraj, država):

8. Zakonski stan:

9. Datum vstopa v Republiko Slovenijo:

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj,
ulica in hišna številka):

11. Naslov prebivanja oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):

PPPEU-1
MNZ RS (PC 1)
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12. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (kraj, ulica in hišna številka):

13. Namen prebivanja v Republiki Sloveniji:

14. Poklic:

15. Način zagotovitve sredstev za preživljanje:

16. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:

17. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

18.1 EMŠO državljana EU (če je določena) ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega
člana:

19.1 Priimek in ime državljana EU ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana:

20.1 Naslov prebivanja (naselje, ulica in hišna številka) oziroma sedanje začasno ali stalno
prebivališče državljana EU ali slovenskega državljana, ki združuje družinskega člana:

21.1 Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom EU ali slovenskim državljanom:

22. Datum vložitve prošnje:

1

23. Podpis vlagatelja:

Izpolnite v primeru združitve družine z družinskim članom, ki je državljan EU.
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IZPOLNI URADNA OSEBA
Številka izdane izkaznice potrdila o prijavi
prebivanja oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Potrdilo velja od:

Opombe:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke:
–
–

–
–
–

o predhodno izdanih potrdilih o prijavi prebivanja (v primeru izdaje potrdila o prijavi stalnega
prebivanja);
o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar državljan EU pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan
(v primeru izdaje potrdila o prijavi prebivanja);
iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v
Republiki Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki
Sloveniji;
ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri
pristojnih organih v Republiki Sloveniji.

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje potrdila o prijavi (stalnega) prebivanja za državljana EU
obdelujejo skladno s 139. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je
to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu
kadarkoli prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi
osebnimi podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave. Pravico imate preveriti
točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi (stalnega) prebivanja, in pravico zahtevati
njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše podatke
hrani skladno s prvim in drugim odstavkom 115. člena Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.
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Obrazec 2

PROŠNJA
ZA IZDAJO –
PODALJŠANJE (označite) DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE ZA
DRUŽINSKEGA ČLANA
DRŽAVLJANA EU –
SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA (označite)

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
fotografije

Ref. št.:

PODATKI SPONZORJA, (državljana EU ali slovenskega državljana), ki združuje družino:
1. EMSO (če je določena):

2. Priimek in ime:

3. Naslov v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka):

PODATKI O DRUŽINSKEM ČLANU, za katerega se vlaga prošnja:
4. EMSO (če je določena):

5. Priimek in ime:

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

7. Spol:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

PPPEU-2
MNZ RS (PC 1)

8. Državljanstvo:

10. Rojstni kraj (država, kraj):
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11. Zakonski stan:

Uradni list Republike Slovenije
12. Datum vstopa v Republiko Slovenijo:

13. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj,
ulica in hišna številka):
14. Naslov prebivališča oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):
15. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka):

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom EU ali slovenskim državljanom:

17. Poklic:

18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje:

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:

20. Vrsta in številka potnega lista ali druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

21. Datum vložitve prošnje:

22. Podpis vlagatelja:

IZPOLNI URADNA OSEBA

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis (označite):
LEVA:

kazalec

DESNA:

kazalec

sredinec

sredinec

prstanec

prstanec

palec

palec

Uradni list Republike Slovenije
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Nezmožnost zajema prstnih odtisov (označite):
TRAJNA

ZAČASNA

Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

Upravna enota:

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke:
–

–
–
–
–

iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
območju Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični
register Republike Slovenije;
o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
iz kazenske evidence, evidence sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi
Ministrstvo za pravosodje;
iz evidenc o odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškov ni organi v Republiki Sloveniji;
ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri
pristojnih organih v Republiki Sloveniji.

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana
EU ali slovenskega državljana obdelujejo skladno s 139. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico
pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom
dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate
pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora
obdelave. Pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi
prebivanja in dovoljenje za prebivanje, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni
predpisani pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše podatke hrani skladno s prvim in drugim odstavkom
115. člena Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.
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Obrazec 3

PROŠNJA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA
DRŽAVLJANA EU –
SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA (označite)
DRUŽINSKEGA ČLANA

prostor za fotografijo
ali referenčna številka
fotografije

Ref. št.:

PODATKI SPONZORJA, (državljana EU ali slovenskega državljana), ki združuje družino:
1. EMSO (če je določena):

2. Priimek in ime:

3. Kraj prebivanja oziroma začasno ali stalno prebivališče (naselje, ulica in hišna številka):

PODATKI O DRUŽINSKEM ČLANU, za katerega se vlaga prošnja:
4. EMSO (če je določena):

5. Priimek in ime:

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

7. Spol:

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

PPPEU-3
MNZ RS (PC 1)

8. Državljanstvo:

10. Rojstni kraj (država, kraj):
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12. Datum vstopa v Republiko Slovenijo:

13. Poklic:

14. Naslov prebivališča oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje,
ulica in hišna številka):
15. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka):

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom EU ali slovenskim državljanom:

17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost:

18. Datum vložitve prošnje:

19. Podpis vlagatelja:

IZPOLNI URADNA OSEBA

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis (označite):
LEVA:

kazalec

DESNA:

kazalec

sredinec

sredinec

prstanec

prstanec

palec

palec

Nezmožnost zajema prstnih odtisov (označite):
TRAJNA

ZAČASNA

Številka izdane izkaznice dovoljenja za
prebivanje oziroma odločbe/sklepa:

Datum izdaje:

Dovoljenje velja od:

Opombe:

do:
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Prošnjo sprejel:
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Prošnjo rešil:

Upravna enota:

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke:
–

–
–
–
–

iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
območju Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični
register Republike Slovenije;
o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
iz kazenske evidence, evidence sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi
Ministrstvo za pravosodje;
iz evidenc o odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškov ni organi v Republiki Sloveniji;
ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri
pristojnih organih v Republiki Sloveniji.

Varstvo osebnih podatkov – informacija:
Osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana
EU ali slovenskega državljana obdelujejo skladno s 139. členom Zakona o tujcih. Organ ima pravico
pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z zakonom
dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete. Če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate
pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora
obdelave. Pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o prijavi
prebivanja in dovoljenje za prebivanje, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni
predpisani pogoji, njihov izbris. Upravljavec vaše podatke hrani skladno s prvim in drugim odstavkom
115. člena Zakona o tujcih.
Kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve:
dpo.mnz@gov.si. Če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu.
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PRILOGA 2
Obrazec 1

POTRDILO
O VLOŽENI PROŠNJI ZA

IZDAJO –

OBNOVO (označite)

POTRDILA O PRIJAVI PREBIVANJA ZA DRŽAVLJANA EU

Priimek in ime:

Rojstni datum:

Državljanstvo:

Naslov prebivališča v Republiki Sloveniji:

Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Upravna enota:

Uradna oseba:

PPPEU-4
MNZ RS (PC 1)

Žig:
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Obrazec 2

POTRDILO
O VLOŽENI PROŠNJI ZA

IZDAJO –

PODALJŠANJE (označite)

DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA

DRŽAVLJANA EU –

SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA (označite)

Priimek in ime:

Rojstni datum:

Državljanstvo:

Naslov prebivališča v Republiki Sloveniji:

Datum vložitve prošnje:

Datum izdaje potrdila:

Upravna enota:

Uradna oseba:

Žig:

Potrdilo tujcu ne dovoljuje prehajanja državne meje (osmi odstavek 127. člena Zakona o tujcih).

PPPEU-5
MNZ RS (PC 1)
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PRILOGA 3

(priimek in ime),
rojen/a (dan, mesec in leto rojstva)
državljan/ka

,
, se podpisujem za namen

izdaje potrdila o prijavi (stalnega) prebivanja ali dovoljenja za (stalno) prebivanje.

Prostor za podpis državljana EU, njegovega družinskega člana ali družinskega člana slovenskega
državljana (podpis ne sme segati izven prostora pravokotnika in tudi ne na mejne črte):

PPPEU-6
MNZ RS (PC 1)
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315.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov
motornih vozil

Na podlagi 1., 2., 3. in 10. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in
139/20) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih
vozil (Uradni list RS, št. 14/18) se v 1. členu:
– v napovednem stavku besedilo »Direktivo Komisije
(EU) 2016/1106 z dne 7. julija 2016 o spremembi Direktive
2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških
dovoljenjih (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2016, str. 59)« nadomesti
z besedilom »Direktivo Komisije (EU) 2020/612 z dne 4. maja
2020 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 141 z dne 5. 5.
2020, str. 9)«;
– v tretji alineji za vejico na koncu stavka doda besedilo,
ki se glasi:
»ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene dejavnosti),«.
2. člen
V 4. členu se v drugem odstavku:
– v prvi alineji besedilo »oftalmologa, ki je v Prilogi 6, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali izvid zdravnika druge specialnosti« črta;
– v tretji alineji besedilo »z ustrezno prilagojenimi vozili,«
črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ima redno zaposlenega psihologa, ki izpolnjuje pogoje
iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika,«.
V drugem odstavku se beseda »določi« nadomesti z
besedo »pooblasti«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister pri pooblastitvi pooblaščenega izvajalca
upošteva:
– delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na
področju medicine prometa,
– dokazila o kakovosti izvajanja medicine,
– mnenje Razširjenega strokovnega kolegija za medicino
dela, prometa in športa o primernosti izvajalca.«.
V četrtem odstavku se besedilo »določi dva pooblaščena
izvajalca« nadomesti z besedilom »pooblasti tri pooblaščene
izvajalce«.
V petem odstavku se beseda »določi« nadomesti z besedo »pooblasti«.
4. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo vodi seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti in zdravnikov, ki opravljajo zdravstvene preglede pri
izvajalcu zdravstvene dejavnosti iz 12. člena tega pravilnika,
ter seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti
in zdravnikov, ki opravljajo zdravstvene preglede pri poobla-
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ščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti iz 13. člena tega
pravilnika.«.
5. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisijo iz prejšnjega člena imenuje minister na
predlog Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela,
prometa in športa. Komisijo sestavljajo predsednik in pet članov, ki so zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa
ter imajo več kot pet let delovnih izkušenj na področju izvajanja
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
Predsednik in člani so imenovani za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
Priloga 6 se črta.

8. člen

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti)
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika določeni za pooblaščene izvajalce
zdravstvene dejavnosti v skladu s 13. členom Pravilnika o
zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS,
št. 14/18), lahko opravljajo kontrolne zdravstvene preglede do
poteka petletnega obdobja, za katerega so bili določeni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek minister v skladu s
spremenjenim četrtim odstavkom 13. člena pravilnika, na podlagi javnega poziva, pooblasti še enega izvajalca zdravstvene
dejavnosti, ki opravlja dejavnost medicine dela, prometa in
športa, za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov
za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, za geografsko območje, ki ga pokriva
Območna enota Ljubljana Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
10. člen
(imenovanje komisije)
Minister imenuje komisijo iz spremenjenega prvega odstavka 17. člena pravilnika najpozneje v 60 dneh od uveljavitve
tega pravilnika. Z dnem imenovanja nove komisije preneha
delovati dotedanja komisija.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-266/2021
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2021-2711-0194
Janez Poklukar
minister
za zdravje
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Priloga 1
»Priloga 1
Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike

SPLOŠNO
Za telesno in duševno zmožnega za vožnjo motornih vozil se šteje kandidat za voznika oziroma voznik
(v nadaljnjem besedilu: voznik), za katerega se z zdravstvenim pregledom ugotovi, da je njegovo
zdravstveno stanje v skladu z merili po vseh točkah ocenjevanja duševne in telesne zmožnosti za
vožnjo, ki so določeni v tej prilogi.

1. VID
1. Splošno
Pri vseh kandidatih za voznike in voznikih se v okviru zdravstvenega pregleda opravi preiskava, s
katero se ugotovi, ali imajo ustrezne vidne funkcije za vožnjo vozil na motorni pogon.
Pri osebah z znano očesno boleznijo ali okvaro, je treba pri ugotavljanju zmožnosti za vožnjo
upoštevati obstoječo zdravstveno dokumentacijo o oftalmološki obravnavi.
Specialist medicine dela, prometa in športa ugotovi zmožnost za vožnjo na podlagi usmerjenega
izvida specialista oftalmologa v primeru:
– očesne bolezni oziroma okvare vida, ki lahko vpliva na zmožnost za vožnjo, ki je še ni obravnaval
specialist oftalmolog,
– da voznik brez ali s korekcijo ne izpolnjuje predpisanih pogojev za vid ali
– da iz drugih razlogov specialist medicine dela, prometa in športa ne more sam ugotoviti zmožnosti
za vožnjo.

2. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
– je binokularna ostrina vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,5, če uporablja obe očesi skupaj;
– je horizont pri vidnem polju z obema očesoma vsaj 120 stopinj, obseg vidnega polja pa je vsaj
50 stopinj v levo in desno (skupno vsaj 120 stopinj) ter 20 stopinj navzgor in navzdol, v polmeru
osrednjih 20 stopinj ne sme imeti pomembnih okvar;
– nima progresivne očesne bolezni, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela,
prometa in športa na podlagi mnenja oftalmologa, pri katerem se voznik redno kontrolira;
– pri binokularnem gledanju pri konkomitantnem ali paralitičnem škiljenju v primarni drži glave nima
dvojnih slik v centralnem delu vidnega polja.
V primeru monokularnega vida (zaradi popolne funkcionalne izgube vida na eno oko ali če uporablja
zgolj eno oko, kot je to primer pri diplopiji) se kandidatu za voznika ali vozniku dovoli vožnja, če
zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa ter voznik izpolnjuje tudi
naslednje pogoje: da ima ostrino vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,5, da vidno polje tega
očesa ustreza zahtevam iz druge alineje prejšnjega odstavka, da je zrklo normalno gibljivo, da nima
nistagmusa in da je oftalmolog, pri katerem se voznik redno kontrolira, potrdil, da stanje
monokularnega vida obstaja dovolj dolgo, da je bila mogoča prilagoditev. Vozniku, pri katerem se je
nedavno razvila diplopija ali popolna funkcionalna izguba vida na enem očesu, se prepove vožnja
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motornih vozil za vsaj šest mesecev. Po tem času mora oftalmolog, ki voznika zdravi, dati mnenje, ali
se je voznik že prilagodil stanju monokularnega vida ter ali izpolnjuje zahteve glede ostrine vida in
vidnega polja.
Vozniku se izjemoma lahko dovoli vožnja, kadar ne izpolnjuje pogojev za vidno polje ali ostrino vida iz
prejšnjega odstavka, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pri
pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista
oftalmologa, ki voznika vodi, in na podlagi opravljenega praktičnega preizkusa vožnje.
3. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je ostrina vida, po potrebi korigirana s korektivnimi lečami, vsaj 0,8 na boljšem očesu in vsaj 0,1 na
slabšem. Če se za doseganje vrednosti 0,8 in 0,1 uporabljajo korektivne leče, je treba minimalno
ostrino (0,8 in 0,1) doseči s korekcijo z očali z močjo, ki ne presega plus osem dioptrij (sfera in cilinder
se seštevata), ali s pomočjo kontaktnih leč. Voznik mora korekcijo dobro tolerirati;
2. je horizont pri vidnem polju z obema očesoma vsaj 160 stopinj, obseg vidnega polja pa je vsaj 70
stopinj v levo in desno (skupno vsaj 160 stopinj) ter 30 stopinj navzgor in navzdol, v polmeru osrednjih
30 stopinj ne sme biti okvar;
3. je gibljivost zrkel normalna,
4. ni prisotno niti periodično škiljenje;
5. je voznik s protanomalijo in devteranomalijo ali devteranopijo s svojim zdravstvenim stanjem
seznanjen;
6. je voznik, ki je utrpel naglo, precejšnjo izgubo vida na enem očesu, imel ustrezno obdobje
prilagoditve vsaj šest mesecev, ko ni vozil. Po izteku tega obdobja zmožnosti za vožnjo ugotovi
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida oftalmologa in strokovnjaka
za vožnjo
Voznik druge skupine z dokazano motnjo občutljivosti za kontraste ali z diplopijo ne izpolnjuje pogojev
za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Motnjo občutljivosti za
kontraste specialist medicine dela, prometa in športa potrdi na podlagi usmerjenega izvida specialista
oftalmologa.

2. SLUH
1. Za voznike prve skupine gluhost oziroma okvara sluha ni razlog za omejitev veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
2. Voznik druge skupine ne sme imeti hujše okvare sluha, razen če je okvara kompenzirana in
zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida
ustreznega specialista, ki voznika kontrolira in zdravi.
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3. LOKOMOTORNI SISTEM
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednja
pogoja:
– nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, katere posledica je popolna
ali delna izguba enega ali več udov ali izguba mišične moči, gibljivosti, velikosti, strukture ter oblike, ki
vpliva na varno vožnjo, razen če je motorno vozilo mogoče ustrezno prilagoditi omejitvi oziroma med
vožnjo uporabljati ortopedski pripomoček;
– nima napredujoče kronične bolezni lokomotornega sistema, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je
pod redno zdravstveno kontrolo, katere namen je preverjanje, ali je vožnja motornega vozila še varna.
Če gre za trajno in stabilno prizadetost lokomotornega sistema ponovni pregledi za podaljšanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja niso potrebni.
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če ob izpolnjevanju
pogojev iz prejšnje točke izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, zaradi katere bi moral voziti
prilagojeno motorno vozilo;
– nima bolezni ali okvare lokomotornega aparata, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je zmožnosti
za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida
ustreznega specialista oziroma tima specialistov, ki voznika zdravi.

4. KARDIOVASKULARNI SISTEM
1. Splošno
Kardiovaskularna stanja ali bolezni lahko vodijo do nepričakovanega poslabšanja možganskih funkcij,
zato pomenijo ogrožanje varnosti v prometu. Ta stanja so razlog za uvedbo začasne ali trajne
omejitve vožnje.
2. Nezmožnost za vožnjo
Za vožnjo motornega vozila niso zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki:
1. prve skupine v naslednjih primerih:
– če imajo periferno žilno bolezen – anevrizmo prsne ali trebušne aorte, kadar je največji premer aorte
takšen, da pomeni znatno tveganje za nenadno rupturo in posledično za nenaden dogodek, zaradi
katerega posameznik ni sposoben za vožnjo,
– pri srčnem popuščanju z ocenjenim funkcijskim razredom IV po razvrstitvi Newyorškega združenja
za srce (NYHA),
– pri bolezni srčne zaklopke z aortno regurgitacijo, aortno stenozo, mitralno regurgitacijo ali mitralno
stenozo z ocenjenim funkcijskim razredom IV po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce (NYHA), v
primeru zmanjšanja iztisnega deleža levega prekata pod 35 % ob mitralni regurgitaciji oziroma v
primeru sinkop ob aortni stenozi ali v primeru drugih sinkopalnih epizod,
– če imajo sindrom Brugarda s sinkopo ali preprečeno nenadno srčno smrtjo (stanjem po oživljanju).
Če ima bolnik vsajen defibrilator, se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge;
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2. druge skupine v naslednjih primerih:
1. če imajo vsajen defibrilator,
2. če imajo periferno žilno bolezen – anevrizmo prsne ali trebušne aorte, kadar je največji premer
aorte takšen, da pomeni znatno tveganje za nenadno rupturo in posledično za nenaden
dogodek, zaradi katerega posameznik ni sposoben za vožnjo,
3. pri odpovedi srca, če je funkcionalna sposobnost srca ocenjena na New York Heart
Association (NYHA) III ali IV,
4. če imajo pripomočke za podporo delovanja srca,
5. pri bolezni srčne zaklopke z ocenjenim funkcijskim razredom III ali IV po razvrstitvi
Newyorškega združenja za srce (NYHA) ali z zmanjšanjem iztisnega deleža levega prekata
pod 35 %, pri mitralni stenozi s hudo pljučno hipertenzijo ali pri aortni stenozi, ki je bila
ultrazvočno opredeljena kot huda, oziroma pri aortni stenozi, ki povzroča sinkopo; razen pri
popolnoma asimptomatski aortni stenozi, pri čemer je asimptomatsko stanje dokazano z
obremenitvenim testiranjem,
6. če imajo strukturalne in električne kardiomiopatije:
• če imajo hipertrofično kardiomiopatijo z anamnezo sinkope ali kadar sta prisotni dve
ali več naslednjih meril: debelina stene levega prekata več kot 3 cm, neobstojna
prekatna tahikardija, anamneza nenadne srčne smrti pri sorodniku v prvem kolenu,
neustrezen porast krvnega tlaka pri obremenitvenem testiranju,
• če imajo sindrom dolge dobe QT s sinkopo, torsade des pointes ali QTc > 500 ms,
• če imajo sindrom Brugarda s sinkopo ali preprečeno nenadno srčno smrtjo (stanje po
oživljanju).
Pri vseh kandidatih za voznike in voznikih s stanji iz prejšnjega odstavka se vozniško dovoljenje lahko
izda ali podaljša le v izjemnih primerih. V teh primerih zmožnost za vožnjo presoja specialist medicine
dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa,
ki kandidata za voznika ali voznika zdravi. Iz usmerjenega izvida specialista kardiologa mora izhajati:
– da oseba hodi na redne kontrolne preglede,
– da je kljub zdravstvenemu stanju nedvoumno ugotovljena in ustrezno utemeljena zmožnost za
vožnjo motornega vozila s strani kardiovaskularnega sistema,
– kdaj je predvidoma potrebna ponovna presoja zmožnosti za vožnjo in
– da ima oseba navodila glede potrebe po ponovni presoji zmožnosti za vožnjo, če se njeno
zdravstveno stanje glede kardiovaskularnega sistema poslabša.
3. Zmožnost za vožnjo pod določenimi pogoji
Ko so oziroma so bili učinkovito zdravljeni, če so pod redno kontrolo specialista kardiologa in če je
zmožnost za vožnjo motornega vozila, na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki
voznika zdravi, ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa, so za vožnjo motornega vozila
zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki prve skupine, ki:
1. imajo bradikardne motnje srčnega ritma (bolezen sinusnega vozla ali motnje prevajanja) ali
tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) z anamnezo sinkope, ki
je posledica motnje ritma,
2. imajo vsajen ali zamenjan trajni srčni spodbujevalnik, pod pogojem, da je preteklo vsaj dva
meseca od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira, in bolnik
nima (več) sinkop,
3. imajo tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) s strukturno
boleznijo srca ali obstojno prekatno tahikardijo pod pogojem, da je srčni ritem že vsaj dva
meseca urejen z zdravili ali posegom,
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4. imajo vsajen ali zamenjan defibrilator, pod pogojem, da so pretekli vsaj trije meseci od
vsaditve, zamenjave ali ustreznega proženja oziroma v primeru neustreznega proženja: vsaj
dokler niso vzpostavljeni ustrezni ukrepi za preprečevanje neustreznega proženja,
5. imajo simptomatsko, stabilno angino pektoris, pod pogojem, da se napadi ne pojavljajo v
mirovanju, ob duševni obremenitvi ali ob telesni obremenitvi, ki je potrebna za upravljanje
motornih vozil in je opredeljena z obremenitvenim testiranjem,
6. so imeli sinkopo, ki je domnevno refleksna oziroma nepojasnjena in ni povezana s strukturno
boleznijo srca,
7. so imeli akutni koronarni sindrom pod pogojem, da je voznik brez napadov angine pektoris,
simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma. V primeru napadov angine pektoris,
srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma se smiselno uporabljajo druge določbe te
priloge,
8. so imeli opravljeno perkutano koronarno intervencijo (PCI),
9. so imeli kirurško premostitev koronarne arterije z graftom (CABG),
10. so preboleli možgansko kap ali prehodni ishemični napad (TIA),
11. imajo srčno popuščanje z ocenjenim funkcijskim razredom I, II ali III po razvrstitvi
Newyorškega združenja za srce (NYHA),
12. imajo presajeno srce,
13. imajo pripomoček za podporo delovanja srca,
14. imajo opravljeno operacijo zaklopke,
15. imajo maligno arterijsko hipertenzijo (porast sistoličnega krvnega tlaka ≥180 mm Hg ali
diastoličnega krvnega tlaka ≥110 mm Hg, ki je povezan z neizogibno ali napredujočo okvaro
organov). V primeru pridruženih bolezenskih stanj (možganskožilnih, srčnih, ledvičnih, žilnih,
očesnih ali drugih) se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
16. imajo prirojeno bolezen srca,
17. imajo hipertrofično kardiomiopatijo brez anamneze sinkop,
18. imajo sindrom dolge dobe QT s sinkopo, torsade des pointes ali QTc > 500 ms.
Ko so bili učinkovito zdravljeni, če so pod redno kontrolo specialista kardiologa in če je zmožnost za
vožnjo motornega vozila, na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki voznika zdravi,
ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca, so za vožnjo motornega
vozila zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki druge skupine, ki:
1. imajo bradikardne motnje srčnega ritma (bolezen sinusnega vozla ali motnje prevajanja) ali
tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) z anamnezo sinkope, ki je
posledica motnje ritma,
2. imajo naslednje bradikardne motnje srčnega ritma: bolezen sinusnega vozla in motnje
prevajanja z atrioventrikularnim (AV) blokom druge stopnje Mobitz II, AV blokom tretje stopnje
ali izmeničnim kračnim blokom; ne glede na anamnezo sinkope,
3. imajo tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) s strukturno
boleznijo srca pod pogojem, da je srčni ritem že vsaj dva meseca urejen z zdravili ali
posegom,
4. imajo naslednje tahikardne motnje srčnega ritma: polimorfno neobstojno prekatno tahikardijo,
obstojno prekatno tahikardijo ali drugo indikacijo za vsaditev defibrilatorja,
5. imajo vsajen ali zamenjan trajni srčni spodbujevalnik, pod pogojem, da sta pretekla vsaj dva
meseca od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira, in bolnik
nima (več) sinkop,
6. imajo simptomatsko, stabilno angino pektoris, pod pogojem, da se napadi ne pojavljajo v
mirovanju, ob duševni obremenitvi ali ob telesni obremenitvi, ki je potrebna za upravljanje
motornih vozil in je opredeljena z obremenitvenim testiranjem,
7. so imeli sinkopo, ki je domnevno refleksna oziroma nepojasnjena in ni povezana s strukturno
boleznijo srca,
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8. so imeli akutni koronarni sindrom pod pogojem, da je od dogodka minilo vsaj 6 tednov, da je
funkcijska zmogljivost potrjena z obremenitvenim testiranjem ali drugimi preiskavami ter da je
voznik brez napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega
ritma. V primeru napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega
ritma se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
9. so imeli opravljeno perkutano koronarno intervencijo (PCI) pod pogojem, da so od posega
minili vsaj štirje tedni, da je bolnik brez simptomov ter da je funkcijska zmogljivost potrjena z
obremenitvenim testiranjem ali drugimi preiskavami,
10. so imeli kirurško premostitev koronarne arterije z graftom (CABG),
11. so preboleli možgansko kap ali prehodni ishemični napad (TIA),
12. imajo pomembna stenoza karotidne arterije,
13. imajo največji premer aorte več kot 5,5 cm,
14. imajo srčno popuščanje z ocenjenim funkcijskim razredom I ali II po razvrstitvi Newyorškega
združenja za srce (NYHA) ter iztisni delež levega prekata vsaj 35 %,
15. imajo presajeno srce,
16. imajo opravljeno operacijo zaklopk,
17. imajo maligno arterijsko hipertenzijo (porast sistoličnega krvnega tlaka ≥ 180 mm Hg ali
diastoličnega krvnega tlaka ≥ 110 mm Hg, ki je povezan z neizogibno ali napredujočo okvaro
organov). V primeru pridruženih bolezenskih stanj (možgansko-žilnih, srčnih, ledvičnih, žilnih,
očesnih ali drugih) se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
18. imajo diastolični krvni tlak ≥ 110 mm Hg in/ali sistolični krvni tlak ≥ 180 mm Hg),
19. imajo prirojeno bolezen srca.
4. Drugo
Pri drugih, dobro opisanih ali novoodkritih kardiomiopatijah (npr. aritmogeni kardiomiopatiji desnega
prekata, spongiformni kardiomiopatiji, kateholaminergični polimorfni ventrikularni tahikardiji ali
sindromu kratkega intervala QT), se zmožnost za vožnjo motornih vozil pri kandidatih za voznike in
voznikih prve in druge skupine presoja glede na možno tveganje za nenadne dogodke, zaradi katerih
oseba ni zmožna za vožnjo. Zmožnost za vožnjo, ob upoštevanju prognostičnih dejavnikov za
posamezno kardiomiopatijo, presoja specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega
izvajalca na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki kandidata za voznika ali voznika
zdravi.

5. SLADKORNA BOLEZEN
1. Splošno
Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeležence v prometu, kadar njeno
zdravljenje spremlja možnost pojava hipoglikemije, saj ta povzroči prehodno zmanjšanje funkcionalne
sposobnosti za vožnjo.
Kandidat za voznika in voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravi le z nefarmakološkimi ukrepi in redno
opravlja preglede pri zdravniku, ki ga zdravi (definicija spodaj), izpolnjuje pogoje za neomejeno
vozniško dovoljenje.
Kandidat za voznika in voznik, ki ne razume tveganja za hipoglikemijo in ne zna primerno nadzorovati
bolezni, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja.
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Sposobnost za vožnjo je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Pri
kandidatu za voznika in vozniku s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (diabetično retinopatijo,
diabetično nevropatijo ali komplikacijami sladkorne bolezni s strani srčnožilnega sistema), ki bi lahko
vplivali na varno vožnjo, se pri oceni zmožnosti za vožnjo upoštevajo tudi poglavja priloge, ki se
nanašajo na ta stanja.
Huda hipoglikemija po tem pravilniku pomeni, da je voznik potreboval pomoč druge osebe.
Ponavljajoča se huda hipoglikemija pomeni, da je imela oseba drugo hudo hipoglikemijo v obdobju 12
mesecev.
Zdravnik, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (v nadaljnjem besedilu; zdravnik, ki ga zdravi), je
izbrani osebni zdravnik voznika ali diabetolog. Diabetolog je specialist internist ali pediater, usmerjen v
diagnostiko in zdravljenje sladkorne bolezni.
Kandidat za voznika oziroma voznik, ki ima ponavljajoče se hude hipoglikemije oziroma ima
nezavedanje hipoglikemije, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja.
Tveganje za hudo hipoglikemijo je v posameznih primerih mogoče pomembno zmanjšati z ustrezno
edukacijo in spremembo režima zdravljenja in s tem odpraviti ponavljajočo se hudo hipoglikemijo.
2. Voznik prve skupine
Voznik prve skupine ki se zdravi z zdravili, mora pri zdravniku, ki ga zdravi, opravljati redne vsakoletne
preglede, namenjene sledenju sladkorne bolezni, pri katerih se pozornost posveti tudi zmožnosti za
varno vožnjo. Pregledi pri zdravniku, ki ga zdravi, morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega
razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu
preprečevanja hipoglikemije. Razumevanje tveganja hipoglikemije in zmožnost nadzora bolezni mora
biti jasno razvidna iz zdravstvene dokumentacije, ki jo vodi zdravnik, ki ga zdravi.

Vozniku prve skupine:
– ki se zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši in ne razume tveganja za nastanek
hipoglikemije ali ne zna primerno nadzorovati bolezni, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša,
če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca,
na podlagi izvidov rednih (tj. vsaj enkrat letno), individualno prilagojenih pregledov pri zdravniku, ki ga
zdravi,
– le izjemoma se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša vozniku, ki ima ponavljajočo se hudo
hipoglikemijo oziroma nezavedanje hipoglikemije, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine
dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega
izvida diabetologa, ki ga zdravi ter pod naslednjimi pogoji: da je nevarnost nastanka ponavljajoče se
hude hipoglikemije prenehala oziroma voznik nima več nezavedanja hipoglikemije (zaradi ustrezne
edukacije, spremembe načina življenja in podobno) in da je zmožen razumeti tveganje ter predvideti,
prepoznati in preprečiti hipoglikemijo. Pri vozniku, ki je imel ponavljajočo se hudo hipoglikemijo med
budnostjo, se dovoljenje ne sme izdati ali podaljšati prej kot tri mesece po zadnji epizodi hude
hipoglikemije in pod pogoji iz tega odstavka.
Če zdravnik, ki voznika zdravi, pri svojem pregledu ugotovi, da voznik ne razume tveganja za
hipoglikemijo in ne zna primerno nadzorovati bolezni oziroma ima drugo poslabšanje bolezni, ki lahko
pomembno vpliva na zmožnost voznika za varno vožnjo, voznika napoti na kontrolni pregled k
pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Pooblaščeni izvajalec pri vozniku, ki je zmožen za
vožnjo, v zdravniškem spričevalu označi kdaj in pri katerem izvajalcu (priglašenem ali pooblaščenem)
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mora voznik opraviti naslednji zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter
svojo odločitev pisno utemeljiti v zdravstveni dokumentaciji.
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda zdravniško spričevalo vozniku prve skupine s
sladkorno boleznijo, ki je bil napoten na kontrolni pregled k pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene
dejavnosti oziroma na naslednji zdravstveni pregled za podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja k
priglašenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, je pet let. Če se specialist medicine dela, prometa in
športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v
zdravstveni dokumentaciji.
3. Voznik druge skupine
Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo
lahko izda ali podaljša:
– če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa priglašenega izvajalca na
podlagi usmerjenega izvida zdravnika, ki ga zdravi. Usmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo
bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v
smislu preprečevanja hipoglikemije,
– če se voznik zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, se zdravniško spričevalo izda ali
podaljša pod naslednjimi pogoji:
• voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije,
• sladkorna bolezen ne povzroča nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali
voznika,
• voznik prikazuje zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije
glukoze v krvi (vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času
relevantnem za vožnjo),
• voznik dokazuje poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti
hipoglikemije, poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnosti hipoglikemije na
najmanjšo možno stopnjo in poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije.
Pri vozniku, pri katerem je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med
vožnjo, pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida
diabetologa, ki zdravi voznika, ponovno oceni zmožnost za vožnjo.
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku iz druge skupine s
sladkorno boleznijo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je tri leta. Če se
specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v
zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev.

6. NEVROLOŠKE BOLEZNI
A) EPILEPSIJA
Splošno
Epileptični napadi ali druge nenadne motnje zavesti pomenijo resno nevarnost za vse udeležence v
cestnem prometu, če se pojavijo pri vozniku, ki vozi vozilo na motorni pogon. Voznik z epilepsijo ne
izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. Voznik, ki je kadarkoli imel epilepsijo (pojav
dveh ali več napadov v obdobju petih let) ali epileptičen napad ne glede na vzrok, ni zmožen za
prevoz potnikov.
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1. Pogoji za voznike iz prve in druge skupine
Vozniku, ki ima prvi oziroma edini epileptični napad v življenju ali izgubo zavesti, se za določen čas
prepove vožnja. Izvid specialista nevrologa vsebuje obdobje prepovedi vožnje in zahtevo po pridobitvi
usmerjenega izvida specialista nevrologa ali psihiatra, ki vsaj enkrat tedensko opravlja ambulanto
izključno namenjeno osebam z epilepsijo ter ima na tem področju vsaj pet let delovnih izkušenj (v
nadaljnjem besedilu: epileptolog), ki ugotovi specifičen epileptičen sindrom voznika oziroma vrsto
napada, oceni verjetnost tveganja za nadaljnje napade ter da mnenje o zmožnosti voznika za varno
vožnjo. Seznam epileptologov je objavljen na spletni strani ministrstva.
O zmožnosti voznika za vožnjo motornega vozila presodi specialist medicine dela, prometa in športa
na podlagi mnenja epileptologa iz prejšnjega odstavka.
2. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
– prvi ali en neizzvan napad (napad z neprepoznanim vzročnim dejavnikom): Voznik, ki je imel prvi ali
en neizzvan epileptični napad, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev
brez napada.
– izzvan epileptični napad (napad s prepoznavnim vzročnim dejavnikom, ki se mu je mogoče izogniti):
Voznik, ki je imel epileptični napad, izzvan s prepoznavnim sprožilnim dejavnikom, ki se mu da izogniti
in ki se verjetno ne bo ponovil v vozilu, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih
mesecev brez napada.
– Epilepsija: Voznika z dokazano epilepsijo se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo
ali brez nje brez napada vsaj eno leto. Pogostnost pregledov za podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja za voznika z epilepsijo, ki ima protiepileptično terapijo in nima napadov, individualno določi
epileptolog. Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku z
epilepsijo, ki nima napadov, redno jemlje predpisano terapijo in hodi na redne kontrolne preglede k
nevrologu, je pet let.
Voznik, pri katerem se je epileptolog odločil za zaključek zdravljenja, ki vsaj pet let ni več imel
napadov in mu je bila ukinjena protiepileptična terapija ter ne potrebuje več kontrolnih pregledov, je
zmožen za vožnjo pod enakimi pogoji, kot veljajo za voznike brez epilepsije.
Za voznika po operativnem zdravljenju epilepsije veljajo isti pogoji kot za voznika z epilepsijo.
– Sprememba ali ukinitev protiepileptične terapije: voznika, pri katerem se je epileptolog odločil za
spremembo ali ukinitev protiepileptične terapije, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest
mesecev po spremembi ali ukinitvi terapije. Če se v času spremembe ali ukinitve terapije pojavi
napad, se voznika lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po tem, ko je ponovno začel
jemati protiepileptično terapijo, ki je bila pred tem učinkovita.
– Napadi, ki se pojavljajo izključno med spanjem: voznik, ki ima napade izključno med spanjem, se
lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen vsaj eno leto. Če se
vzorec napadov spremeni in se napadi pojavijo med budnostjo, se voznika lahko oceni glede
zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez napada vsaj eno leto.
– Napadi, ki ne vplivajo na stanje zavesti ali sposobnost ukrepanja: voznik, ki ima izključno napade za
katere je izrecno dokazano, da ne vplivajo na stanje zavesti in ne povzročajo nobenih funkcionalnih
nezmožnosti, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen
vsaj eno leto. Če se pojavijo kakršni koli drugačni napadi, se oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s
terapijo ali brez nje brez napada vsaj eno leto.
– Drugi primeri izgube zavesti: voznika, pri katerem je prišlo do izgube zavesti iz drugih razlogov, se
lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po zadnji izgubi zavesti oziroma šele, ko je
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postavljena dokončna diagnoza. Zmožnost za vožnjo je odvisna od tveganja za ponovitve izgube
zavesti med vožnjo. O zmožnosti presodi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi
usmerjenega izvida specialista ustrezne specialnosti.
3. Vozniku druge skupine se lahko za prevoz blaga izda ali podaljša zdravniško spričevalo v
naslednjih primerih:
– če je vsaj deset let brez napadov in brez terapije in nima specifičnih patoloških sprememb (nima
epileptoformne aktivnosti) v EEG in če je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela,
prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida
epileptologa;
– če je imel izgube zavesti iz drugih razlogov in je diagnostično obdelan in če je zmožnost za vožnjo
ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti
na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi;
– če ima strukturne možganske spremembe, ki lahko pomenijo tveganje za epileptične napade, če je
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida epileptologa pod pogojem, da je tveganje za
pojav epileptičnih napadov 2 % ali manj na leto;
– če ima motnje, ki lahko pomenijo tveganje za epileptične napade in napade z motnjami zavesti,
četudi se napadi še niso pojavili (npr. okvare arterij in ven ali možganske krvavitve), če je zmožnost za
vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene
dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki bolnika zdravi in je tveganje za pojav napadov
ocenjeno na 2 % ali manj na leto.
B) BOLEZNI, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST
Splošno
Bolezni, katerih posledica je prekomerna dnevna zaspanost, lahko pomenijo resno nevarnost za vse
udeležence v cestnem prometu, če se pojavijo pri osebi, ki vozi vozilo na motorni pogon.
1. MOTNJE SPANJA, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST
Vozniki prve skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja, na
podlagi usmerjenega izvida specialista nevrologa, ki ima opravljen Evropski izpit iz somnologije (v
nadaljnjem besedilu: somnolog), in pri katerih je bila s specialnimi testi (celonočno polisomnografsko
snemanje ter testi srednje latence uspavanja podnevi ali test srednjega trajanja budnosti) potrjena
patološka prekomerna dnevna zaspanost, ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.
Vozniku se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku obdobja prepovedi vožnje in
nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za vožnjo ugotovil zdravnik specialist medicine
dela, prometa in športa na podlagi izvida somnologa. Seznam somnologov je objavljen na spletni
strani ministrstva.
Vozniku druge skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja na
način iz prejšnjega odstavka, se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku
obdobja prepovedi vožnje in nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za vožnjo ugotovil
pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida
somnologa.
2. MOTNJE DIHANJA V SPANJU S PREKOMERNO DNEVNO ZASPANOSTJO
Zmeren sindrom obstruktivne apneje v spanju po tem pravilniku pomeni, da je število apnej in hipopnej
na uro spanca (apneja-hipopneja indeks) med 15 in 29, hud sindrom obstruktivne apneje pa, da je
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število apnej in hipopnej na uro spanca 30 ali več, pri čemer je v obeh primerih potrebna prisotnost
prekomerne dnevne zaspanosti.
Vozniki, ki imajo motnje dihanja v spanju in potrjeno patološko prekomerno dnevno zaspanost, ne
izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.
Za vožnjo motornih vozil so zmožni kandidati za voznike ali vozniki motornih vozil z dokazanim
zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, povezanim s potrjeno patološko
prekomerno dnevno zaspanostjo, pri katerih se je prekomerna dnevna zaspanost izboljšala in so
dokazali zadosten nadzor nad svojim stanjem in zdravljenjem, ki ga je predpisal zdravnik specialist
nevrolog ali pulmolog, ki ima opravljen Evropski izpit iz somnologije, oziroma ustrezno usposobljen
zdravnik specialist s seznama, objavljenega na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: specialist, ki zdravi voznika). Zmožnost za vožnjo pri njih ugotavlja zdravnik
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi zadnjega izvida specialista, ki zdravi voznika, in
katerega del je ugotovitev glede uspešnost zdravljenja (predvsem zmanjšane prekomerne dnevne
zaspanosti) in sodelovanja voznika pri zdravljenju.
Pri voznikih iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se sindrom obstruktivne apneje v spanju s
prekomerno dnevno zaspanostjo ugotavlja na podlagi pregleda zdravstvene dokumentacije,
anamneze in vprašalnika iz Priloge 7 tega pravilnika.
Vozniku ali kandidatu za voznika motornih vozil, pri katerem obstaja povečano tveganje za sindrom
obstruktivne apneje v spanju in ki je seznanjen z nevarnostjo zaspanosti za volanom, se lahko do
dokončanja diagnostične obravnave za največ eno leto podaljša vozniško dovoljenje, razen, če gre za
voznika ali kandidata za voznika, ki ob zdravniškem pregledu navaja hudo prekomerno dnevno
zaspanost, objektivizirano z Epworthovo lestvico zaspanosti, ali ki je v preteklosti zaradi zaspanosti za
volanom že povzročil prometno nesrečo. Če diagnostična obravnava v tem času še ni bila dokončana,
se specialist medicine dela, prometa in športa odloči glede nadaljnje zmožnosti za vožnjo na podlagi
ponovne presoje tveganja za sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanost
na način iz četrtega odstavka te točke.
Specialist, ki zdravi voznika s potrjenim sindromom obstruktivne apneje v spanju, vozniku odsvetuje
vožnjo še dva do štiri tedne po uvedenem zdravljenju. Pri vsakem naslednjem zdravstvenem pregledu
za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se presojo zmožnosti za vožnjo izvede na način iz
tretjega odstavka te točke.
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku prve skupine z
zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se uspešno zdravi in vsaj vsaka tri leta
opravlja redne kontrole pri specialistu, ki ga zdravi, v začetnem obdobju ne sme biti daljše od treh let.
Če se zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za
vožnjo, mora v zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. Če specialist, ki zdravi voznika,
ugotovi, da je zdravstveno stanje voznika dalj časa stabilno, se zmožnost za vožnjo lahko ocenjuje
tudi redkeje.
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku druge skupine z
zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se uspešno zdravi in vsaj vsako leto
opravlja redne kontrole pri specialistu, ki ga zdravi, ne sme biti daljše od enega leta. Če se zdravnik,
specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v
zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. Če specialist, ki zdravi voznika, ugotovi, da je
zdravstveno stanje voznika dalj časa stabilno, se zmožnost za vožnjo lahko ocenjuje tudi redkeje.
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C) DRUGA NEVROLOŠKA OBOLENJA
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima z boleznimi,
poškodbami ali kirurškimi posegi povezane nevrološke motnje centralnega ali perifernega živčevja,
katerih posledice so senzorični ali motorični izpadi ali motnje ravnotežja in koordinacije, ki lahko
vplivajo na varno vožnjo.
Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša
vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in
športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista, ki voznika zdravi. Usmerjen izvid
zdravnika specialista mora vsebovati oceno vpliva na varno vožnjo in prognozo bolezni. Če obstaja
tveganje za poslabšanje oziroma napredovanje bolezenskega stanja, se zmožnost za varno vožnjo
motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja.

7. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima
duševne motnje (prirojene ali pridobljene zaradi bolezni, poškodbe ali nevrokirurških operacij),
duševne manjrazvitosti, vedenjske motnje zaradi staranja, osebnostne motnje, ki vodi v poslabšanje
razsodnosti, vedenja in prilagajanja.
Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša
vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na
podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi oziroma vodi. Če obstaja tveganje za
poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujoče stanje, se zmožnost za varno vožnjo
motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja.
8. ŠKODLJIVA RABA ALKOHOLA
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:
– nima znakov škodljivega uživanja alkohola in o zmožnosti za varno vožnjo presodi specialist
medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem
pregledu šest mesecev po prenehanju škodljivega uživanja in na podlagi usmerjenega izvida
specialista, ki voznika zdravi, ali
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence
ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega
izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod
pogojem, da je voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do
preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida
specialista.
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:
– nima znakov škodljivega uživanja alkohola in o zmožnosti za varno vožnjo presodi specialist
medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem
pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljivega uživanja in na podlagi usmerjenega izvida
specialista, ki voznika zdravi, ali
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence
ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega
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izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod
pogojem, da je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest
mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz
usmerjenega izvida specialista.

9. UPORABA PREPOVEDANIH DROG, PREPOVEDANIH PSIHOTROPNIH SNOVI IN NJIHOVIH
PRESNOVKOV TER ZLORABA PSIHOAKTIVNIH ZDRAVIL (v nadaljnjem besedilu: droge)
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:
– je v preteklosti užival droge in je zmožnost za varno vožnjo motornega vozila, kar je ugotovil
specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na
kontrolnem pregledu šest mesecev po prenehanju škodljive rabe in na podlagi usmerjenega izvida
specialista, ki voznika zdravi, ali
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da
je voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do preteka štirih
let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:
– je v preteklosti užival droge in je zmožnost za varno vožnjo motornega vozila ugotovil specialist
medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem
pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljive rabe in na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki
voznika zdravi, ali
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da
je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest mesecev do
preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja.

10. DRUGA STANJA
1. Vozniku prve skupine se lahko izjemoma izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če zdravnik
specialist medicine dela, po potrebi tudi na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista ustrezne
specialnosti, ugotovi zmožnost za varno vožnjo, tudi v naslednjih primerih:
1. če ima resno ali ireverzibilno ledvično okvaro;
2. če ima obolenja vestibularnega aparata z motnjami ravnotežja;
3. če ima respiratorno, kardiorespiratorno ali srčno insuficienco (kronični bronhitis s hudim
emfizemom, huda oblika bronhialne astme ipd.);
4. če ima obolenja gastrointestinalnega sistema (obolenja želodca in jeter), ki lahko povzročajo
kolike oziroma komatozna stanja;
5. če ima obolenja endokrinega sistema (hipertireoza z okulobulbarnim sindromom ali komplikacijami
kardiovaskularnega sistema, hipotireoza z bradipsihijo, hipoadenokorticizem in podobno);
6. če ima bolezni krvnega sistema (na primer maligna hemopatija, retikuloze);
7. če ima kožna obolenja, ki bi lahko bistveno vplivala na varno vožnjo motornega vozila
(nevrodermatitisa ipd.);
8. če ima presajen organ ali umetni vsadek, ki vpliva na zmožnost vožnje.
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Vozniških dovoljenj se ne sme izdati ali podaljšati kandidatu ali vozniku s kakršno koli prizadetostjo,
obolenjem, motnjo oziroma okvaro, ki ni omenjena v predhodnem besedilu in bi lahko imela ali ima za
posledico funkcionalno nezmožnost, ki vpliva na varnost vožnje, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi
zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, po potrebi tudi na podlagi usmerjenega izvida
zdravnika specialista ustrezne specialnosti. Če ne gre za stabilno prizadetost, obolenje, motnjo
oziroma okvaro so potrebni tudi redni ponovni zdravstveni pregledi za podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
2. Za voznike druge skupine veljajo pogoji iz prejšnje točke, zmožnost za vožnjo pa ugotovi zdravnik
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista
ustrezne specialnosti, ki bolnika zdravi.«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

893

Priloga 2
»Priloga 2
IZJAVA
o zdravstvenem stanju kandidata/-ke za voznika/-co in voznika/-ce
Ime in priimek:___________________________________________________________________________
Rojen/-a: _______________________________________________________________________________
Stanujoč/-a:______________________________________________________________________________
Datum: __________________________________________________________________
Ali ste se kadarkoli zdravili oziroma se zdravite zaradi:
•
duševnih motenj ........................................................................................................
•
motenj zavesti (omedlevica, omotica, epilepsija) ......................................................
•
drugih nevroloških motenj (nehoteni zgibki mišic, vrtoglavica, ...) .............................
•
bolezni srca ali visokega krvnega tlaka .....................................................................
•
sladkorne bolezni ......................................................................................................
•
težav z vidom (slabovidnost, dvojni vid, nočna slepota)............................................
•
drugega (napišite): __________________________________________________
Ali ste v zadnjih petih letih že kdaj zadremali za volanom?

DA
DA
DA

NE
NE
NE

DA
DA

NE
NE

DA

NE

DA
DA

NE
NE

Ali ste zaradi zaspanosti za volanom že bili udeleženi v prometni nesreči ali skoraj povzročili
prometno nesrečo (npr. za las ušli nesreči, zadeli ob robnik, prevozili rdečo luč, ...)? ...........

DA

NE

Ali jemljete zdravila, kot so uspavala, pomirjevala, zdravila proti depresiji? ...........................

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA
DA

NE
NE

Ali uživate prepovedane droge in psihoaktivne snovi? ...........................................................
Ali prekomerno uživate alkoholne pijače? ..............................................................................
Ali ste bili v zadnjih petih letih kaznovani zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih
drog ali psihoaktivnih snovi?...................................................................................................
Ali ste v procesu zdravljenja zaradi:
•
odvisnosti od alkohola ...............................................................................................
•
odvisnosti od prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi ...........................................

Izjavljam, da dovoljujem vpogled v mojo zdravstveno dokumentacijo pri izbranem osebnem zdravniku.
Izjavljam, da se bom v primeru poškodbe ali bolezni, ki bi zmanjšala mojo zmožnost za vožnjo, posvetoval/-a z
izbranim osebnim zdravnikom in se sam/-a, brez poziva, javil/-a na zdravstveni pregled, da se ponovno oceni
moja zmožnost voziti motorno vozilo.
Dodatno za kandidate/-ke za voznike/-ce in voznike-ce druge skupine*:
‘Kandidati za voznike ali vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E in vozniki prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot osnovni poklic

Izjavljam, da bom ponovno, brez poziva, opravil/-a oceno zmožnosti za vožnjo pri pooblaščenem specialistu
medicine dela, prometa in športa v enem mesecu po tem, ko je pri meni prišlo do hude hipoglikemije
(hipoglikemije, pri kateri sem potreboval/-a pomoč druge osebe) v času budnosti, tudi če se ni pojavila med
vožnjo.
Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la, resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo
prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.
Podpis kandidata/-ke za voznika/-co oziroma voznika/-ce:«.
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316.

Odredba o višini urne postavke in višini
dohodka za opravljeno začasno ali občasno
delo upokojencev

Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13,
100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20
– odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

ODREDBO
o višini urne postavke in višini dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo
upokojencev
1. člen
V obdobju od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023 višina
urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali
občasnega dela ne sme biti nižja od 5,77 eura, višina dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2022 ne sme presegati 8.639,07 eura.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati 1. marca 2022.
Št. 0071-2/2022
Ljubljana, dne 25. januarja 2022
EVA 2022-2611-0010
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

317.

Odredba o določitvi standarda povprečne
plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe
institucionalnega varstva za osebe, starejše
od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi
potrebami v posebnih socialno varstvenih
zavodih in enotah domov za starejše,
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

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, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in v
zvezi z 29. členom 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) minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti izdaja

ODREDBO
o določitvi standarda povprečne plače
ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe
institucionalnega varstva za osebe, starejše
od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi
potrebami v posebnih socialno varstvenih
zavodih in enotah domov za starejše,
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1. člen
Ta odredba določa standard stroškov iz prve, druge in
tretje alineje prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), in sicer za
standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi normativi
in standardi.
2. člen
Standard stroškov dela znaša:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe
I in IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.154,17 eura za
oskrbo I in 1.211,90 eura za oskrbo IV;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 39,06 eura na zaposlenega;
– drugi stroški dela 239,17 eura mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uredbe, ki
ureja plače direktorjev v javnem sektorju, in pravilnika, ki ureja
uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev v plačne razrede;
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve
kategorij oskrbe I do VI:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.279,43 eura;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 39,06 eura na zaposlenega;
– drugi stroški dela 239,17 eura mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev
s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe znaša:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe
I in IV:
– 191,72 eura mesečno na posteljo;
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve
kategorij oskrbe I do VI:
– 319,97 eura mesečno na posteljo.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov
storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od
65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih
socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga
je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 24/21).
5. člen
Ta odredba začne veljati 1. marca 2022.
Št. 007-25/2022
Ljubljana, dne 31. januarja 2022
EVA 2022-2611-0012
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

318.

Odredba o določitvi programa obdobnega
strokovnega izpopolnjevanja varnostnega
osebja

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje
zadeve izdaja
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ODREDBO
o določitvi programa obdobnega strokovnega
izpopolnjevanja varnostnega osebja
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program obdobnega strokovnega
izpopolnjevanja za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko,
varnostnika/varnostnico, varnostnika nadzornika/varnostnico
nadzornico, varnostnika telesnega stražarja/varnostnico telesno stražarko in operaterja varnostno nadzornega centra/
operaterko varnostno nadzornega centra.
(2) Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja
varnostnega osebja je določen v Prilogi, ki je sestavni del te
odredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
2. člen
(prehodna določba)
Obdobna strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja,
začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v skladu z
Odredbo o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 64/11).
3. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja
varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 64/11).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-764/2021/18
Ljubljana, dne 9. februarja 2022
EVA 2021-1711-0110
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
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PRILOGA

PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA
Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja je namenjen varnostnemu osebju, ki je
usposobljeno za opravljanje del varnostnika čuvaja/varnostnice čuvajke, varnostnika/varnostnice,
varnostnika nadzornika/varnostnice nadzornice, varnostnika telesnega stražarja/varnostnice telesne
stražarke ali operaterja varnostno nadzornega centra/operaterke varnostno nadzornega centra.

1. IME PROGRAMA
Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja

2.

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA
OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

ZA

VKLJUČITEV

V

PROGRAM

Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaja/varnostnica čuvajka ali
varnostnik/varnostnica ali varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica ali varnostnik telesni
stražar/varnostnica telesna stražarka ali operater varnostno nadzornega centra/operaterka varnostno
nadzornega centra ali strokovno usposobljenost za opravljanje teh del.

3. TRAJANJE PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN TARIFA ZA
IZVAJANJE
3.1 Izpopolnjevanje traja najmanj osem ur.
3.2 Višina tarife za izvajanje programa znaša 20 točk.
3.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju usposabljanja pripada 37 odstotkov
najvišje predpisane vrednosti za stroškovno področje A – administrativno-tehnična in strokovna dela,
svetovanje, materialni in drugi stroški. Trem članom komisije pripada 100 odstotkov vrednosti za
stroškovno področje B/2 – neposredno preverjanje (pisno, ustno in praktično preverjanje).

4. CILJ PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
Cilj programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja je osvežitev znanja in seznanitev z novostmi
na področju normativne ureditve zasebnega varovanja in v zvezi z dolžnostmi in uporabo ukrepov ter
drugih sredstev varnostnika.
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5. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA
IZPOPOLNJEVANJA

Teorija

Praktično delo

SKUPNO
ŠTEVILO
UR

Normativna ureditev zasebnega
varovanja

2

/

2

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnika

4

2

6

VSEBINSKI SKLOP

6. OBLIKE IN METODE
IZPOPOLNJEVANJA

ŠTEVILO UR

DELA

PRI

PROGRAMU

OBDOBNEGA

STROKOVNEGA

Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela:
skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava in preučevanje primerov (študija primera).
Pri praktičnih vsebinah se izvajajo predvsem naslednje oblike in metode dela: individualno delo,
skupinsko delo, igra vlog, delo s pisnimi viri, praktične vaje in simuliranje dogodkov.

7. PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH

NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 2 URI
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede:
– vsebin predpisov, ki urejajo področje zasebnega varovanja;
– vsebin predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter varovanje tajnih podatkov in poslovnih
skrivnosti v povezavi z zasebnim varovanjem;
– vsebin predpisov, ki urejajo področje varstva pri delu v povezavi z zasebnim varovanjem;
– pomena spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v povezavi z zasebnim
varovanjem;
– pomena in specifike različnih temeljnih oblik zasebnega varovanja;
– dejavnosti in nalog, ki niso združljive z zasebnim varovanjem;
– temeljnih pristojnosti varnostnega osebja;
– načina sodelovanja med varnostnim osebjem in z drugimi subjekti, ki sodelujejo pri
zagotavljanju varnosti (policija, gasilci, služba prve pomoči, pristojni inšpekcijski organi, regijski
center za obveščanje, občinsko redarstvo, reditelji in druge pristojne službe);
– strukture načrta varovanja s poudarkom na oceni stopnje ogroženosti;
– etičnega kodeksa zasebnega varovanja;
– posedovanja službene izkaznice in nošenja delovne obleke.
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UKREPI IN DRUGA SREDSTVA TER DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA – 6 UR
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede:
– izvajanja posameznih ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
– pogojev za uporabo posameznega ukrepa in drugega sredstva varnostnikov;
– postopka obveščanja in poročanja o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
– prepovedi uporabe ukrepov;
– zavarovanja kraja kaznivega dejanja;
– dolžnosti obveščanja pristojnega organa o kaznivem dejanju;
– načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov;
– silobrana in skrajne sile kot kazenskopravnega inštituta.
Praktično delo:
– praktično izvajanje posameznih ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
– tipi napadov ter aktivno in pasivno upiranje in oblike uporabe fizične sile ter sredstev za vezanje
in vklepanje.

8. MATERIALNI POGOJI
Prostor, v katerem se izvaja izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati
najmanj dva kvadratna metra delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo za
vsakega kandidata in šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z
avdiovizualnimi pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja (računalnik s projektorjem in
podobno).
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnih katalogih strokovnih znanj in
spretnosti za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Zagotovljena morajo biti tudi delovna sredstva za izvajanje izpopolnjevanja.
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9. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
Preizkus strokovne usposobljenosti traja skupaj največ 45 minut in se opravi najmanj pet dni po
opravljenem obdobnem strokovnem izpopolnjevanju. Preizkus je pisni in ustni ter zajema tudi
praktično izvedbo naloge. Izpitno polo pisnega preizkusa izdela ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, ustna vprašanja in primere za praktično nalogo pa oblikuje komisija za preizkus strokovne
usposobljenosti po lastni presoji.

ZGRADBA PREIZKUSA
Pisni preizkus

MERILA OCENJEVANJA
Pravilnost odgovora

OBSEG IN ČAS PREIZKUSA
Najmanj 20 vprašanj
Čas reševanja: največ 30 minut

Ustna vprašanja in praktična
izvedba naloge

Pravilnost odgovora, celovitost,
jasnost, pravilna praktična
izvedba

Ustna vprašanja in tematska
vprašanja s praktično nalogo
Trajanje: največ 15 minut

Pisni preizkus v skupnem deležu preizkusa strokovne usposobljenosti znaša 50 odstotkov.
Ustni preizkus s praktično izvedbo naloge v skupnem deležu preizkusa strokovne usposobljenosti
znaša 50 odstotkov.
Kandidat preizkus opravi, če skupaj doseže najmanj 60 odstotkov zahtevanega znanja celotnega
preizkusa strokovne usposobljenosti.
Izločilna merila: nepoznavanje vsebin izločilnih meril, določenih v veljavnih katalogih strokovnih znanj
in spretnosti za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Preizkus se opravi pred komisijo, ki jo določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Komisija ima tri
člane, od katerih ima:
– en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem
delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu
na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja;
– en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem ali
vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence;
– en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev,
od tega najmanj dve leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.
Organizator strokovnega usposabljanja kandidatu izda potrdilo o opravljenem obdobnem preizkusu
strokovne usposobljenosti.
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10. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV

IZVAJALEC
VSEBINSKEGA
SKLOPA
Predavatelj

KADROVSKE ZAHTEVA ZA
IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA

Najmanj visokošolska izobrazba

*

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju zasebnega varovanja ali dela
ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve
Najmanj visokošolska izobrazba

*

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju vsebinskega sklopa
Predavatelj
praktičnega pouka

Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju z znanjem
praktičnega postopka in borilnih veščin
(jiu-jitsu, judo ali karate)

VSEBINSKI SKLOP

Normativna ureditev zasebnega
varovanja

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnika

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnika

* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
prve stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred
1. januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
6. raven.

11. LITERATURA
Organizator usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda kandidatom.
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Odredba o spremembi Odredbe o določitvi
programa strokovnega usposabljanja
in programa obdobnega strokovnega
izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje
zadeve izdaja

ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi programa
strokovnega usposabljanja in programa
obdobnega strokovnega izpopolnjevanja
za varnostnega menedžerja
1. člen
V Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za
varnostnega menedžerja (Uradni list RS, št. 21/19) se Priloga 2
nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te
odredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(prehodna določba)
Obdobna strokovna izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja, začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v
skladu s programom iz Priloge 2 k Odredbi o določitvi programa
strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja (Uradni list
RS, št. 21/19).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-763/2021/18
Ljubljana, dne 9. februarja 2022
EVA 2021-1711-0109
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
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PRILOGA:
»PRILOGA 2

PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA VARNOSTNEGA
MENEDŽERJA
1. IME PROGRAMA
Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja/varnostno menedžerko

2.

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA
OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

ZA

VKLJUČITEV

V

PROGRAM

Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer/varnostna menedžerka ali
strokovno usposobljenost za opravljanje del varnostnega menedžerja.

3. TRAJANJE PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN TARIFA ZA
IZVAJANJE
3.1 Izpopolnjevanje traja najmanj osem ur.
3.2 Tarifa za izvajanje programa znaša 34 točk.
3.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju usposabljanja pripada 48 odstotkov
najvišje predpisane vrednosti za stroškovno področje A – administrativno-tehnična in strokovna dela,
svetovanje, materialni in drugi stroški. Trem članom komisije pripada 100 odstotkov vrednosti za
stroškovno področje B/2 – neposredno preverjanje (pisno, ustno in praktično preverjanje).

4. CILJ PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
Cilj programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja je osvežitev znanja in seznanitev z novostmi
na področju dela varnostnega menedžerja, normativne ureditve zasebnega varovanja in v zvezi z
dolžnostmi in uporabo ukrepov ter drugih sredstev varnostnika.
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5. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA
IZPOPOLNJEVANJA

Teorija

Praktično delo

SKUPNO
ŠTEVILO
UR

Normativna ureditev zasebnega
varovanja

2

/

2

Varnostni menedžment

2

/

2

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnika

2

2

4

VSEBINSKI SKLOP

6. OBLIKE IN METODE
IZPOPOLNJEVANJA

ŠTEVILO UR

DELA

PRI

PROGRAMU

OBDOBNEGA

STROKOVNEGA

Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela:
skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava in preučevanje primerov (študija primera).
Pri praktičnih vsebinah se izvajajo predvsem naslednje oblike in metode dela: individualno delo,
skupinsko delo, igra vlog, delo s pisnimi viri, praktične vaje in simuliranje dogodkov.

7. PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH

NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 2 URI
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede:
– vsebin predpisov, ki urejajo področje zasebnega varovanja;
– vsebin predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter varovanje tajnih podatkov in poslovnih
skrivnosti v povezavi z zasebnim varovanjem;
– vsebin predpisov, ki urejajo področje varstva pri delu v povezavi z zasebnim varovanjem;
– standardov na področju zasebnega varovanja;
– pomena spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v povezavi z zasebnim
varovanjem;
– pomena in specifike različnih temeljnih oblik zasebnega varovanja;
– dejavnosti in nalog, ki niso združljive z zasebnim varovanjem;
– nošenja delovne obleke in oznak ter uporabe vozil in ostale opreme;
– sodelovanja z varnostnim osebjem in drugimi subjekti, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti
(policija in inšpektorat, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter drugi pristojni organi in
inšpektorati za nadzor nad zasebnim varovanjem);
– etičnega kodeksa zasebnega varovanja.
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VARNOSTNI MENEDŽMENT – 2 URI
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede:
– analiziranja in načrtovanja varovanja;
– organiziranja, vodenja in usmerjanja dela varnostnega osebja;
– pravil poslovnega komuniciranja in dobrih poslovnih običajev;
– sistema notranjega nadzora v zasebnem varovanju;
– tehnologij na področju varnostnih sistemov;
– trendov na področju fizičnega in tehničnega varovanja.

UKREPI IN DRUGA SREDSTVA TER DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA – 4 URE
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede:
– izvajanja posameznih ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
– načel in dolžnosti pri izvajanju ukrepov varnostnika;
– postopka obveščanja in poročanja o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika ter
dolžnosti obveščanja pristojnega organa o okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja;
– pogojev za uporabo posameznega ukrepa in drugega sredstva varnostnika;
– ocene zakonitosti in strokovnosti uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
– vsebine in oblikovne priprave poročila o uporabi ukrepov varnostnika z oceno zakonitosti in
strokovnosti pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika;
– priprave in vodenja evidenc v zasebnem varovanju.
Praktično delo:
– praktično izvajanje posameznih ukrepov in drugih sredstev varnostnika.

8. MATERIALNI POGOJI
Prostor, v katerem se izvaja izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati
najmanj dva kvadratna metra delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo za
vsakega kandidata in šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z
avdiovizualnimi pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja (računalnik s projektorjem in
podobno).
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnem katalogu strokovnih znanj in
spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer/varnostna menedžerka.
Zagotovljena morajo biti tudi delovna sredstva za izvajanje izpopolnjevanja.
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9. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
Preizkus strokovne usposobljenosti traja skupaj največ 45 minut in se opravi najmanj pet dni po
opravljenem obdobnem strokovnem izpopolnjevanju. Preizkus je pisni in ustni ter zajema tudi
praktično izvedbo naloge. Izpitno polo pisnega preizkusa izdela ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, ustna vprašanja in primere za praktično nalogo pa oblikuje komisija za preizkus strokovne
usposobljenosti po lastni presoji.

ZGRADBA PREIZKUSA
Pisni preizkus

MERILA OCENJEVANJA
Pravilnost odgovora

OBSEG IN ČAS PREIZKUSA
Najmanj 20 vprašanj
Čas reševanja: največ 30 minut

Ustna vprašanja in praktična
izvedba naloge

Pravilnost odgovora, celovitost,
jasnost, pravilna praktična
izvedba

Ustna vprašanja in tematska
vprašanja s praktično nalogo
Trajanje: največ 15 minut

Pisni preizkus v skupnem deležu preizkusa strokovne usposobljenosti znaša 50 odstotkov.
Ustni preizkus s praktično izvedbo naloge v skupnem deležu preizkusa strokovne usposobljenosti
znaša 50 odstotkov.
Kandidat preizkus opravi, če skupaj doseže najmanj 60 odstotkov zahtevanega znanja celotnega
preizkusa strokovne usposobljenosti.
Izločilna merila: nepoznavanje vsebin izločilnih meril, določenih v veljavnem katalogu strokovnih znanj
in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer/varnostna menedžerka.

Preizkus se opravi pred komisijo, ki jo določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Komisija ima tri
člane, od katerih ima:
– en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem
delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu
na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja;
– en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem ali
vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence;
– en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev,
od tega najmanj dve leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.
Organizator usposabljanja kandidatu izda potrdilo o opravljenem obdobnem preizkusu strokovne
usposobljenosti.
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10. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV

IZVAJALEC
VSEBINSKEGA
SKLOPA
Predavatelj

KADROVSKE ZAHTEVE ZA
IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA

Najmanj visokošolska izobrazba

*

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju zasebnega varovanja ali dela
ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve
Najmanj visokošolska izobrazba

*

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju vsebinskega sklopa
Predavatelj
praktičnega pouka

Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju z znanjem
praktičnega postopka in borilnih veščin
(jiu-jitsu, judo ali karate)

VSEBINSKI SKLOP

Normativna ureditev zasebnega
varovanja
Varnostni menedžment

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov

* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
prve stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred
1. januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
6. raven.

11. LITERATURA
Organizator usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda kandidatom. «
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Rasti elementov cen socialno varstvenih
storitev za leto 2022

Na podlagi drugega odstavka 40. 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) minister
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

RASTI
elementov cen socialno varstvenih storitev
za leto 2022
I
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2021 do februar 2022 znašajo:
– rast povprečne plače na zaposlenega 1,8 %,
– rast drugih stroškov dela 0,8 %,
– rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,0 %,
– rast stroškov materiala in storitev 4,9 %.
II
Rasti elementov cen iz prejšnje točke začnejo veljati
1. marca 2022.
Št. 12220-1/2022
Ljubljana, dne 31. januarja 2022
EVA 2022-2611-0013
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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USTAVNO SODIŠČE
321.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
48. člena Zakona o dodatnih ukrepih
za preprečevanje širjenja, omilitev,
obvladovanje, okrevanje in odpravo
posledic COVID-19

Številka: U-I-25/22-8
Datum: 10. 2. 2022

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Branimirja Štruklja, Ljubljana, Lidije Jerkič, Ljubljana, Petra Majcna, Koper, Jakoba K. Počivavška, Ljubljana,
in Evelin Vesenjak, Trbovlje, ki jih vse zastopa Iztok Ščernjavič,
odvetnik v Domžalah, na seji 10. februarja 2022

sklenilo:
Izvrševanje 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) se do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelji na podlagi petega odstavka 21.a člena
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – v nadaljevanju ZRLI) vlagajo zahtevo za oceno ustavnosti 48. člena
Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
(v nadaljevanju ZDUPŠOP). Zatrjujejo, da je bil v postopku
njegovega sprejemanja kršen drugi odstavek 90. člena Ustave,
ker 48. člen ZDUPŠOP ne pomeni nujnega ukrepa, ki bi bil
povezan z odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 in
zato ne spada v materijo interventnega zakona. Zato Državni
zbor ne bi smel sprejeti sklepa o nedopustnosti referenduma
glede ZDUPŠOP.
2. Predlagatelji predlagajo, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje 48. člena ZDUPŠOP. Navajajo, da je treba ob zelo visoki stopnji izkazanosti zatrjevane
protiustavnosti izpodbijanega zakona uporabiti ustrezno milejšo presojo glede nastanka škodljivih posledic. Zatrjujejo,
da je že iz zakonodajnega gradiva (obrazložitve amandmajev
k ZDUPŠOP), v katerem bi moral zakonodajalec utemeljiti nujnost 48. člena ZDUPŠOP, razvidno, da gre za ukrep, s katerim
se uresničuje zaveza iz stavkovnega sporazuma, sklenjenega s
FIDES v letu 2016, in ne za ukrep, ki bi bil kakorkoli povezan z
odpravljanjem posledic bolezni COVID-19. Glede na navedeno
naj bi bilo očitno, da ZDUPŠOP ne spada v interventni zakon in
je podana kršitev pravice do referenduma. Zato se po mnenju
predlagateljev o škodljivih posledicah, ki bi nastale z uveljavitvijo izpodbijanega zakona (njegove vsebine), niti ne sme spraševati, saj bi sicer Ustavno sodišče dalo napačen signal, tj. da
lahko v pravnem redu (vsaj začasno) učinkujejo tudi predpisi, ki
so bili sprejeti z očitno kršitvijo (ustavnih) pravil zakonodajnega
postopka. To pa bi po prepričanju vlagateljev že samo po sebi
pomenilo nepopravljive posledice v smislu 39. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS),
saj oblast (niti začasno) ne sme biti nad pravom.
3. Zadržanje izvrševanja 48. člena ZDUPŠOP naj bi poleg
visoke stopnje verjetnosti, da je zakonodajalec kršil pravico do
referenduma, narekovalo tudi dejstvo, da v primeru zadržanja
izpodbijane zakonske ureditve niti ne bodo nastale težko po-

pravljive posledice. To naj bi veljalo tako v primeru, če je bil cilj
izpodbijanega ukrepa začasno spremeniti plačni sistem javnih
uslužbencev, kot tudi v primeru, če je bil cilj ukrepa finančno pomagati zdravnikom in zobozdravnikom. Če naj bi bil cilj 48. člena ZDUPŠOP začasno spremeniti plačni sistem javnih uslužbencev, naj bi imel zakonodajalec možnost, da kljub zadržanju
48. člena ZDUPŠOP vsebino te določbe še vedno sprejme v
obliki novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18, 204/21 – v
nadaljevanju ZSPJS). Tudi če bi to zaradi 33. člena ZSPJS
trajalo dlje, je po mnenju predlagateljev kasnejša uveljavitev
spremembe plačnega sistema za skupino javnih uslužbencev
nedvomno manjšega pomena od škodljivih posledic, ki bi nastale, če bi izpodbijana zakonska določba kljub očitni kršitvi
pravice do referenduma še naprej učinkovala. Če pa naj bi
bil cilj izpodbijanega ukrepa finančno pomagati zdravnikom in
zobozdravnikom, ima po mnenju predlagateljev zakonodajalec
kljub morebitnemu zadržanju 48. člena ZDUPŠOP še vedno
možnost, da zdravnikom in zobozdravnikom, ki so pri svojem
delu izpostavljeni okužbam zaradi COVID-19, finančno enako
kot doslej pomaga z dodatki. Predlagatelji opozarjajo, da je
treba pri tem upoštevati tudi, da zdravniki in zobozdravniki
zaradi morebitnega zadržanja 48. člena ZDUPŠOP ne bodo eksistenčno ogroženi, ker ne gre za javne uslužbence z najnižjimi
dohodki oziroma ravno nasprotno, že sedaj 57. plačni razred
dosega več kot tretjina zdravnikov, kljub temu da ne delajo vsi
na »najbolj ogroženih« delovnih mestih.
4. Predlagatelji navajajo tudi, da je treba izvrševanje
48. člena ZDUPŠOP zadržati zato, ker je izpodbijana določba v
očitnem nasprotju s 14. členom Ustave, saj brez utemeljenega
razloga omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS odpravlja
zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi za druge javne
uslužbence (npr. za najzahtevnejša delovna mesta v raziskovalni dejavnosti, vodjo medicinskega laboratorija). Izvrševanje izpodbijane določbe naj bi imelo tudi finančne posledice
za javna sredstva, ker naj napredovanj na podlagi 48. člena
ZDUPŠOP naknadno (v primeru njegove razveljavitve) ne bi
bilo več mogoče kar odvzeti, saj naj bi temeljila na aneksu h
Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 23/96 – popr.,
39/98, 46/98 – popr., 97/2000, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17,
80/18, 160/20 in 88/21 – v nadaljevanju Kolektivna pogodba),
ki naj bi še vedno veljal. Predlagatelji menijo, da dejstvo, da je
zakonodajalec posegel v plačni sistem javnih uslužbencev brez
socialnega dialoga, prinaša velika tveganja, ki jih v tem trenutku niti ni mogoče jasno opredeliti. Ker je zelo verjetno, da bo
aneks h Kolektivni pogodbi sklenjen že v januarju 2022 (takšno
zahtevo je sindikat FIDES postavil na izredni letni konferenci),
je po prepričanju predlagateljev nujno, da se izvajanje ukrepa
iz 48. člena ZDUPŠOP zadrži.
5. Državni zbor v odgovoru navaja, da v predlogu za zadržanje izvrševanja 48. člena ZDUPŠOP ni izkazano, da bodo v
času do končne odločitve Ustavnega sodišča zaradi izvrševanja izpodbijane določbe nastale težko popravljive škodljive posledice. Navedbe naj bi bile splošne oziroma pavšalne. Državni
zbor meni, da zgolj z navedbami o protiustavnosti izpodbijane
določbe ni mogoče izkazati in utemeljiti obstoja težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic. Navaja, da z
uveljavitvijo 48. člena ZDUPŠOP škodljive posledice njegovega
izvrševanja sploh še niso nastopile, ker postopek socialnega
dialoga še ni zaključen, pa tudi če bi bil, Kolektivna pogodba
sama po sebi ni neposredna podlaga za uvrščanje posameznikov v plačne razrede in odločanje o napredovanjih. Tudi
če bi takšne posledice nastale, bi bile finančne narave in zato
praviloma popravljive. Po drugi strani bi po mnenju Državnega
zbora v primeru zadržanja izvrševanja 48. člena ZDUPŠOP
nastale očitno nepopravljive posledice. Z izpodbijanim ukrepom naj bi se namreč reševal že dalj časa trajajoč problem
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zmanjševanja števila zdravnikov (predvsem na primarni ravni),
ki se v okoliščinah spopadanja z naraščajočim številom okužb
in slabšanjem epidemiološke slike le še zaostruje. Opustitev
reševanja tega problema bi v trenutnih razmerah privedla do
škodljivih in nepopravljivih posledic v delovanju zdravstvenega
varstva, ki je bistveno za varovanje življenja in zdravja ljudi, ne
le v zvezi z obvladovanjem nalezljive bolezni COVlD-19, ampak
tudi na vseh drugih področjih zdravstvene dejavnosti. V primeru
zadržanja izvrševanja ukrepa, s katerimi naj bi bilo mogoče
problem odhajanja zdravnikov v relativno kratkem času in vsaj
začasno zaustaviti, naj bi zaradi pomanjkanja za zdravstveno
obravnavo ključnega osebja (odhodi, bolniške odsotnosti) nastale posledice, katerih teža in razsežnosti bi bistveno presegle
težo posledic, ki bi jih povzročilo njegovo izvrševanje.
B.
6. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev
predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča
o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa,
vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi
izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v
neskladju z Ustavo.
7. Ko Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju, je
njegova presoja omejena na oceno možnosti nastanka težko popravljivih škodljivih posledic v navedenih primerih. Pri
odločanju na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS torej
Ustavno sodišče vsebine zatrjevane protiustavnosti izpodbijanega predpisa (še) ne presoja, ne glede na to, kako očitna naj
bi bila protiustavnost.
8. Drugi odstavek 7. člena ZSPJS določa, da je v plačnih
podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred. Z uveljavitvijo izpodbijanega
48. člena ZDUPŠOP je bilo od navedene zakonske določbe
odstopljeno tako, da je določeno, da je – ne glede na drugi odstavek 7. člena ZSPJS – za plačno podskupino E1 – Zdravniki
in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči
največ 63. plačni razred za obdobje do 31. 12. 2022.1 Iz zakonodajnega gradiva je razvidno, da je bila izpodbijana določba
dodana v predlog ZDUPŠOP na podlagi amandmaja predlagatelja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke
z dne 22. 12. 2021. V obrazložitvi amandmaja je navedeno,
da je »začasni ukrep izpolnitev vladne zaveze iz stavkovnega sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in sindikatom
FIDES v skladu s sklepom Vlade RS št. 10103-2/2016/13 z
dne 1. 12. 2016.«
9. Če bi se 48. člen ZDUPŠOP izvrševal in bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da je bil sprejet po protiustavnem
postopku in bi ga Ustavno sodišče razveljavilo, bi lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Izvrševanje izpodbijane
določbe bi namreč pomenilo, da se spreminjajo temelji plačnega sistema javnih uslužbencev, katerih cilj je uveljavitev
načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih,
nazivih in funkcijah, zagotovitev preglednosti sistema plač ter
stimulativnosti plač.2 Do spremembe teh temeljev bi prišlo
Člen 48 ZDUPŠOP se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek 7. 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; v nadaljnjem
besedilu: ZSPJS) je za plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ
63. plačni razred za obdobje do 31. decembra 2022.«
2 ZSPJS določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na
primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev
preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač (drugi odstavek
1. člena ZSPJS).
1
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mimo postopka, ki ga določa 33. člen ZSPJS. V skladu z navedeno zakonsko določbo se namreč število plačnih razredov
na plačni lestvici, razmerja med plačnimi razredi ter najvišji in
najnižji plačni razred za posamezno plačno podskupino lahko
spreminjajo le po postopku, ki ga določa ZSPJS. Pomembno
vlogo v tem postopku ima Svet za sistem plač v javnem sektorju
(v nadaljevanju Svet), ki ga sestavljajo predstavniki državnih
organov in združenj lokalnih skupnosti3 in sindikatov javnega
sektorja4 ter katerega naloga je spremljanje izvajanja ZSPJS
in spremljanje politike plač v javnem sektorju (prvi odstavek
34. člena ZSPJS). V skladu s prvim odstavkom 35. člena
ZSPJS mora predlagatelj vsakega predloga zakona, ki se
nanaša na vprašanja iz 33. člena tega zakona, pred vložitvijo
predloga v obravnavo Državnemu zboru pridobiti mnenje Sveta.5 Predpisani postopek zagotavlja ohranitev oziroma spoštovanje namena ZSPJS, tj. zagotavljanje načela enakega plačila
za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah. V
primeru izvrševanja 48. člena ZDUPŠOP bi bila torej brez zahtevanega socialnega dialoga vzpostavljena zakonska podlaga
za zvišanje osnovnih plač6 v plačni podskupini E1 – Zdravniki
in zobozdravniki, ki bi porušila postavljena razmerja med plačami javnih uslužbencev v posameznih plačnih podskupinah
in bi omogočila izvedbo kolektivnih pogajanj oziroma sklenitev
aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti7 za plačno podskupino
E1 – Zdravniki in zobozdravniki.8 Če bi se izkazale trditve predlagateljev za utemeljene, bi izvrševanje izpodbijane zakonske
določbe torej povzročilo poseg v same temelje plačnega sistema brez socialnega dialoga, ki ga za nazaj ni mogoče vzpostavljati. Na podlagi te spremembe bi prišlo do zvišanja osnovnih
plač zdravnikov in zobozdravnikov lahko tudi neodvisno od
njihove obremenjenosti zaradi odpravljanja posledic bolezni
COVID-19. Izpodbijana zakonska določba bi omogočila izdajo
novih odločb o plačah oziroma sklenitev aneksov k pogodbam
o zaposlitvi,9 ki bi bili sklenjeni v skladu z zakonodajo, veljavno
v tistem času (tj. 48. členom ZDUPŠOP in Kolektivno pogodbo).
Če bi se kasneje izkazalo, da je 48. člen ZDUPŠOP protiustaven in bi ga Ustavno sodišče razveljavilo, za nazaj ne bi bilo
3 Predstavnike državnih organov in združenj lokalnih skupnosti v Svet imenujejo:
– Državni zbor,
– Ustavno sodišče,
– Vrhovno sodišče,
– Državno tožilstvo,
– Varuh človekovih pravic,
– Vlada in
– reprezentativna združenja lokalnih skupnosti (drugi odstavek 34. člena ZSPJS).
4 Predstavnike sindikatov v Svet imenujejo reprezentativni
sindikati javnega sektorja (tretji odstavek 34. člena ZSPJS).
5 Vlada kot predlagateljica ZDUPŠOP ni pridobila mnenja
Sveta.
6 Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov. Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo
v posamezen plačni razred iz plačne lestvice (prvi in drugi odstavek
5. člena ZSPJS). Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s
plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma
naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma ki ga je
pridobil z napredovanjem (prvi odstavek 9. člena ZSPJS).
7 V skladu z drugim odstavkom 13. člena ZSPJS se delovna
mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D, E, F, G, H, J in K ter v
plačnih podskupinah C1, C2, C3, C5 in C6 uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti, v plačni skupini C4 z uredbo in
v plačni skupini I z uredbo ali s kolektivnimi pogodbami.
8 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-483/20 z dne 7. 1.
2021 (Uradni list RS, št. 5/21).
9 O spremembah plače, ki so posledica spremembe zakona,
predpisa in drugega akta, izdanega na njihovi podlagi, ali kolektivne pogodbe, obvesti delodajalec javnega uslužbenca oziroma
funkcionarja s pisnim obvestilom in mu hkrati izroči pisni predlog
ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu,
najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne
pogodbe (četrti odstavek 3. člena ZSPJS).
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mogoče zahtevati vračila preveč izplačanih plač, saj bi bile te
v vmesnem času določene v skladu z Zakonom in Kolektivno
pogodbo. S tem bi prišlo do nepovratnega oškodovanja javnih
sredstev. Poleg tega bi bila v opisanem primeru onemogočena
pravica volivcev do referenduma. Če bi namreč Državni zbor
kasneje sprejel zakon z enako vsebino in bi bil o njem razpisan
referendum, bi volivci glasovali o nečem, kar bi bilo lahko že
vsaj deloma izvršeno.
10. Po drugi strani bi zadržanje izvrševanja 48. člena
ZDUPŠOP pomenilo le, da bi tudi za javne uslužbence iz
plačne podskupine E1 – Zdravniki in zobozdravniki enako kot
za vse druge javne uslužbence veljala omejitev iz drugega
odstavka 7. člena ZSPJS. Zakonodajalec ima kljub zadržanju
izvrševanja 48. člena ZDUPŠOP možnost, da tistim zdravnikom in zobozdravnikom, ki so pri svojem delu obremenjeni
zaradi zdravljenja bolnikov z boleznijo COVID-19, finančno
enako kot doslej pomaga z dodatki in s tem vsaj začasno zaustavi morebitne odhode zdravnikov iz javnega zdravstvenega
sistema, kar Državni zbor (sicer popolnoma pavšalno in neizkazano) navaja kot škodljive posledice zadržanja izvrševanja
izpodbijanega ukrepa.
11. Ustavno sodišče glede na navedeno ocenjuje, da
bi izvrševanje morebiti protiustavnega 48. člena ZDUPŠOP
povzročilo hujše škodljive posledice, kot če se morebiti ustavnoskladen 48. člen ZDUPŠOP do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne bi izvrševal. Zato je do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje 48. člena ZDUPŠOP. Glede na naravo zahteve
in kratek instrukcijski rok iz petega odstavka 21.a člena ZRLI
bo takoj nadaljevalo z odločanjem o zahtevi.
C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej
Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen
Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in
dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi
proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli, ki sta
dala odklonilni ločeni mnenji.
Dr. Matej Accetto
predsednik
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BANKA SLOVENIJE
322.

Sklep o uporabi Smernic o stresnih testih
sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo
2014/49/EU (revidirane)

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3), tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in
prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), 47. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge
(Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju ZSJV) v povezavi s
tretjim odstavkom 13. člena ZBan-3, prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19,91/20 in 2/21 – popr.; v
nadaljevanju: ZPPDFT-1) in prvega odstavka 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 uporabi Smernic o stresnih testih sistemov
jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU
(revidirane)
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331 z dne 15. decembra 2010,
str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo 2019/2175 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih
finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki
se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih
in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih
skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo
prenose sredstev (UL L 334 z dne 27. decembra 2019, str. 1)
(v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 15. septembra
2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o stresnih testih
sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (revidirane) (EBA/GL/2021/10; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo minimalna načela in vsebino stresnih testov, ki jih morajo sistemi jamstva za vloge izvesti skladno s členom 4(10) Direktive
2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila
2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 149), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L
309 z dne 30. oktobra 2014, str. 37) (v nadaljevanju Direktiva 2014/49/EU). Cilj smernic je z določitvijo minimalne ravni
skladnosti, kakovosti in primerljivosti stresnih testov sistemov
jamstva za vloge pomagati imenovanim organom in sistemom
jamstva za vloge povečati odpornost teh sistemov v Evropski
uniji. Odpornost sistemov jamstva za vloge je mogoče opredeliti
kot njihovo sposobnost za opravljanje nalog, ki so jim poverjene
v skladu z Direktivo 2014/49/EU in Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi
okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS
ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 190), zadnjič
popravljena s Popravkom (UL L 283 z dne 31. avgusta 2020,
str. 2). Ta opredelitev zajema vse naloge, za izvajanje katerih je

pooblaščen sistem jamstva za vloge v skladu z nacionalno zakonodajo. Odpornost sistemov jamstva za vloge se lahko oceni
s stresnimi testi iz teh smernic.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. pristojne organe, iz točke (i) drugega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. organe, ki nadzorujejo izvajalce v finančnem sektorju
in so pristojni za zagotavljanje njihove skladnosti z zahtevami
iz Direktive (EU) št. 2015/849, iz točke (iii) drugega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010,
3. organe, ki upravljajo sisteme jamstva za vloge, iz točke (iv)
drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter
4. organe za reševanje, iz točke (v) drugega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije
za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami
in hranilnicami, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile dovoljenje za
opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZPPDFT-1 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami in hranilnicami iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena
ZPPDFT-1,
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZSJV izvaja naloge
in pristojnosti organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge, ter
4. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija
2013, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 406 z dne
3. decembra 2020, str. 67), v celoti upoštevala določbe smernic
v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil
pristojnega organa.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZPPDFT-1 v celoti upošteva določbe smernic
v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil
pristojnega organa.
(4) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge v skladu z ZSJV, v
celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pristojnosti organa, ki upravlja sistem
jamstva za vloge.
(5) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen
(Razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uporabi Smernic o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v
skladu z Direktivo 2014/49/EU (Uradni list RS, št. 80/16).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. januarja 2022
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
323.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o določitvi meril in kriterijev za določitev
višine nadomestil in povračila stroškov
članom volilnih organov, tajnikom
in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti
na volitvah in referendumu

Na podlagi 26. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17 – ZVDZ-C) je Državna volilna komisija na
16. seji 10. 2. 2022 sprejela

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika
o določitvi meril in kriterijev
za določitev višine nadomestil
in povračila stroškov članom
volilnih organov, tajnikom
in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti
na volitvah in referendumu
1. člen
V Pravilniku o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov,
tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah
in referendumu (Uradni list RS, št. 24/19) se za 9. členom doda
nov člen, ki se glasi:
»9.a člen
(nadomestilo za delo v rizičnih razmerah)
(1) Če je razglašena epidemija ali epidemiji podobno stanje, ki terja spoštovanje z zakonom, aktom vlade ali priporočili
in navodili pristojnega organa predpisanih dodatnih ukrepov
so predsednik, člani in tajniki volilnih komisij ter njihovi namestniki in druge osebe, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in
referendumu ter predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi
namestniki, upravičeni do posebnega dodatka za delo v rizičnih
razmerah.
(2) Če ni razglašena epidemija ali epidemiji podobno stanje, ki terja spoštovanje z zakonom, aktom vlade ali priporočili
in navodili pristojnega organa predpisanih dodatnih ukrepov,
obstajajo pa okoliščine, ki zaradi takšnega stanja terjajo spoštovanje določenih ukrepov, ki rezultirajo v povečanem obsegu
dela ali povečanem tveganju za zdravje, so predsednik, člani in
tajniki volilnih komisij ter njihovi namestniki in druge osebe, ki
opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu ter predsednik
in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, upravičeni do
posebnega dodatka za delo v rizičnih razmerah, če tako odloči
državna volilna komisija.
(3) O tem, ali so podani pogoji iz prejšnjega odstavka tega
člena, odloči državna volilna komisija s sklepom.
(4) Višina dodatka iz prvega in drugega odstavka tega
člena se določi:
1. za predsednika, člane in tajnike volilnih komisij ter
njihove namestnike in druge osebe, ki opravljajo dolžnosti na
volitvah ali referendumu v višini 10 % nadomestila, določenega
s tem pravilnikom;
2. za predsednika, člane in njihove namestnike volilnih
odborov, ki opravljajo dolžnosti na volitvah ali referendumu v
višini 25 % nadomestila, določenega s tem pravilnikom.«

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2022-3
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Brigita Domjan Pavlin
namestnica predsednika
Državne volilne komisije

324.

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih
volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih
enot

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih komisij,
na 14. seji 3. 2. 2022

sklenila:
1. V volilni komisiji volilne enote – 1000 Kranj se dolžnosti
namestnika predsednika razreši Peter Rudolf. Za preostanek
mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se
za namestnico predsednika imenuje sodnica Marjeta Dvornik.
2. V volilni komisiji volilne enote – 3000 Ljubljana Center
se dolžnosti članice razreši Kristina Klinc. Za preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana se
za članico imenuje Daša Pogorevc Filipič.
3. V okrajni volilni komisiji – 7011 Maribor 7 funkcija predsednice preneha z dnem 18. 1. 2022. Mirjani Klobasa. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije – 7011 Maribor
7 se za predsednika imenuje sodnik Tomaž Rudi Klenovšek.
Št. 040-9/2019-170
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
Brigita Domjan Pavlin
namestnica predsednika

325.

Sklep o imenovanju volilne komisije posebne
volilne enote 9000 – Koper za volitve
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB-1, 54/07 – odločba US,
23/17 in 29/21) je Državna volilna komisija na 14. seji 3. 2.
2022 sprejela

SKLEP
o imenovanju volilne komisije posebne volilne
enote 9000 – Koper za volitve poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo posebne volilne enote – 9000 Koper, ki
po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 29/21 in 95/21) obsega območje občin: mestne

Uradni list Republike Slovenije
občine Koper, Izola, Piran (sedež: Koper) za volitve poslanca
italijanske narodne skupnosti; se imenujejo:
za predsednico:
Meri Mikac
za namestnico predsednice:
Sabina Vrčon
za člana:
Valter Antolović
za namestnico člana:
Noemi Stancich

Št.
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Stran

SKLEP
o imenovanju volilne komisije posebne volilne
enote 10000 – Lendava za volitve poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo posebne volilne enote – 10000 Lendava, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 29/21 in 95/21) obsega območje občin
Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci (sedež: Lendava) za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti; se imenujejo:
za predsednika:
Milan Regvat

za članico:
Vita Valenti

za namestnico predsednika:
Darinka Pušenjak

za namestnico člana:
Milena Rakar

za članico:
Milena Pečovnik

za članico:
Selene Mujanović

za namestnico članice:
Lidija Kreft

za namestnika člana:
Dario Krmac
Št. 040-5/2019-107
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
Brigita Domjan Pavlin
namestnica predsednika

za članico:
Alexandra Feher Horváth
za namestnico članice:
Izabela Gyurkač
za članico:
Vesna Marton

326.

Sklep o imenovanju volilne komisije posebne
volilne enote 10000 – Lendava za volitve
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB-1, 54/07 – odločba US,
23/17 in 29/21) je Državna volilna komisija na 14. seji 3. 2.
2022 sprejela

913

za namestnika člana:
Rozalija Gönc
Št. 040-5/2019-108
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
Brigita Domjan Pavlin
namestnica predsednika
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
327.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bančništva Slovenije za obdobje od 1. 2. 2022
do 31. 12. 2023

TARIFNA PRILOGA
h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bančništva Slovenije za obdobje
od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023
1. člen – Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu
znaša (mesečni znesek v evrih):
Tarifni razred

Bruto znesek

I.
II.
III.
IV.

716,26

V.

816,56

VI.

1.020,68

VII.

1.275,86

VIII.

1.531,03

IX.

1.837,25

Najnižje osnovne plače iz zgornje tabele se uskladijo
januarja 2023 za 90 % letne inflacije leta 2022 (letni indeks)
in nato januarja 2024 za 90 % letne inflacije leta 2023 (letni
indeks) glede na podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike
Slovenije.
2. člen – Usklajevanje osnovnih plač
Način, roke in odstotek usklajevanja osnovnih plač pri
delodajalcu se dogovori v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali
s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom oziroma
delojemalci na zboru delavcev, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata.
3. člen – Dodatki za pogoje dela
(1) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
– za nočno delo
50 %
– nadurno delo
30 %
– za delo v nedeljo
60 %
– za delo na praznike in dela proste
dneve po zakonu
60 %
– za delo v izmeni v popoldanskem ali
nočnem času
1 % na dan
– za delo v soboto
1 % na dan
– za delo v deljenem delovnem času –
prekinitev dela ene ure in več
0,85 % na dan
– pripravljenost na delo na delovne dni
0,04 % na uro
– pripravljenost na delo na dela proste dni 0,06 % na uro
(2) Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu,
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu:
– blagajniški riziko
0,3 % na dan
– trezorsko soključarstvo ali hrambo šifer
trezorja
0,2 % na dan
– prevoz trezorskih vrednosti preko
državne meje
0,3 % na dan
– nošenje orožja
0,3 % na dan
– delo v prostorih brez naravne osvetlitve 0,4 % na dan

4. člen – Nadomestilo plače
Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe
pripada delavcu nadomestilo plače v višini 90 % njegove plače
v preteklem trimesečju za polni delovni čas.
5. člen – Plačilo presežka neizkoriščenih ur
Plačilo iz petega odstavka 91. člena te pogodbe se opravi v višini delavčeve urne postavke osnovne plače za pretekli
mesec, povečane za 10 %.
6. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom
Prehrana med delom
Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom
delodajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec
izplačal v novembru 2012.
Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša
100 % zneska najcenejšega javnega prevoza.
(2) Kjer ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi,
se delavcu obračunajo stroški za prevoženi kilometer v višini
15 % cene litra motornega bencina (95 oktanov), vendar ne
več kot določa vladna uredba o višini povračil stroškov, do
najbližje postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej
pa pod pogoji in na način, določen v prejšnjem odstavku tega
člena.
Nadomestilo za delo na domu
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na
domu se določi v višini najmanj 1,00 eur na dan, ko delavec
dela doma.
7. člen – Druge materialne pravice
Regres za letni dopust
Skladno s prvim odstavkom 68. člena te kolektivne pogodbe delodajalec izplača regres za letni dopust v višini
najmanj 80 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Jubilejna nagrada
(1) Za jubilejne nagrade za neprekinjeno delovno dobo
pri zadnjem delodajalcu pripada delavcu:
– za 10 (deset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 460 eur,
– za 20 (dvajset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 689 eur,
– za 30 (trideset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 919 eur,
– za 40 (štirideset) let neprekinjene delovne dobe pri
zadnjem delodajalcu 919 eur.
(2) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko dogovorijo višji zneski jubilejnih nagrad.
Solidarnostne pomoči
Na podlagi prvega odstavka 72. člena te kolektivne pogodbe pripada ob smrti delavca solidarnostna pomoč v višini
3.443,00 evrov.
8. člen – Bruto zneski
Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi in v tej tarifni prilogi
so v bruto zneskih.
9. člen – Veljavnost
Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od
1. 2. 2022. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do 31. 10. 2023 pristopili k pogajanjem za novo tarifno
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prilogo. Če le-ta ni sklenjena do 31. 12. 2023, se ta tarifna
priloga uporablja do sklenitve nove oziroma najkasneje do
31. 3. 2024.
Ljubljana, dne 26. januarja 2022
Sindikat bančništva Slovenije
predsednik
Tomaž Boltin
Sindikat Nove Ljubljanske banke
predsednik
Miran Marentič
Združenje bank Slovenije
predsednik NS ZBS
Blaž Brodnjak
direktorica
Stanislava Zadravec Caprirolo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 28. 1. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005/23
o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bančništva Slovenije za obdobje od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023
vpisana 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 44/9.

Stran
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OBČINE
BREŽICE
328.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022

Na podlagi 29. 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), 29. 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,
187/21 – ZIPRS2223) in 19. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na
21. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brežice za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2022
(v nadaljnjem besedilu: Odlok) se določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog

v eurih
Proračun
leta 2022
38.743.268
25.622.196
19.745.469
16.627.812
1.937.157
1.175.500
5.000
5.876.727
2.959.140
30.000
73.500
115.187
2.698.900
1.311.061
0
–

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.
sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.
VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM,
KI NISO PU
432 INVES. TRANSFERI PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I-II)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

1.311.061
0
0
–
11.810.011
8.118.132
3.691.879
0
0
43.900.268
8.636.052
1.800.675
274.400
5.930.977
140.000
490.000
10.236.643
360.000
5.228.395
972.803
3.675.445
–
24.681.593
24.681.593
345.980
–
314.980
31.000
–5.157.000

550.000
550.000
–
550.000
–
0
0
–
0
–
550.000
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (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
(2021)

Št.

3.300.000
3.300.000
3.300.000
1.443.000
1.443.000
1.443.000
–2.750.000
1.857.000
5.157.000
2.750.000

(3) 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
občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del
proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
(5) Priloga k Odloku je Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona,
ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, in tega Odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
postavke – konta.
4. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov,
določenih v prvem odstavku 43. 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, 187/21 – ZIPRS2223
– v nadaljevanju: ZJF) tudi prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo
prostora na območju jedrskega objekta, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki iz naslova komunalnega prispevka,
prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger
na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, kupnine in
najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske
dajatve od lova, za posekan in prodan les ter neporabljena
sredstva iz preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in
ostalih namenskih prejemkov.
(2) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja.
5. člen
(1) V letu 2022 se v proračunsko rezervo izloči 40.000 EUR
prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 49. člena ZJF.
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(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan, o uporabi
polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem
odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. člen
(1) V proračunu občine se za leto 2022 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 450.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
7. člen
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga
župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan
za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in pete točke
prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij,
transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30 %
proračunske postavke.
8. člen
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih
se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17).
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
(3) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 5.000 EUR. Če skupna
vrednost posameznega pravnega posla presega 5.000 EUR,
mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana
sicer je takšen pravni posel ničen.
(4) Iz določila iz tretjega odstavka tega člena so izvzeti
pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za te pravne posle je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
9. člen
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki
jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega Odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu
z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za
katere bo določeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
10. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge
v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede
na finančni načrt.
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(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi
občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave,
prenese vodenje investicije na krajevno skupnost.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na
infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva
v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in
pridobitvi pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
12. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje
finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom
v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
13. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo
proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti
podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna
ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma
ali začasno ustavi financiranje.
14. člen
Naročilo storitev in nabava blaga, ter investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko izvedejo
samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar so odgovorni vodje oddelkov in sicer vsak za svoje področje skladno z
Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Brežice (Uradni listi RS, št. 78/15 in 20/19). Za krajevne skupnosti je odgovorna oseba predsednik Sveta krajevne
skupnosti.
15. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Župan je pooblaščen, da v skladu z
ZJF in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem
delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi,
podprogrami oziroma med finančnimi načrti posameznih neposrednih uporabnikov.
(2) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu
proračuna, in sicer za vrednosti postavke do 100.000 EUR v
višini do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR
pa v višini do 20 % vrednosti le-te.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko neposredni uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske
postavke. V okviru posamezne proračunske postavke se lahko
odpirajo novi konti.
(4) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
(5) Postopek ravnanja z nepremičnim premoženjem se
v primeru spremenjenih prostorskih potreb in v primeru drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja namenjenega
javni gospodarski infrastrukturi, ki jih ni bilo mogoče določiti
ob pripravi načrta ravnanja, izjemoma lahko izvede tudi za
nepremičnine, ki niso vsebovane v veljavnem letnem načrtu
ravnanja, pri čemer skupna vrednost poslov sklenjenih izven
letnega načrta v primeru razpolaganja ne sme preseči 20 %
skupne vrednosti veljavnega letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem in v primeru pridobivanja, skupna
vrednost poslov izven letnega načrta ne sme preseči 20 %
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skupne vrednosti veljavnega letnega načrta pridobivanja. Organ odgovoren za izvrševanje proračuna sprejme v opisanih
primerih, pred začetkom izvedbe postopka, načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
16. člen
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih
namenskih sredstev za posamezni projekt, s sklepom sredstva
prerazporedi na postavko za katero so bila pridobljena ali pa se
na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Hkrati se po potrebi uskladi tudi načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov za vrednosti načrta razvojnega programa do 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR in
za vrednosti načrta razvojnega programa nad 100.000 EUR v
višini 20 % tega projekta.
17. člen
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v posameznem primeru v višini do 1.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se
zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve
ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ
20.000 EUR. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem
zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila
dolga, če s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga
dolžnika. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih
letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom
lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,
30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 49/20 –
ZIUZEOP, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 61/20 – ZIUZEOP-A, 74/20 –
odl. US, 85/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 43/21, 101/21,
196/21 – odl. US).
18. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija
planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 40 %
vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega
proračunskega leta.
19. člen
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
proračunskih sredstev odgovarja župan, za krajevne skupnosti
pa predsednik Sveta krajevne skupnosti.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine Brežice ter upravljanje
s poslovnimi prostori oziroma objekti v lasti Občine Brežice,
je odgovoren Oddelek za investicije, občinsko premoženje in
javna naročila.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih komunalnih taks,
izvajanje koncesijskih pogodb za gospodarske javne službe,
za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na
območju Občine Brežice, najem infrastrukture s področja gospodarskih javnih služb, je odgovoren Oddelek za komunalno
infrastrukturo in gospodarske javne službe.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, spremljanje koncesijske dajatve od izkoriščenja naravnih virov, za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega
prispevka, je odgovoren Oddelek za prostor.
(5) Za koncesijsko dajatev od lova in iger na srečo ter
turistično takso, je odgovoren Oddelek za družbene dejavnosti,
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
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(6) Za zaračunavanje upravnih taks, je odgovoren Oddelek za pravne in splošne zadeve.
(7) Za izdajo odločbe za sredstva iz naslova nadomestila
za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, je
odgovoren Oddelek za finance in računovodstvo.
20. člen
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Oddelki občinske uprave in
– Krajevne skupnosti.
(2) Oddelki izvajajo naloge in pooblastila v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Brežice in so odgovorni za izvedbo svojega
finančnega načrta.
(3) Krajevne skupnosti so odgovorne za izvedbo finančnega načrta krajevne skupnosti.
(4) Vsi predlagatelji finančnih načrtov iz prvega odstavka
tega člena za svoje področje pripravijo načrt razvojnih programov.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice
upravlja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne
skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
22. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, odlok ali
drug predpis, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s
prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev,
kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
23. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja
se bo Občina Brežice za leta 2022 zadolžila za sofinanciranje
investicij pri poslovnih bankah v višini do 3.300.000 EUR.
(2) Občina v letu 2022 ne bo izdajala poroštev javnim
zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je.
24. člen
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv, se v letu 2022 smejo zadolževati največ v skupni višini
do 500.000 EUR.
(2) 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 izdajati poroštev.
25. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina
lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila
odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku, pa se objavita tudi na spletni strani Občine Brežice.

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

919

27. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0127/2020
Brežice, dne 3. februarja 2022
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

329.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023

Na podlagi 29. 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), 29. 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,
187/21 – ZIPRS2223) in 19. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na
21. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brežice za leto 2023
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2023 (v
nadaljnjem besedilu: Odlok) se določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70
700
703
704
706
71
710
711

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku od premoženja
Takse in pristojbine

v eurih
Proračun
leta 2023
33.837.840
25.832.511
20.048.784
16.743.127
1.937.157
1.363.500
5.000
5.783.727
2.860.140
30.000
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Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.
sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.
VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM,
KI NISO PU
432 INVES. TRANSFERI PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I-II)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
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73.500
115.187
2.704.900
1.906.093
0
–
1.906.093
0
0
–
6.099.236
5.280.996
818.240
0
0
34.268.740
8.322.013
1.802.135
274.400
5.615.478
140.000
490.000
10.206.779
360.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (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
(2022)

0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.700.100
1.700.100
1.700.100
–131.000
299.900
430.900
131.000

(3) 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
občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del
proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
(5) Priloga k Odloku je Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem.

5.228.395
932.803
3.685.581
–
15.393.968
15.393.968
345.980
–
314.980
31.000
–430.900

0
0
–
0
–
0
0
–
0
–

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona,
ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, in tega Odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
postavke – konta.
4. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov,
določenih v prvem odstavku 43. 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, 187/21 – ZIPRS2223
– v nadaljevanju: ZJF) tudi prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo
prostora na območju jedrskega objekta, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki iz naslova komunalnega prispevka,
prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger
na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, kupnine in
najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske
dajatve od lova, za posekan in prodan les ter neporabljena
sredstva iz preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in
ostalih namenskih prejemkov.
(2) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja.
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5. člen
(1) V letu 2023 se v proračunsko rezervo izloči 40.000 EUR
prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 49. člena ZJF.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan, o uporabi
polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem
odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. člen
(1) V proračunu občine se za leto 2023 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 450.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
7. člen
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga
župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan
za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in pete točke
prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij,
transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30 %
proračunske postavke.
8. člen
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih
se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17).
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
(3) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 5.000 EUR. Če skupna
vrednost posameznega pravnega posla presega 5.000 EUR,
mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana
sicer je takšen pravni posel ničen.
(4) Iz določila iz tretjega odstavka tega člena so izvzeti
pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za te pravne posle je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
9. člen
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki
jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega Odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu
z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za
katere bo določeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
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10. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge
v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede
na finančni načrt.
(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi
občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave,
prenese vodenje investicije na krajevno skupnost.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na
infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva
v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in
pridobitvi pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
12. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje
finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom
v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
13. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo
proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti
podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna
ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma
ali začasno ustavi financiranje.
14. člen
Naročilo storitev in nabava blaga, ter investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko izvedejo
samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar so odgovorni vodje oddelkov in sicer vsak za svoje področje skladno z
Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Brežice (Uradni listi RS, št. 78/15 in 20/19). Za krajevne skupnosti je odgovorna oseba predsednik Sveta krajevne
skupnosti.
15. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Župan je pooblaščen, da v skladu z
ZJF in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem
delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi,
podprogrami oziroma med finančnimi načrti posameznih neposrednih uporabnikov.
(2) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu
proračuna in sicer za vrednosti postavke do 100.000 EUR v
višini do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR
pa v višini do 20 % vrednosti le-te.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko neposredni uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske
postavke. V okviru posamezne proračunske postavke se lahko
odpirajo novi konti.
(4) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
(5) Postopek ravnanja z nepremičnim premoženjem se
v primeru spremenjenih prostorskih potreb in v primeru drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja namenjenega
javni gospodarski infrastrukturi, ki jih ni bilo mogoče določiti
ob pripravi načrta ravnanja, izjemoma lahko izvede tudi za
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nepremičnine, ki niso vsebovane v veljavnem letnem načrtu
ravnanja, pri čemer skupna vrednost poslov sklenjenih izven
letnega načrta v primeru razpolaganja ne sme preseči 20 %
skupne vrednosti veljavnega letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem in v primeru pridobivanja, skupna
vrednost poslov izven letnega načrta ne sme preseči 20 %
skupne vrednosti veljavnega letnega načrta pridobivanja. Organ odgovoren za izvrševanje proračuna sprejme v opisanih
primerih, pred začetkom izvedbe postopka, načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem.

nja naravnih virov, za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega
prispevka, je odgovoren Oddelek za prostor.
(5) Za koncesijsko dajatev od lova in iger na srečo ter
turistično takso, je odgovoren Oddelek za družbene dejavnosti,
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
(6) Za zaračunavanje upravnih taks, je odgovoren Oddelek za pravne in splošne zadeve.
(7) Za izdajo odločbe za sredstva iz naslova nadomestila
za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, je
odgovoren Oddelek za finance in računovodstvo.

16. člen
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih
namenskih sredstev za posamezni projekt, s sklepom sredstva
prerazporedi na postavko za katero so bila pridobljena ali pa se
na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Hkrati se po potrebi uskladi tudi načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov za vrednosti načrta razvojnega programa do 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR in
za vrednosti načrta razvojnega programa nad 100.000 EUR v
višini 20 % tega projekta.

20. člen
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Oddelki občinske uprave in
– Krajevne skupnosti.
(2) Oddelki izvajajo naloge in pooblastila v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Brežice in so odgovorni za izvedbo svojega
finančnega načrta.
(3) Krajevne skupnosti so odgovorne za izvedbo finančnega načrta krajevne skupnosti.
(4) Vsi predlagatelji finančnih načrtov iz prvega odstavka
tega člena za svoje področje pripravijo načrt razvojnih programov.

17. člen
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v posameznem primeru v višini do 1.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se
zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve
ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ
20.000 EUR. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem
zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila
dolga, če s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga
dolžnika. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih
letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom
lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,
30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 49/20 –
ZIUZEOP, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 61/20 – ZIUZEOP-A, 74/20 –
odl. US, 85/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 43/21, 101/21,
196/21 – odl. US).
18. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija
planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 40 %
vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega
proračunskega leta.
19. člen
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
proračunskih sredstev odgovarja župan, za krajevne skupnosti
pa predsednik Sveta krajevne skupnosti.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine Brežice ter upravljanje
s poslovnimi prostori oziroma objekti v lasti Občine Brežice,
je odgovoren Oddelek za investicije, občinsko premoženje in
javna naročila.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih komunalnih taks,
izvajanje koncesijskih pogodb za gospodarske javne službe,
za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na
območju Občine Brežice, najem infrastrukture s področja gospodarskih javnih služb, je odgovoren Oddelek za komunalno
infrastrukturo in gospodarske javne službe.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, spremljanje koncesijske dajatve od izkorišče-

21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice
upravlja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne
skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
22. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, odlok ali
drug predpis, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s
prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev,
kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
23. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja
se bo Občina Brežice za leta 2023 zadolžila za sofinanciranje
investicij pri poslovnih bankah v višini do 2.000.000 EUR.
(2) Občina v letu 2023 ne bo izdajala poroštev javnim
zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je.
24. člen
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv, se v letu 2023 smejo zadolževati največ v skupni višini
do 300.000 EUR.
(2) 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 2023 ne smejo izdajati poroštev.
25. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina
lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila
odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku, pa se objavita tudi na spletni strani Občine Brežice.
27. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2023.
Št. 410-0157/2020
Brežice, dne 3. februarja 2022
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

ČRNOMELJ
330.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08,
76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28/06 – skl. US,
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08,
70/08 in 108/09), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 88/12), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03,
86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 –
popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76708,
108/09 in 109/09 – odl. US), 30. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 4. in
8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17,
97/20) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na
25. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj (Uradni
list RS, št. 1/14, v nadaljevanju odlok) se v 5. členu dodajo naslednji odstavki:
»(3) Območja javnega vodovoda, kjer se izvaja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in kjer je predvideno izvajanje tovrstne javne službe, so prikazana v javno dostopnem prostorsko
informacijskem sistemu Občine Črnomelj na svetovnem spletu,
vpogled pa je možen tudi pri občinski upravi Občine Črnomelj
in pri upravljavcu. Grafični prikaz območij javnega vodovoda,
je priloga tega odloka. Bolj podroben prikaz je razviden v javno
dostopnem prostorsko informacijskem sistemu Občine Črnomelj.
(4) Upravljavec najmanj enkrat letno novelira območja javnega vodovoda pri čemer:
1. prekvalifikacije območij javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe v območja, kjer se izvaja javna
služba, v prostorsko informacijskem sistemu izvede sam in o
tem seznani javnost,
2. v primeru spreminjanja skupnega območja javnega vodovoda, kot je razvidno v prilogi iz prejšnjega odstavka, le-to
potrdi občinski svet in v obliki spremembe tega odloka sprejeme
novo prilogo.«
2. člen
V 14. členu odloka se doda:
»Na poselitvenih območjih, ki se nahajajo izven ali znotraj območja javnega vodovoda (območja javnega vodovoda,
določena v 5. členu tega odloka), kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja s storitvami javne službe, imajo uporabniki pitne vode možnost do uveljavljanja subvencioniranja stroškov
prevoza pitne vode, v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju
stroškov prevoza pitne vode v Občini Črnomelj (Uradni list RS,
št. 80/20).«
3. člen
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter prične veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2013
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek
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331.

Št.

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 2694/194 k.o. 1562 Učakovci, ki
je v lasti Občine Črnomelj, se izbriše zaznamba javnega dobra
(ID omejitve: 20825278).

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

925

I.
Na nepremičnini parc. št. 5333/1 k.o. 1536 Talčji Vrh se
ukine javno dobro in se vpiše lastnika, Občino Črnomelj.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-454/2020
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-84/2017
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji
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334.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

SKLEP
332.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Nepremičninam parc. št. 3009/4 in parc. št. 5346/6, obe
k.o. 1536 Talčji Vrh ter parc. št. 318/4, parc. št. 925/18, parc.
št. 926/22, parc. št. 955/14 in parc. št. 926/10, vse k.o. 1535
Črnomelj se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.

I.
Po pravnomočnosti geodetskega postopka se na nepremičninah parc. št. 2342/360 in parc. št. 2342/363, obe
k.o. 1540 Dobliče, ki sta v lasti Občine Črnomelj izbriše zaznamba javnega dobra ID omejitve: 19294836 (izdaja odločbe
o ukinitvi javnega dobra).
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-416/2021
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-491/2021
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

333.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
naslednji

DOL PRI LJUBLJANI
335.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Dol pri Ljubljani

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 18. redni seji dne 26. 1. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 4/14 in 152/20) se v prvem odstavku 5. čle-
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na za drugo alinejo pika nadomesti z vejico in se doda tretja
alineja, ki se glasi:
»– za priznanje župana – 300 EUR.«
Hkrati se briše stavek:
»Dobitniki priznanj župana ne prejmejo denarne nagrade,
lahko se jim podari simbolično darilo do vrednosti 50 EUR.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v okviru postopka podelitve priznanj za leto 2021.
Št. 094-0003/2013-8
Dol pri Ljubljani, dne 26. januarja 2022
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

336.

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega
prevoza otrokom s posebnimi potrebami
v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10,
87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 82. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21
in 172/21), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17
– ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI) in 15. člena Statuta Občine
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski
svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. redni seji dne 26. 1. 2022
sprejel

PRAVILNIK
o povračilu stroškov šolskega prevoza
otrokom s posebnimi potrebami
v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje,
ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev
Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Upravičenci do povračila sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi
potrebami ter otroci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno
prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani,
– starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi
potrebami, ki jim zakonodaja na podlagi odločbe o usmeritvi
odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod,
ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.
3. člen
Občina lahko v dogovoru s starši oziroma zakonitimi zastopniki otrok organizira poseben prevoz namenjen otrokom
s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko
upravičeno.
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko
prevoženih kilometrov na relaciji od kraja dejanskega prebivališča do šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj.

Uradni list Republike Slovenije
Upravičencu se povrne kilometrina za prevozne stroške, ki se
obračuna v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12 – s spremembami).
Povračilo se obračuna za dneve prisotnosti pri pouku v
posameznem mesecu. Število dni prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu upravičenci izkažejo s potrdilom šole oziroma
zavoda, ki ga morajo posredovati občini najkasneje do 10. v
mesecu za pretekli mesec.
Za mesec julij in avgust se povračilo stroškov prevoza ne
izplačuje, razen če to izhaja iz odločbe o usmeritvi, glede na
specifiko bolezni.
4. člen
Ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami oddajo starši oziroma skrbniki otroka s posebnimi potrebami Vlogo za povračilo stroškov
šolskega prevoza oziroma organizacijo šolskega prevoza otrok
s posebnimi potrebami.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov
prevoza je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter potrdilo o vpisu za
tekoče šolsko leto. Za vsako naslednje šolsko leto se vlogi
priloži ob začetku šolskega leta potrdilo o vpisu za tekoče
šolsko leto.
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi
odločbe občinske uprave, v kateri se v skladu s 3. členom tega
pravilnika določi izračun povračila stroškov za tekoče šolsko
leto. Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov
osebni račun, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec.
Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se
v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko
vplivale na višino povračila, v roku 8 dni obvestiti občinsko
upravo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0002/2022-1
Dol pri Ljubljani, dne 26. januarja 2022
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

337.

Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 18. redni seji dne 26. 1. 2022 sprejel

SKLEP
o izločitvi iz javnega dobra
1.
Iz javnega dobra se izloči nepremičnina z ID znakom
1765 852/5.
2.
Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2022-22
Dol pri Ljubljani, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

DOLENJSKE TOPLICE
338.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
na območju Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 44. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18) in 8. ter 17. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne
17. 3. 2021 sprejel

T E H N I Č N I   P R A V I L N I K
o javni kanalizaciji na območju
Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Namen)
S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem
besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne vode na
območju Občine Dolenjske Toplice.
2. člen
(Obveznost uporabe)
Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri
vzdrževanju, projektiranju in gradnji kanalizacijskega omrežja,
izvajalci javne službe in uporabniki javne kanalizacije.
3. člen
(Javni kanalizacijski sistem)
(1) Javni kanalizacijski sistem predstavlja skupek kanalizacijskih vodov s pripadajočimi objekti in napravami, ki se
povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda iz stavb ter odvajanje in
čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh in utrjenih javnih
površin. Kanalizacijski vodi s pripadajočimi objekti in napravami
javnega kanalizacijskega sistema so gospodarska javna infrastruktura, v lasti lokalne skupnosti.
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje;
– razbremenilniki visokih voda;
– zadrževalni bazeni;
– črpališča;
– čistilne naprave;
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in
nemoteno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
(3) Javni kanalizacijski sistem s skrajšanim terminom
imenujemo javna kanalizacija.
(4) Med objekte in naprave javne kanalizacije ne sodijo:
– priključni vodi s pripadajočimi objekti in napravami;
– interni vodi s pripadajočimi objekti in napravami.

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

927

(5) Glede na vrsto odvajanja odpadne vode delimo javno
kanalizacijo na:
– mešano – odpadna komunalna in padavinska voda se
odvaja skupaj v enem kanalizacijskem sistemu;
– ločeno – komunalna odpadna voda se odvaja v fekalni
kanalizaciji, padavinska voda pa v meteorni kanalizaciji.
(6) Skladno z zakonodajo se mora padavinsko vodo ponikati oziroma jo je potrebno, kjer je le mogoče, odvajati neposredno v naravni odvodnik.
(7) Kanalizacijski sistemi se po svojem namenu in funkciji
delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
Sekundarni kanalizacijski sistem sestavljajo:
– kanalizacija mešanega ali ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih
manjših naselij);
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode
na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih manjših naselij).
Primarni kanalizacijski sistem sestavljajo:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območjih
v ureditvenem območju naselja;
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda
iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja;
– naprave za čiščenje odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju
naselja.
Magistralni kanalizacijski sistem sestavljajo:
– omrežje in naprave, ki so regijskega ali medregijskega
pomena;
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode;
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode
na magistralnem omrežju;
– čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno
omrežje.
4. člen
(Kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice
odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko
omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem
nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda
ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje.
(2) Kanalizacijski priključek je v lasti in upravljanju lastnika
stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(3) Kanalizacijski priključek izvede lastnik. Prevrtanje revizijskega jaška javne kanalizacije, na katerega se kanalizacijski
priključek priključuje, z vstavitvijo tesnila in vstavitvijo prve
cevi, mora biti pod nadzorom upravljavca. Priključeni spoj se
izvede praviloma pod kotom do 90 stopinj v smeri toka vode v
javnem kanalu.
(4) V primeru, ko je višinska razlika med koto hišnega priključka in dna jaška večja od 1 m, je treba predvideti podslapje.
Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega
jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° (Priloga 4).
(5) Za gradnjo priključnih kanalizacijskih vodov se uporabi
enoslojne cevi s PVC, PP ali GRP materiala minimalne tlačne
trdnosti SN8.
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5. člen
(Interna kanalizacija)

(1) Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode samo enega
uporabnika in je priključena na zadnji revizijski jašek kanalizacijskega priključka.
(2) Za interno kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu;
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo
odpadne vode;
– mala čistilna naprava ali čistilna naprava za predčiščenje;
– ostali objekti in naprave namenjeni interni uporabi.
(3) Interna kanalizacija je priključena na javno kanalizacijo
preko priključnega voda.
(4) V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko
omrežje za zbiranja odpadne in padavinske vode, mora biti
interna kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode
odvajajo po ločenem priključnem kanalu.
(5) Priključitev mora biti izvedena tako, da v primeru dviga
gladine vode v javni kanalizaciji ne pride do zalitja prostorov
v objektu. Potrebno je upoštevati ustrezno višinsko razliko.
Če potrebne višine ni možno zagotoviti se mora vgraditi proti
povratno loputo na strošek investitorja.
II. DEFINICIJE POJMOV
6. člen
(Pojmi in izrazi)
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost
ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako,
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo
ali na končno mesto izpusta;
– blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali iz drugih čistilnih naprav
in preostalo blato iz obstoječih pretočnih greznic ter drugih
podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda;
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode;
– interno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijski vod z
vsemi elementi, ki je priključen na zadnji revizijski jašek priključnega voda;
– izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo
na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske javne službe;
– javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem;
– javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo;
– javni kanalizacijski sistem je skupek kanalizacijskih vodov, objektov in naprav, namenjenih izvajanju obvezne gospodarske javne službe;
– kanalizacijsko omrežje je skupek kanalizacijskih vodov
(cevovodov) in revizijskih jaškov;
– kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška
pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;
– komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
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– komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu;
– kontrolni jašek je jašek na priključnem kanalu za meritve
in odvzem vzorcev;
– mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer
se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika
količina padavin, in se izraža v PE;
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za
premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku;
– padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– parameter onesnaženosti je parameter onesnaženosti
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne vode;
– populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
– pretočna greznica je pretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo;
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka
padavinske vode v javno kanalizacijo;
– revizijski jašek je jašek na interni ali javni kanalizaciji za
opravljanje nadzora vzdrževalnih del;
– tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in
je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);
– upravljalec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske
vode.
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE
7. člen
(Projektiranje kanalizacije)
(1) Kanalizacijski sistemi morajo biti načrtovani, projektirani in zgrajeni tako, da bodo zagotavljali optimalno odvajanje
in čiščenje odpadnih voda ob minimalnih stroških izgradnje,
vzdrževanja in obratovanja, pri čemer je v primeru možnosti
več tehnoloških variant potrebno pripraviti, za posamezno varianto, analizo stroškov in koristi, v življenjski dobi objekta, ki
bo osnova za izbor variante.
(2) Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:
– zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično
preobremenitvijo in negativnimi okoljevarstvenimi efekti;
– zaščita podtalnice;
– skrb za lokalno varovanje vodonosnikov;
– zagotovitev primerne zmogljivosti kanala;
– skrb za varne delovne pogoje;
– skrb za trajnost sistema;
– zadovoljivo delovanje in vzdrževanje;
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– dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje
kanalov;
– obratovanje objektov in naprav s strojno opremo brez
povzročitve škode;
– statična in dinamična nosilnost kanala;
– sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti);
– obratovanje brez zamašitev;
– omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost;
– varovanje javnega zdravja in življenj;
– varovanje zdravja in življenj obratovalnega osebja;
– da preobremenitev ne bi prekoračevala predpisanih
vrednosti;
– varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru
predpisanih omejitev;
– da kanalizacija ne ogroža obstoječih objektov, ki mejijo
na oskrbovalne naprave;
– doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev funkcionalnega stanja naprav;
– vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo, ustrezno
zahtevam preizkušanja;
– preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.
(3) Izbira vrste sistema za odvajanje odpadne in padavinske vode je v pretežni meri odvisna od:
– vrste sistema, ki že obstaja;
– kapacitete in kvalitete odvodnika;
– vrste dotokov v sistem;
– potrebe po čiščenju;
– topografije;
– obstoječih črpališč in čistilnih naprav;
– drugih lokalnih pogojev.
(4) Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo
izpolnjevati zahteve predpisov iz varstva okolja.
(5) Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim
terena in geološki sestavi tal. Kjer so geološke karte pomanjkljive, je treba izvesti raziskave. Z geotehničnimi raziskavami
je treba pridobiti natančne podatke o:
– obtežbah kanalov in objektov na njih;
– nevarnosti drsin;
– posedanju;
– gibanju finih delcev (izpiranju);
– nabrekanju v glinenih slojih;
– toku in gladini podtalnice;
– možnostih napajanja vodonosnika;
– obremenitvah bližnjih objektov in cest;
– poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo);
– možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje;
– možnostih uporabe vrste cevi;
– možnostih uporabe posteljice cevi;
– agresivni zemljini ali podtalnici.
(6) Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnjene, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:
– poplavah;
– zamašitvah;
– porušitvah kanalov;
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega
osebja;
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih oseb;
– poškodbah kanalov;
– upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za
odvod vode in iz njega;
– pregledih kanalov s TV kamero;
– pritožbah o širjenju smradu;
– hidravličnih preverbah;
– delovanju mehanskih in električnih naprav;
– rezultatih tlačnih preizkusov;
– preobremenitvah;
– delovanju in stanju regulacijskih naprav.
Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene, je potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.
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(7) Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so
osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema.
8. člen
(Upoštevanje predpisov)
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati
določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje izvajalec
javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi
EN 1610 ter ATV norme. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšne rešitve, da je na vsakem mestu
možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja
in vzdrževanja javne kanalizacije in kanalizacijskih naprav.
9. člen
(Gravitacijski kanali)
(1) Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim,
kemijskim, biološkim in drugim vplivom;
– so izdelane vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku
z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede
fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti;
– zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let;
– so v skladu s projektno dokumentacijo;
– so standardnih dimenzij (DN);
– ne glede na vrsto materiala se vedno navaja nazivni
notranji premer cevovoda;
– so bile dane v promet skladno s predpisi o gradbenih
proizvodih;
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s SIST
EN 1610;
– omogočajo varno gradnjo in obratovanje v temperaturnem območju od –10 °C do 40 °C;
– omogočajo visokotlačno čiščenja kanalizacije s tlakom
do minimalno 80 bar;
– odpornost na kemikalije (pH od 1–13).
(2) Najmanjši dovoljeni notranji premer kanalizacijskih cevi
javne kanalizacije je 200 mm. Najmanjši dovoljeni notranji premer kanalizacijskih cevi kanalizacijskega priključka je 150 mm.
(3) Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije
se določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s.
(4) Praviloma je maksimalen dovoljen naklon kanalizacijskega voda 6 % oziroma določen tako, da hitrost vode ne
presega 3 m/s.
(5) Lahko se dobavlja cevi tistih proizvajalcev, ki imajo
standardizirano proizvodnjo cevi, ter se za kontrolo ustreznosti cevi (nosilnost, abrazijska odpornost, kemijska odpornost,
staranje, visoko tlačno pranje) uporablja standardizirane teste.
(6) Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na
peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala
do 0,5 %, pa na betonsko podlago.
(7) Cevi za javno kanalizacijo morajo biti vgrajene v globino katera zagotavlja odpornost proti zmrzovanju, minimalno
0,8 m.
(8) Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se
morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je
kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem.
V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je
potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na
podlagi statičnega izračuna.
(9) Za gradnjo kanalizacijskih cevovodov javne kanalizacije je dovoljeno uporabljati naslednje cevi:
– Cevi iz polivinil klorida (PVC), enoslojne, brez polnil,
polnostenska, brez upenjenega jedra, rdeče-rjave barve po DIN
EN 1401-1, DIN 8062, trdnost min. SN 8.000 N/m2 po DIN EN
ISO 9969. Cevi morajo biti kemijsko in abrazijsko odporne ter
odporne na visoko tlačno čiščenje, kar mora dobavitelj dokazati
z ustrezno veljavno listino, ki jo izda akreditiran laboratorij.
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– Cevi iz polipropilena (PP), enoslojne, brez polnil, polno
stenska, brez upenjenega jedra, min. trdnosti SN 10.000 N/m2.
Cevi po DIN EN 1852. Spajanje cevi z spojkami z EPDM
tesnilom. Cevi morajo biti kemijsko in abrazijsko odporne ter
odporne na visoko tlačno čiščenje, kar mora dobavitelj dokazati
z ustrezno veljavno listino, ki jo izda akreditiran laboratorij.
– Cevi iz armiranega poliestra (GRP), nazivne togosti
min. SN 10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14.364. Cevi, min.
dolžine 6 m, ki imajo na eni strani montirano armirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi mora
biti iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, min. debeline
1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske
obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju,
kar mora dobavitelj dokazati z ustrezno veljavno listino, ki jo
izda akreditiran laboratorij.
– Izjemoma lahko upravljalec odobri uporabo drugih vrst
cevi.
(3) Horizontalni odmik od ostalih objektov mora biti najmanj:

10. člen
(Tlačni vod)
(1) Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo
terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru izvedbe tlačnega voda daljšega od 150 m je treba na dostopnem
mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za
nujne primere čiščenja. Pri daljših odsekih pa na vsakih 150 m.
(2) Ob nihanjih naklona vgrajene tlačne cevi je potrebno
predvideti tudi blatnike in zračnike. Globina vkopa tlačne cevi
naj bo minimalno 0,8 m.
(3) Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s
hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod,
daljši od 50 m, in predviden način varovanja tlačnega voda pred
vodnim udarom.
(4) Pri novih ali obnovah obstoječih tlačnih vodov je dovoljeno uporabiti polietilenske (PE) cevi, ki morajo biti izdelane za
distribucijo komunalne vode (EN 12021), iz materiala gostote
PE 100, SDR 11, za tlak 16 bar s ciljem doseganja tesnosti,
kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri
visokotlačnem čiščenju.
(5) V izjemnih primerih lahko upravljalec odobri uporabo
drugih vrst cevi za tlačni vod:
– cevi iz nodularne litine morajo biti izdelane za distribucijo komunalne vode;
– jeklene cevi morajo biti izdelane za distribucijo komunalne vode.
11. člen
(Odmiki)
(1) Horizontalni odmiki med kanalizacijo in drugimi komunalnimi vodi (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih vodov) morajo biti praviloma najmanj:
Komunalni vod
Vodovod
(velja za fekalni
ali mešani kanal
Vodovod
(velja za meteorni
kanal
Plinovod
Energetski kabli
(elektro, JR, TK)
Toplovod (v kineti)

Komunalni vod
je nad nivojem
kanalizacije

Komunalni vod
je pod nivojem
kanalizacije

1,5 m

3,0 m

1,0 m

1,5 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

0,5 m

0,8 m

(2) Horizontalni (svetli) najmanjši odmik od spodnjega
roba podzemnega temelja ali podzemnega objekta ne sme biti
manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega
trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala
in oklepa s hipotenuzo trikotnika, ki se konča na robu temelja
ali objekta, kot 35°.

Objekt
Drogovi (elektro, JR, TK)
Drevesa
Grmičevje

Odmik
1,0 m
2,0 m
1,0 m

(4) Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v primeru pozitivnega mnenja z upravljavci posameznih komunalnih
vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa
standard SIST EN 805 v točki 9.3.1, in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m;
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m;
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.
(5) Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi
stabilnost obstoječih objektov, naprav in podzemnih napeljav.
12. člen
(Križanja)
(1) Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi inštalacijami kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma
je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije
lahko maksimalno 45°.
(2) Ker je potrebno pri gradnji kanalizacije zagotavljati naklon – padec, ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji.
(3) Praviloma naj kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.
(4) Pri križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi vodi je
potrebno upoštevati naslednje omejitve:
– dimenzije kanalov in padce, ki se praviloma ne smejo
spreminjati;
– izliv onesnažene vode v druge podzemne naprave;
– nevarnost okužbe vodovoda.
13. člen
(Nadzemno prečkanje)
(1) Nadzemno prečkanje se lahko izvede:
– s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg
urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene
v drugih točkah tega pravilnika;
– s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju
pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.
(2) Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo,
lahko pa je vgrajen v kineti.
(3) V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve
kanala, kompenzacijo dilatacij ter zaščite proti zmrzali.
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14. člen
(Prečkanje vodotoka)
(1) Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, globina,
pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm, položen,
raščen, plazovit teren itd.).
(2) Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila mnenjedajalcev proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.
15. člen
(Prečkanje železnice)
Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg
pogojev, določenih v prejšnjih točkah izpolniti še naslednje
zahteve:
– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi;
– ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa
železniškega tira;
– na obeh koncih zaščitne cevi mora biti izdelan revizijski
jašek.
16. člen
(Prečkanje ceste)
Podzemno prečkanje cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje
proizvajalec cevi.
17. člen
(Revizijski jaški)
(1) Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo
smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve
dveh ali več kanalov. Razdalje med jaški se določi glede na
tehnične zahteve in ne sme biti večja kot 150 m. Jašek mora
biti vgrajen in izveden skladno s tipom jaška in navodili proizvajalcev jaškov.
(2) Revizijski jaški morajo biti iz enakega materiala kot so
uporabljene kanalizacijske cevi in enakih tehničnih specifikacij.
(3) Priključki jaškov morajo biti izvedeni iz enakega materiala, kot so cevi, ki se nanj priključujejo.
(4) V poplavnih območjih se vgrajuje revizijske jaške na
katerega se namestita vodotesen in nad njim povozni LTŽ pokrov, po sklici v prilogi 3.
(5) Pri združevanju kanalov na isti niveleti morata kanala
na vtočni strani oklepati kot, ki je enak ali manjši od 45 stopinj.
(6) Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s specialnim vozilom za vzdrževanje
kanalizacije.
(7) Dno jaška – koritnica mora biti izvedena v naklonu
minimalno 10 stopinj
(8) Revizijski jaški naj bodo notranjega premera 1000 mm,
v izjemnih primerih se lahko uporabi tudi jašek z notranjim premerom 800 mm ob potrditvi upravljavca javne kanalizacije.
18. člen
(Pokrov jaška)
(1) Jašek mora biti pokrit s pokrovom izdelanim v skladu
standardom SIST EN 124 dimenzije 60 x 60 cm ali Ø 60 cm.
Na pokrovu je predvidoma napis KANALIZACIJA.
(2) Pokrovi jaškov se vgrajujejo v skladu z načrtom v
prilogi 1, detajl tesnjenja jaška stopnja 1.
(3) Na območjih, kjer se pričakuje občasno zadrževanje
padavinske vode na površini pokrovov jaškov, morajo biti izvedeni v skladu z načrtom v prilogi 2, detajl tesnjenja jaška
stopnja 2.
(4) Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu
oziroma lokaciji, kjer je možen vdor površinske vode v jašek,
mora biti vodotesen in v skladu z načrtom v prilogi 3, detajl
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tesnjenja jaška stopnja 3, ali pa mora biti dvignjen za 0,5 m
nad višinsko koto stoletne vode. Vodotesni morajo biti tudi spoji
med pokrovom in jaškom.
(5) Pokrovi jaškov na lokalnih in regionalnih cestah morajo imeti betonsko ali asfaltno polnilo ter mehansko obdelano
površino stika okvirja pokrova in samega ležišča pokrova jaška.
(6) Med robom jaška in razbremenilno ploščo mora biti
nameščen EPDM tesnilni obroč v skladu z načrti v prilogah
(priloga 1, priloga 2, priloga 3).
(7) Pokrovi morajo imeti razred obremenitve minimalno
D = 400 kN.
(8) Prenos obtežbe s pokrova na jašek oziroma utrjeno
površino okoli jaška mora biti izveden v skladu s tipom jaška
in navodili proizvajalcev jaškov. Pri vgradnji jaškov je potrebno
upoštevati normative za utrjevanje zemljine pri zasipanju v
okolici jaška v izogib deformacijam in poškodbam jaškov in
kanalov pri zasipu.
19. člen
(Peskolov)
(1) Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro
usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v
objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot
samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin
ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive
snovi pri največjem dovoljenem pretoku. Biti morajo dostopni
za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja
usedlin.
(2) Na priključku za odvod padavinskih voda z utrjenih
površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov, ki mora
biti dimenzioniran tako, da je največja hitrost pretoka skozi
peskolov 0,2 m/s.
(3) Peskolovi, ki se vgrajujejo kot pred fabricirani izdelki,
morajo imeti ustrezen certifikat.
20. člen
(Lovilec olj)
(1) Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z
olji ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi, kuhinje
itd.), mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen
lovilec olj oziroma maščob.
(2) Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno
kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od
0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo
in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja
možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni
za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja
izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni v interno kanalizacijo
in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne
službe. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot prefabricirani
izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.
(3) Gradnja lovilcev olj je obvezna:
– na vodovarstvenih območjih vodnih virov in na območjih, ki ležijo na vplivnih območjih vodarn, v primeru, ko se
padavinska voda odvaja v ponikovalnico;
– v garažah in na pralnih ploščadih;
– na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.
(4) Lovilci maščob se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje
povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti maščobe,
ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. Izdelani
in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način
odstranjevanja izločenih maščob. Vzdrževanje ter skrb za od-
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stranjevanje izločenih maščob ima uporabnik, omogočen mora
biti nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe.
(5) Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot prefabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Vgradnja lovilcev
maščob je obvezna v gostinskih lokalih.
(6) Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti
ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z
veljavno zakonodajo.
21. člen
(Podslapje)
(1) V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega
in iztočnega kanala večja od 1 m, je treba predvideti podslapje. Podslapje se zgradi na zunanji strani revizijskega jaška s
T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.
(2) Zunanje podslapje mora biti grajeno predvidoma iz
istega materiala.
(3) V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike,
je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z
umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode
na stene revizijskega jaška.
22. člen
(Razbremenilnik)
(1) Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo
za odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da v času
močnejših padavin del padavinske vode odvajajo neposredno
v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke v odvodnih
kanalih.
(2) Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj
sistema kanalizacije, je treba upoštevati:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode,
predvsem prvi močno onesnaženi val je treba zadržati v sistemu in ga odvajati na čistilno napravo;
– predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na
razbremenilnih objektih;
– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti
tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže;
– normo ATV 128.
Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih
enot:
– dotočni kanal;
– razbremenilna komora s prelivno steno;
– dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica,
težnostna dušilka ipd.);
– iztočni kanal iz dušilne komore;
– iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne
komore v odvodnik.
V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja
oprema:
– dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.;
– elektro-strojne inštalacije;
– merilno-regulacijska oprema s prenosom podatkov v
nadzorni center.
(3) V primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme
je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim
elektro priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata.
23. člen
(Zadrževalni bazen)
(1) Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za
odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih
bazenov se praviloma doseže zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato potrebne manjše profile dovodnih
kanalov, ter zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno
onesnažene padavinske vode.
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(2) Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je potrebno
pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu in ga
odvajati na čistilno napravo, predvideti iztok padavinske vode
v odvodnik na razbremenilnih objektih, poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe
kanalske mreže.
(3) Pri projektiranju bazena je potrebno upoštevati parametre (količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni
iztok iz bazena), ki jih določi upravljalec javnega kanalizacijskega sistema.
(4) Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih
kanalskih sistemih je potrebno navedena določila smiselno
upoštevati, bazene pa dimenzionirati na podlagi ustreznih predpisov (predvsem ATV 166).
(5) Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:
– enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora);
– akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni
pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene stene
in drugo);
– enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito
vodo z iztokom v odvodnik in drugo).
(6) V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:
– čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna
akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo);
– regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in
nivoja, dušilke, zapornice in drugo);
– kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski sistem
zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne
službe (postavitev antene na lokaciji objektov, v prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektro-omari).
(7) Vgraditi je potrebno tudi nekatere inštalacije:
– tlačni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda ali drug ustrezni sistem;
– nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata;
– pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračevanje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.
24. člen
(Črpališče)
(1) Črpališča gradimo povsod tam, kjer odpadne vode ni
mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za dvig odpadne vode na višji nivo.
(2) Potrebno je upoštevati naslednje pogoje:
– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje
odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku,
čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalno 2 uri
oziroma pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število
vklopov črpalk na uro glede na karakteristike črpalk;
– dno črpališča ne sme biti ravno ampak mora zagotavljati
stekanje gošče proti črpalkam;
– črpališče mora biti krmiljeno tako, da se črpalke izmenično vklapljajo (alternujoče);
– pri spoju cevovodov dveh črpalk, naj se le-te združijo v
obliki Y kosa, vgrajen naj bo čistilni kos. Vsak tlačni vod naj ima
svojo protipovratno loputo in zaporni ventil,
– če je črpalni jašek globine nad 5 m, mora biti opremljen
z delovnim podestom (nerjaveče jeklo) in dostopnimi lestvami
do delovnega podesta.
(3) Delovanje črpališča:
– V črpališču morata biti montirani minimalno dve črpalki,
če gre za zahtevnejši objekt lahko tudi več. Črpalki morata biti
krmiljeni na način, da se v normalnem, sušnem dotoku vklaplja-
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ta izmenično, v primeru povečanega dotoka, pa delujeta obe
črpalki sočasno. Če gre za zahtevnejši objekt in je montiranih
več črpalk, hkrati lahko paroma delujeta največ 2 črpalki.
– Za meritev nivoja se uporablja hidrostatična sonda z
ustreznim dosegom. Plovno stikalo se uporablja za zaščito
suhega tega črpalk.
– Ob doseženem nastavljenem vklopnem nivoju se črpalka vključi, ko se nivo zmanjša na nastavljen izklopni nivo se
črpalka izklopi. Če se nivo tekočine kljub vključeni črpalki ne
zniža in se celo poveča na višji nivo (vklopni nivo 2), se vključi
še druga črpalka. Ko se nivo spusti do izklopnega nivoja se
izklopita obe črpalki. Nastavljen mora biti tudi tretji nivo – nad
vklopnim nivojem 2, ki je definiran kot alarm visokega nivoja.
Nastavitveni parametri za režim delovanja črpalk:
– Nastavitev nivoja vklopa (vklopni nivo 1),
– Nastavitev nivoja izklopa,
– Nastavitev nivoja vklopa druge črpalke (vklopni
nivo 2),
– Alarm za minimalni nivo,
– Alarm za maksimalni nivo.
(4) Minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:
– vertikalni vodi 1 m/s;
– horizontalni vodi 0,7 m/s;
– maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri delovanju obeh
črpalk paralelno maksimalno 2 m/s;
– grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s;
– zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega
dotoka v akumulacijski bazen.
(5) Rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma
sekanja večjih delcev mora omogočati prehod delcev velikosti:
– min 80 mm – za črpališča velikosti oskrbovanega območja do 100 PE;
– min 100 mm – za črpališča velikosti oskrbovanega
območja nad 100 PE;
– če ima oskrbovano območje več kot 200 PE mora imeti
na dotoku v črpališče mehansko predčiščenje.
(6) Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike
(okroglo), ustreznega premera. Lokacija črpalnega jaška naj
bo oddaljena maksimalno 5 m od točke dostopa s tovornim
vozilom.
(7) Črpališče mora imeti utrjeno asfaltno dostopno pot –
minimalne širine 3 m, zagotovljena mora biti manipulacija za
potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s specialnim vozilom
za vzdrževanje kanalizacije dolžine 9 m, kar se v preveritvi
izkazuje z izrisom zavijalnih krivulj.
(8) Predvideno naj bo zaklepanje pokrova. Servisna odprtina črpališča mora biti ustreznih dimenzij, za potrebe vzdrževanja črpalk in ostale opreme. Objekt mora biti zaščiten z ograjo.
(9) Gradnja nadzemnega objekta je predvidena za zahtevnejše objekte, kjer so vgrajene grablje za mehansko predčiščenje.
(10) Elektro krmilna omarica z inštrumenti in opremo
za kontrolo delovanja in napajanja objekta naj bo locirana v
neposredni bližini črpalnega bazena (maksimalna oddaljenost
5 m), postavljena na betonski podstavek. Betonski podstavek
mora biti visok minimalno 0,6 m nad koto terena in mora biti
horizontalno poravnan za montažo krmilne omare.
(11) Elektro omara (PMO) in krmilna omara morata biti:
– Če ni pomožnega objekta v nadzemni izvedbi, prostostoječi, ena poleg druge, minimalne zaščite IP 65.
– Če je pomožni objekt v nadometni, stenski izvedbi.
Pri izbiri omaric je potrebno upoštevati, da morata biti obe
istega proizvajalca in enakega izgleda, po možnosti, da je to
ena, dvokrilna omarica z vmesno pregrado. V vsakem primeru,
morata biti na istem betonskem podstavku.
(12) Betonski podstavek mora imeti za potrebe krmilne
omare vgrajeni najmanj 2 zaščitni cevi z minimalnim notranjim
premerom 100 mm. Ena cev se uporabi za povezavo elektro
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omare in krmilne omare, druga cev se uporabi za povezavo
med krmilno omaro in črpalnim jaškom. Če je kabelskih vodov
več, je potrebno prilagoditi tudi ustrezen presek povezovalne
cevi, lahko jih je tudi več.
(13) Zagotoviti je treba ukrepe, ki preprečujejo kondenz
in zmrzovanje, izveden po predpisih oziroma zahtevah distributerja električne energije.
(14) Poleg osnovnega krmilja na samem objektu se zagotovi tudi prenos signalizacij, meritev in alarmov ter povezava
z nadzornim centrom upravljavca. Sistem prenosa podatkov
mora biti enak sistemu, ki ga ima upravljavec javne kanalizacije.
(15) Črpališče mora imeti dovolj manipulativnega prostora
za vgradnjo merilne opreme.
(16) Črpališče, ki je večje od 500 PE mora na iztoku imeti
merilec pretoka v zaprti izvedbi.
(17) Črpališče mora biti opremljeno z nerjavečimi vodili in
nerjavečo verigo za dvig in spuščanje črpalk.
(18) Uporabljena merilna in krmilna oprema ter sistem
krmiljenja mora biti v skladu z upravljavcem javne kanalizacije,
za katero mora upravljavec podati izjavo o skladnosti v času
izdelave projektne dokumentacije in v času izvedbe.
25. člen
(Prekucnik)
(1) Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj
(hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s),
je na neprehodnih kanalih potrebno izvesti dodatne ukrepe za
samoizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika
mora omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo višjo od 0,7 m/s.
(2) Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski
pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora
biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino, pokrito s primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v
kanal, ki se izpira.
(3) V objekt se namesti posoda – prekucnik. Velikost
in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati
ustrezno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.
(4) Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine,
ki se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo
iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo. Princip
delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne posode
glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno težišče
posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni tok izplakne usedline
v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz primernega materiala,
ki v odpadni vodi ne oksidira.
26. člen
(Merjenje pretoka)
(1) V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah
uporabljamo naslednje osnovne načine merjenja pretoka odpadne vode:
– odprt sistem, kjer voda odteka gravitacijsko je pretok
funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A);
– zaprt sitem, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh je
pretok funkcija hitrosti vodnega toka in preseka cevi Q = f (v, A).
(2) Merjenje odtoka se lahko izvaja s sledili.
(3) Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila. Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben
načrt izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le
v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka
na čistilne naprave).
(4) Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v
skladu s standardi in tehničnimi predpisi.
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(Merilno mesto in tehnične zahteve)
(1) Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in
opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto
mora biti prilagojeno vrsti dejavnosti onesnaževalca. V primeru
spremembe dejavnosti je treba ustrezno prilagoditi tudi merilno
mesto.
(2) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno upravljavcu za izvedbo nadzora.
(3) V primerni bližini merilnega mesta mora biti varno
mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega vzorčevalnika za
odpadno vodo, ki ga postavi upravljavec ali z njegove strani
pooblaščena strokovno usposobljena oseba, kadar izvaja kontrolne meritve na kanalizacijskem omrežju.
(4) Ker v kanalizacijskem omrežju lahko nastajajo strupeni
in zdravju škodljivi plini, je potrebno omogočiti prezračevanje
(naravno ali prisilno) merilnega mesta in pri tem upoštevati
ustrezne tehnične predpise in standarde.
(5) Upravljalec ima poleg rednih pregledov merilnika pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi,
da je točnost zunaj dopustnih meja, nosi stroške preizkusa
uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec kanalizacije.
Upravljavcu mora biti vedno brez predhodne najave omogočen
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kakovosti odpadne
vode in meritve količine odpadne vode.
28. člen
(Čistilna naprava)
(1) Čistilna naprava za čiščenje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:
– ATV smernicam in BAT;
– stanje najbolj ustrezne tehnike, pri čemer je potrebno
upoštevati zaključke analiz stroškov in koristi;
– upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za
to področje;
– ne sme biti preobremenjena;
– ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in življenje
ljudi;
– naprava ne sme povzročati prekomernega smradu,
hrupa in emisij;
– nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti
zmanjšane na najmanjšo možno mero;
– projektirana uporabna doba objektov in naprav je 30 let
za gradbene objekte ter 10 let za elektro in strojno opremo;
– dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in
drugih podobnih objektov;
– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje;
– možno mora biti povečanje oziroma spreminjanje procesov na objektih in napravah;
– dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost
procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na
minimum;
– poraba energije mora biti zmanjšana na najmanjšo
možno mero.
(2) Vsaka čistilna naprava mora imeti urejen asfaltiran
dostop minimalne širine 3 m. Zagotovljena mora biti manipulacija za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s specialnim
tovornim vozilom za vzdrževanje kanalizacije dolžine 9 m, kar
se v preveritvi izkazuje z izrisom zavijalnih krivulij.
(3) Uporabljena merilna in krmilna oprema ter sistem
krmiljenja mora biti skladna z obstoječim sistemom krmiljenja,
kar se določi v projektnih pogojih.
(4) V projektu mora biti predvideno varno in ekonomično
odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.
(5) Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:
– zaključke analize stroškov in koristi;
– stanje najbolj ustrezne tehnike;
– podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna
tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi;
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– podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije,
kot so temperatura, vlažnost, vetrovi, poplavno območje ipd.;
– zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene,
vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.;
– posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo ČN in so
praviloma določene v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN;
– posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.
(6) Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih
zahtev:
– vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo
predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in
fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odvečnega blata in drugih odpadkov v skladu s predpisi;
– vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in
čiščenja, tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom
oziroma če je del vgrajenih naprav pokvarjen;
– kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v
primeru rekonstrukcije in vzdrževanja;
– v primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov
in naprav;
– proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkrajšem
možnem času;
– ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje
odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz kateregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo
procesa in emisij;
– vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov
na ČN, ki so pomembne za efektivno delovanje ČN, morajo
biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija
snovi, pH vrednost);
– procesno vodenje ČN mora biti zasnovano tako, da je
možno krmiliti, nadzorovati in upravljati ČN lokalno in daljinsko
avtomatsko ali ročno-dvosmerno ter biti integrirano v obstoječem sistemu procesnega vodenja upravljavca;
– v procesno vodenje morajo biti vključene vse naprave
in merilni senzorji;
– poleg osnovnega krmilja na samem objektu se zagotovi
tudi prenos signalizacij, meritev in alarmov ter povezava z nadzornim centrom upravljavca. Sistem prenosa podatkov mora
biti enak sistemu, ki ga ima upravljavec javne kanalizacije;
– omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na ČN;
– merilno mesto za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora biti v skladu s Pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
(7) Konstrukcijske zahteve za objekte so:
– konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z
vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota;
– natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da
omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav;
– dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja
in servisiranja naprave;
– dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter
proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam;
– dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti
prazni;
– dosežena mora biti vodotesnost.
(8) Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:
– prehodi med objekti in napravami;
– zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami;
– dostopi k objektom in napravam;
– ventilacija in temperatura v objektih;
– oskrba z vodo;
– možnost za hitro praznjenje objektov;
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– naprave za dvigovanje;
– skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi;
– bazeni;
– korozijska odpornost betonskih objektov.
(9) Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji
morajo biti posebno pozorno rešeni naslednji elementi:
– podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost,
torzija, uporabnost, staranje itd.;
– poti, stopnice in podesti;
– grablje in sito s kompaktorjem;
– pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje;
– premikajoči deli (kolesa ipd.);
– črpalke in kanali;
– vpihovala in kompresorji;
– merilna in kontrolna oprema;
– elektro-oprema;
– zaščita materialov proti koroziji;
– kakovosti varjenja.
(10) Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti
in zasledovati:
– vplive na okolje;
– varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov;
– delovanje in vzdrževanje;
– rezervne dele in posebna orodja.
IV. PREIZKUŠANJE KANALIZACIJE
29. člen
(Preizkušanje kanalizacije)
(1) Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Vodotesnost jaškov se preizkuša posebej.
(2) Preizkus vodotesnosti lahko opravljajo le pooblaščene
pravne ali fizične osebe. O preizkusu vodotesnosti mora biti
izdelan zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.
(3) Vsak novozgrajeni kanal mora biti posnet s TV kamero, posnetek pa mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca javne kanalizacije.
30. člen
(Vrste preizkusov)
(1) Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preizkušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi,
po zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim
obdobjem uporabe.
(2) Preskusi in presoje obsegajo:
– preizkus tesnosti z vodo po standardu SIST EN 1610;
– preizkus tesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610;
– preizkus infiltracije;
– preizkus s pregledom pohodnih kanalov;
– pregled s TV kamero SIST EN 13508-1;
– določitev sušnega odtoka;
– nadzor dotokov v sistem;
– nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na
izpustnih mestih v odvodnik;
– nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu;
– nadzor nad dotokom na ČN.
(3) Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali
gre za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.
(4) Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta nadzorni organ, predstavnik izvajalca, ter predstavnik naročnika. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu
tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.
(5) Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.
(6) Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se
uporablja preizkusni postopek LC.
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V. PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)
31. člen
(Splošno)
(1) Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba
malih komunalnih čistilnih naprav manjših od 50 PE (MKČN
manjših od 50 PE) ali greznic. Izvajalec javne službe je dolžan
zagotoviti:
– prevzem blata in čiščenje odpadne vode iz obstoječih
greznic;
– prevzem blata in čiščenje odpadne vode iz nepretočnih
greznic;
– prevzem blata iz MKČN manjših od 50 PE;
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
(2) Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije
uporabnik oziroma povzročitelj onesnaženja.
(3) Odpadno vodo in goščo iz greznic ali MKČN manjših
od 50 PE je prepovedano zlivati v javno kanalizacijo, odvažati
na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati
v površinsko ali podzemno vodo. Če uporabnik teh navodil ne
upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih
ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski
odločbi, teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na
njegove stroške izvede drug za to usposobljen izvajalec.
(4) Obstoječe greznice, nepretočne greznice in MKČN
manjših od 50 PE, morajo biti zgrajene v skladu z veljavnimi
predpisi. Postavljene morajo biti na takšnem mestu, da lahko
upravljavec s specialnim komunalnim tovornim vozilom do nje
dostopa in nemoteno prazni njihovo vsebino. Od stojnega mesta vozila ne smejo biti oddaljene več kot 40 metrov. Vstopni
jašek mora biti na vedno dostopnem mestu. Kota pokrova
vstopnega jaška mora biti na koti okoliškega terena.
(5) Uporabnik je upravljavcu dolžan zagotoviti dostop do
greznice oziroma MKČN manjših od 50 PE, in sicer v smislu,
da upravljavcu ob izvedbi fizično omogoči dostop do mesta
izvedbe v takšni meri, da se izvedba praznjenja ob prihodu
lahko prične nemudoma (npr. odpre pokrov, itd.).
(6) Lastniki obstoječih greznic morajo le-te preurediti v
skladu z uredbo o Odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode.
VI. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA
IN ANALIZIRANJE
32. člen
(Odpadna voda)
(1) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno
vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za
odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.
(2) Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega
vonja za okolico.
33. člen
(Mejne koncentracije)
(1) Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne
sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
(2) Mejne vrednosti za izračun faktorja onesnaženosti so:
Enota

Vrednost

Aluminij

Naziv

mg/l

30

Arzen

mg/l

0,075

Baker

mg/l

0,35

Barij

mg/l

3,5

Cink

mg/l

1,5
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Kadmij

mg/l

0,075

Kositer

mg/l

1,5

Celotni krom

mg/l

0,375

Krom (VI)

mg/l

0,075

Nikelj

mg/l

0,35

Srebro

mg/l

0,075

Svinec

mg/l

0,35

Železo

mg/l

20

Živo srebro

mg/l

0,0075

Vsota tenzidov

mg/l

25

Težkohlapne lipofilne snovi

mg/l

75

Skupni dušik (kjeldahlovega,
nitritnega, nitratnega)

mg/l

60

Adsorbirani organsko vezani
halogeni (AOX)

mg/l

0,4

Fosfor (celotni)

mg/l

10

Kobalt

mg/l

0,35

Sulfat

mg/l

250

(3) Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti, določene v veljavni Uredbi o emisiji snovi in toplote iz virov
onesnaževanja oziroma v predpisih, ki urejajo normative za
posamezno dejavnost.
34. člen
(Ugotavljanje stopnje onesnaženosti)
(1) Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode. Meritve se opravijo v mernem
jašku, ki omogočajo jemanje vzorcev za ugotavljanje sestave
odpadne vode in merjenje količin odpadne vode, ki odteka v
javno kanalizacijo.
(2) Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri
opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev, odpadnih kuhinjskih
olj in maščob ali drugih nevarnih snovi ter pri tem povzročajo
obremenitev, večjo od 300 m3 / leto ali imajo v sestavi odpadne
vode nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati
preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih
voda. Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po prejemu
rezultatov analiz.
35. člen
(Vzorčenje)
(1) Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo
pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.
(2) Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki
odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja
izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot uporabniku.
(3) Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se
določa glede na letno porabo vode.
(4) Pri porabi vode večji od 1000 m3/leto se ugotavljajo
lastnosti odpadne vode dvakrat letno, pri porabi manjši od
1000 m3/leto pa enkrat letno. Upravljavec lahko na osnovi rezultatov analiz zmanjša ali poveča število ugotavljanj lastnosti
odpadne vode pri posameznem onesnaževalcu.
36. člen
(Kontrolne analize)
(1) Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne
vode.

(2) Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu
vzorca se napravi zapisnik.
(3) Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna
voda vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k
sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno
nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne analize.
(4) Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna
analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi, določeni v predpisih o
emisijah snovi in toplote.
37. člen
(Izredne analize)
V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpadne vode, ki ne ustreza predpisom v javno kanalizacijo, se
opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika.
V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za varstvo okolja.
38. člen
(Ugotavljanje onesnaženosti)
(1) Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih
fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
(2) Onesnaženost odpadne vode, ki se odvajajo v javno
kanalizacijo, se ugotavlja po naslednjih kriterijih:
– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah;
– kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom (K(2)
Cr(2)O(7));
– vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo
mejne vrednosti v 33. členu tega pravilnika ali vrednosti, ustrezne za posamezno dejavnost.
39. člen
(Faktor onesnaženosti)
(1) Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo
pri opravljanju dejavnosti se ugotavlja faktor onesnaženosti
odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo odpadne vode uporabnika (i) in onesnaženostjo
komunalne odpadne vode (f).
(2) Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev
prispevka za čiščenje odpadne vode.
(3) Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:
F = 0,40 × U(i)/U(f) + 0,60 × KPK(i)/KPK(f) + 0,15 × K(i)/K(f)
V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
– F = faktor onesnaženosti;
– Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu
v 120 minutah;
– Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v
120 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l;
– KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene
odpadne vode s K-bikarbonatom;
– KPKf = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne
vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta 250 mg O2/l;
– Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne
vrednosti v 33. členu tega pravilnika oziroma v posameznih
uredbah, če vrednosti niso določene v 33. členu tega pravilnika;
– Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki so
določene v 31. členu oziroma v posameznih uredbah, če vrednosti niso določene v 33. členu tega pravilnika.
(4) Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno
vodo (f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunal-
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no odpadno vodo. Kriterij K se prišteva samo, kadar je količnik
ulomka večji od ena.
(5) Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo se
lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet.
Kadar se faktor ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se
tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega
rednega odvzema takega vzorca.
(6) Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega
vzorca.
(7) Faktor onesnaženosti prične veljati s tistim dnem, ko je
bil izračunan, in se uporablja za obračunsko obdobje tekočega
meseca.

(2) Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN
mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za
posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja
v skladu z operativnim programom obratovanja in vzdrževanje.
(3) Sistematično vzdrževanje objektov sistema odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v skladu z poslovnikom za posamezen objekt, ki pa mora biti usklajen v skladu z ATV 147
normami.

40. člen

46. člen

(Zahteve izvajalca)
Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij
škodljivih snovi ali potrebnih učinkov predčiščenja lahko izvajalec javne službe za določenega uporabnika:
– predpiše namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja;
– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani;
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v
skladu s predpisi.
VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA JAVNE IN INTERNE KANALIZACIJE
41. člen
(Dostop do kanalizacijskih sistemov)
Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi
njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in
drugih dejavnosti ne glede na to, kdo je lastnik oziroma imetnik
pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na
katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.
42. člen
(Povračilo škode na kanalizaciji)
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem
omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi
škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.

45. člen
(Odpadki v procesu kanalizacije)
Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode se morajo
odstranjevati v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje
ravnanja z odpadki.
(Deratizacija)
Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih
opraviti deratizacija v skladu s predpisi o deratizaciji.
47. člen
(Poročilo izvajanja vzdrževanja)
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode se najmanj
enkrat letno sestavi pisno poročilo, ki se ga posreduje organom
nadzora, kontrole in lastniku infrastrukture. Iz poročila mora biti
razvidno, da se dela izvajajo del v skladu z ATV normami. Rok
hranjenja tega poročila je 5 let od datuma sestave poročila.
48. člen
(Nadzor nad gradnjo kanalizacijskih sistemov)
(1) Gradnja ali rekonstrukcija kanalizacijskih sistemov se
sme izvajati izključno pod nadzorom.
(2) Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika obsega
poleg nadzora po zakonodaji o graditvi objektov, kontrolo izvajanja določil izdanih projektnih pogojev, določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in tega pravilnika
ter kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in
montažnih materialov.
(3) V kolikor nadzor ugotovi kakršna koli neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali rekonstrukcijo, z vpisom
v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopanj. Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi
neskladij ali odstopanj.

43. člen
(Obveznosti izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne
kanalizacije v skladu z navodili za obratovanje. Nadzor uporabe
javne kanalizacije obsega tudi nadzor kanalizacijskega priključka. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne
kanalizacije se mora voditi posebna evidenca.
44. člen
(Zagotavljanje vzdrževanja kanalizacije)
(1) Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in
priključkov;
– zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije;
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne
kanalizacije;
– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.

VIII. KATASTER JAVNE KANALIZACIJE
49. člen
(Obveznost vodenja katastra)
(1) Izvajalec GJS mora za kanalizacijske sisteme voditi
kataster komunalnih naprav v digitalni obliki na osnovi GIS-a v
ustrezni GIS programski opremi.
(2) Kataster kanalizacijskega omrežja je potrebno voditi
v skladu z zakonskimi podzakonskimi predpisi. Grafični del
je potrebno voditi v državnem koordinatnem sistemu, predpisanem za vodenje objektov in omrežja gospodarske javne
infrastrukture.
50. člen
(Projekt izvedenih del)
(1) Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan
projekt izvedenih del v skladu s predpisi o katastru kanalizacijskega sistema.
(2) Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster
izvajalca javne službe.
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51. člen
(Geodetske meritve)

Vse terenske meritve kanalizacijskega omrežja in objektov je potrebno izvajati v skladu z geodetsko zakonodajo in
podzakonskimi predpisi. Vse meritve morajo biti opravljene s
predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu.
Vse terenske podatke (surove) je potrebno ustrezno shraniti,
da se jih lahko kasneje uporabi pri zakoličbah.
52. člen
(Evidenca priključkov)
Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco priključkov na javno kanalizacijo.
IX. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični
pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 42/07, 45/08).
54. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2021
Dolenjske Toplice, dne 17. marca 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1: detajl tesnjenja jaška stopnja 1

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

939

Stran

940 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Priloga 2: detajl tesnjenja jaška stopnja 2

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3: detajl tesnjenja jaška stopnja 3

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

941

Stran

942 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Priloga 4: izvedba priključka

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
KOČEVJE
339.

Sprememba Statuta javnega lekarniškega
zavoda Lekarna Kočevje

Na podlagi določbe 45. in 46. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona
o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19)
in Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Kočevje (Uradni list RS, št. 28/19 in 153/21) je svet zavoda
Lekarne Kočevje na 5. korespondenčni seji od dne 15. 11. 2021
do dne 19. 11. 2021 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
1. člen
V Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
(Uradni list RS, št. 70/19) se prvi odstavek šestega člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvajanje lekarniške dejavnosti ima zavod v svoji
sestavi eno organizacijsko enoto na naslovu Roška cesta 16 v
Kočevju in drugo organizacijsko enoto na naslovu Kolodvorska
cesta 6 v Kočevju.«
2. člen
(1) Ta sprememba statuta se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, ko zavod pridobi soglasje ustanovitelja.
(2) Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta zavoda
Peter Vesel

KRŠKO
340.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjske površine na Velikem
Trnu – del EUP VET 032

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21
– ZUreP-3) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19)
je Občinski svet Mestne občine Krško, na 29. seji, dne 27. 1.
2022, sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjske površine na Velikem Trnu – del
EUP VET 032
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15; v
nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt
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za stanovanjske površine na Velikem Trnu – del EUP VET 032
(v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka
Kraljić, s. p., Krško pod številko OPPN-08/19.
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
(B) Odlok o OPPN
(C) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine
Krško
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A, Prerez B-B
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
1:500
(D) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP glede potrebnosti izvedbe postopka
CPVO
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Izhodišča nosilcev urejanja prostora
– Konkretne smernice za načrtovanje nosilcev urejanja
prostora
– 1. mnenja nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
– 2. mnenja nosilcev urejanja prostora
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno
namenjeno redni rabi te stavbe.
(2) Stavba je pokrit objekt, kamor se lahko vstopi in je
namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti.
(3) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma
načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa
se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
(4) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je
razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po
SIST) in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FZ se
upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni
objekti, ki so po definiciji stavbe.
(5) Kolenčni zid je višina zunanjega/obodnega zidu v
podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. ab plošča) do
strešne konstrukcije (npr. lega) stavbe.
(6) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja
ali odkopavanja.
(7) Zelena streha je večslojna streha, ki se zaključuje z
vegetacijsko plastjo.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje OPPN spada pod naselje Veliki Trn. V OPN
je območje v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako VET 032.
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(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št. 617/1-del,
616/3-del, 611/2-del, 613/3-del, 613/5-del, 3377/3-del (cesta),
600/2-del (cesta), vse k.o. Ravne.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,15 ha.
(4) Območje OPPN obsega parcelo, ki je v privatni lasti in
novo interno dostopno cesto, ki bo v II. fazi napajala več novih
gradbenih parcel, ki so bodo oblikovale ob lokalni cesti.
(5) Na severu OPPN meji na travnike, na zahodu in vzhodu na obstoječo stanovanjsko pozidavo, na jugu na lokalno
cesto.
5. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje načrtovane gradnje obsega naslednje
parcele:
– 618, k.o. Ravno (domet ruševin v primeru potresa),
– 620, 618, 617/1 in 616/3, vse k.o. Ravno (prestavljena
trasa telekomunikacijskega voda),
– 1046/2, 1046/3, 3378/1, 617/2 in 617/1, vse k.o. Ravno
(vodovodni priključek),
– 444, 620 in 618, obe k.o. Ravno (električni priključek),
– 1032/1 in 2982/5 (cesta), obe k.o. Veliki Trn, 3378/2
(cesta), 3378/1-del (cesta), 612/2-del, 612/1 in 611/2, vse
k.o. Ravno (NN priključek javne razsvetljave).
6. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN je dovoljena gradnja objektov, ki obsega:
– novogradnjo (prizidavo, legalizacijo),
– rekonstrukcijo,
– vzdrževanje objekta,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta,
– spremembo namembnosti.
7. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so glede na veljavno klasifikacijo
vrst objektov dovoljene naslednje vrste objektov:
– 111 – Enostanovanjske stavbe – samostojne hiše, vile,
dvojčki, kjer se vsaj polovica uporabne površine uporablja za
stanovanjske namene,
– 1121 – Dvostanovanjske stavbe – samostojne hiše, vile,
dvojčki, kjer se vsaj polovica uporabne površine uporablja za
stanovanjske namene,
– 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste – ceste in ulice, drevoredi v varovalnem
pasu cest, peš poti in cone za pešce, kolesarske steze, pristopi
do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob
objektih ipd.
– 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, in sicer 2221 lokalni plinovodi, 22221 lokalni vodovodi za
pitno vodo, 22223 vodnjaki, 2223 cevovodi za odpadno vodo,
2224 lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska
omrežja, razen baznih postaj in telekomunikacijskih stolpov,
– 24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, in sicer otroška igrišča, zelenice in druge
urejene zelene površine,
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, in sicer ograje, podporni zid.
(2) Na območju OPPN so glede na veljavne predpise o
razvrščanju objektov dovoljeni manj zahtevni, nezahtevni in
enostavni objekti.
(3) Na območju OPPN je glede na veljavne predpise dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov kot so:
– 11100 – enostanovanjske stavbe površine do 25 m²,
– 12120 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev površine do 25 m²,
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– 12203 – druge poslovne stavbe površine do 25 m²,
– 12301 – trgovske stavbe površine do 25 m²,
– 12420 – garažne stavbe površine do 50 m²,
– 12520 – rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe površine
do 25 m²,
– 12630 – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo površine do 25 m²,
– 12640 – stavbe za zdravstveno oskrbo površine do
25 m²,
– 12650 – stavbe za šport površine do 25 m²,
– 12713 – stavbe za skladiščenje pridelka površine do
25 m²,
– 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe površine do 25 m²,
– 12740 – druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in sicer
nadstrešnice, zimski vrtovi, senčnice, lope, drvarnice, letna
kuhinja ipd. površine do 50 m²,
– 21121 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste, in sicer prometne površine zunaj vozišča in obračališča površine do 200 m², prometna signalizacija
in prometna oprema višine do 10 m, pešpoti in kolesarske poti,
– 22221 – lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za
tehnološko vodo, in sicer cevovodi za pitno vodo in hidrantno
omrežje, premera do 80 mm,
– 22223 – vodni stolpi in vodnjaki, in sicer arteški in drugi
vodnjaki globine do 30 m,
– 22231 – cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) –
premer do 200 mm,
– 22241 – lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi –
kabelski vodi do 1 kV, prostozračno omrežje napetosti do 1 kV
in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV,
– 22242 – lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– 24122 – drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas, in sicer otroška in druga javna igrišča
površine do 100 m² in bazen za kopanje prostornine do 100 m³,
– 24205 – drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, in sicer ograje višine 1,5 m in oporni zidovi višinske
razlike med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m,
– 3111 – trajno reliefno oblikovanje terena, in sicer 31110
nasipi, 31120 izkopi in odkopi, 31130 utrjene površine do
500 m² in 31140 utrjene brežine,
– 3211 – gradbeni posegi za opremo odprtih površin, in
sicer 32120 urbana oprema, 32130 objekti za oglaševanje in
informacijski panoji in 32140 spominska obeležja površine do
25 m².
8. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Območje OPPN je namenjeno za bivanje – stanovanjske površine. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovoljene
tudi spremljajoče dejavnosti, in sicer:
– 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
– 47 Trgovina na drobno, razen motornih vozil – dovoljeno je vse razen 47.3 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z motornimi gorivi, 47.8 Trgovina na drobno na
stojnicah na tržnicah,
– 49.42 Selitvena dejavnost,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti –
dovoljeno je 52.10 Skladiščenje blaga brez negativnih vplivov
na okolje in 53.20 Druga poštna in kurirska dejavnost,
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti – dovoljeno je
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge nastanitve za krajši čas, 56.104 Začasni gostinski obrati, 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,
– 58.2 Izdajanje programja, 59.2 Snemanje in izdajanje
zvočnih zapisov in muzikalij,
– 60 Radijska in televizijska dejavnost,
– 61 Telekomunikacijske dejavnosti,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti,
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– 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 68 Poslovanje z nepremičninami,
– 69 Pravne in računovodske storitve,
– 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno
svetovanje,
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,
– 77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo
v najem in zakup,
– 78 Zaposlovalne dejavnosti,
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
– 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 86.23 Zobozdravstvena dejavnosti,
– 86.9 Druge dejavnosti za zdravje,
– 87.9 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
(2) Dovoljene so dejavnosti glede na dovoljene vrste nezahtevnih in enostavnih objektov iz tretjega odstavka 7. člena.
(3) Dovoljene so dejavnosti, ki ne generirajo tovornega
prometa in je na gradbeni parceli zagotovljena površina za
vzdrževanje objekta ter z zadostnimi parkirnimi površinami.
III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE
OBJEKTOV IN POVRŠIN
9. člen
(stanovanjske stavbe)
(1) Tipologija zazidave: samostojni objekti, dvojčki, vile
ali atrijske hiše.
(2) Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni gabariti: tloris je v osnovi podolgovate oblike, z možnostjo dodajanja in odvzemanja posameznih manjših
volumnov;
– vertikalni gabariti: etažnost objekta je največ K+P+M,
oziroma ne sme presegati višino 11,50 m merjeno od najnižje
kote obstoječega terena, neposredno ob objektu, klet je vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena kletna fasada.
(3) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– kota pritličja: do največ 50 cm nad najvišjo koto obstoječega terena ob objektu,
– kolenčni zid: do največ 1,2 m,
– streha: večkapna (tudi dvokapna), z naklonom 40°–45°,
dopustna je kombinacija z drugimi oblikami streh. V primeru
ravne, enokapne ali zelene strehe je dopusten manjši naklon.
Na strehi je dovoljena izvedba čopov, različnih oblik frčad in
strešnih oken. Dopustna je namestitev sončnih zbiralnikov in
sončnih celic, položenih na streho.
– smer slemena: nad večjim delom osnovne strehe je
vzporedna z lokalno cesto;
– kritina: rdeče ali temno sive barve, uporaba svetlih,
refleksivnih ali glaziranih materialov je prepovedana;
– fasada: iz naravnih materialov, dopustna je kombinacija
več medsebojno kompozicijsko usklajenih materialov. Uporaba
izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in
podobno je prepovedana.
(4) Lega objekta: na površini omejeni z gradbeno mejo,
razvidna je iz grafičnih prikazov (06. Zazidalna situacija).
(5) Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– peš površine so tlakovane z drobnimi tlakovci ali travnate,

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

945

– dostopna pot in parkirišče sta asfaltirani, tlakovani z
drobnimi tlakovci ali izvedeni s travnatimi ploščami, začasna
dostopna pot je lahko tudi v peščeni izvedbi,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtohtonih
grmovnic ali žičnata (tudi kovano železna) transparentna, višina
ograje je do največ 1,50 m;
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami,
uredijo se cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi;
– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami;
– podporni zidovi so kamniti, betonski obloženi s kamnom,
ali betonski prekriti s trajno zelenimi plezalkami.
(6) Faktor zazidanosti gradbene parcele: do vključno 0,5.
10. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Objekti, ki so stavbe:
– gradijo se znotraj gradbene meje,
– višinsko so objekti z vkopano kletjo ali pritlični, nižji od
stanovanjskega objekta, klet ima lahko le eno fasado v celoti
vidno,
– odmik od parcelne meje je določen z gradbeno mejo,
manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– lahko so različne konstrukcije,
– streha je večkapna (tudi dvokapna), ravna, enokapna
ali zelena streha, naklon in kritina strehe so enaki kot pri stanovanjski stavbi. Pri zimskem vrtu, senčnici ipd. sta možni tudi
transparenta kritina in fasada,
– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi
stanovanjske stavbe.
(2) Objekti, ki niso stavbe:
– postavljajo se lahko na celotni gradbeni parceli, ne
upoštevajoč gradbeno mejo,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši
odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so kamniti ali betonski obloženi s kamnom ali betonski prekriti s trajno zelenimi plezalkami.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
11. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Motorni promet:
– zgradi se nova interna dostopna cesta od priključka
z lokalno cesto LC 191151 do parcele št. 617/1, k.o. Ravne.
Prečni profil dostopne ceste je najmanj vozišče 2x1,75 m,
obojestranski bankini širine 0,75 m. Cesta se asfaltira za dvosmerni promet.
– v 1. fazi se uredi začasni dostop na parcelo št. 617/1,
k.o. Ravno direktno z lokalne ceste LC 191151, širine najmanj
2,5 m. Začasni dostop se lahko asfaltira, tlakuje ali izvede v
peščeni izvedbi. Po izgradnji nove dostopne interne ceste se
začasni dostop ukine.
(2) Mirujoči promet: parkirišče z obračališčem se zagotovi
na lastni parceli.
(3) Peš promet: odvija se po vozišču interne dostopne
ceste in po začasnem dostopu.
(4) Kolesarski promet: odvija se po vozišču interne dostopne ceste in po začasnem dostopu.
12. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije.
(2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: z vozišča interne
dostopne ceste se vodi v ponikalnice, s streh objektov se vodi
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tudi v ponikalnice, ki morajo biti locirane na gradbeni parceli
in izven vpliva povoznih in manipulativnih površin ali se vode
zbirajo v zbiralnik deževnice.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v malo
komunalno čistilno napravo, ki se locira na mestu, da omogoča dostop izvajalcu javne službe s specialnim vozilom za
praznjenje usedlin.
13. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)
(1) Parcela št. 617/1, k.o. Ravno se severovzhodno od
območja OPPN priključi na javno vodovodno omrežje PE 90,
ki poteka ob vzhodni strani občinske poti JP 694591 – odcep
Metelko.
(2) Priključni vod od trase javnega vodovoda do območja
OPPN poteka preko parc. št. 1046/2, 1046/3, 3378/1, 617/2 in
617/1, vse k.o. Ravno ter se položi na globino najmanj 1,0 m,
oziroma pod cono zmrzovanja.
(3) Vodomerni jašek se izvede izven objekta, na gradbeni
parceli, na vedno dostopnem mestu za upravljavca javnega
vodovoda, čim bližje priključnemu mestu na javnem vodovodu
in izven ograjenega dela gradbene parcele.
(4) Pod povoznimi/prometnimi površinami se vodovodna
cev postavi v zaščitno PVC ali PE cev.
(5) V varovalnem pasu javnega vodovoda je prepovedano
dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi za posledico imelo zviševanje ali zniževaje globine vodovoda od predpisane.
(6) Na območju OPPN ni zgrajenega hidrantnega omrežja.
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): območje OPPN
se priključi na obstoječe podzemno javno NN električno omrežje 0,4 kV, ki poteka iz transformatorske postaje 20/0,4 kV Veliki
Trn, mesto priključka je v priključni merilni omarici obstoječe
stanovanjske hiše na parceli št. 444, k.o. Ravno, ki je na
vzhodni strani, zunaj območja OPPN. Priključni vod poteka po
parcelah št. 444 in 618, obe k.o. Ravno. Na parceli št. 617/1,
k.o. Ravno se postavi samostojna ali fasadna priključna električna merilna omarica (PEMO).
(2) JAVNA RAZSVETLJAVA: ob interni dostopni cesti se
postavijo svetilke javne razsvetljave. NN vod javne razsvetljave
se vodi od obstoječe svetilke javne razsvetljave, ki je ob cerkvi,
severno od območja OPPN, na parceli št. 1032/1, k.o. Veliki
Trn. Trasa NN električnega voda za javno razsvetljavo poteka
preko parc. št. 1032/1 in 2982/5 (cesta), obe k.o. Veliki Trn,
3378/2 (cesta), 3378/1-del (cesta), 612/2-del, 612/1 in 611/2,
vse k.o. Ravno. Dopustna je postavitev solarne javne razsvetljave.
15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN se ukine obstoječi prostozračni
telekomunikacijski vod. Nadomestna podzemna trasa TK voda
poteka ob severni meji interne dostopne ceste (severna meja
OPPN), preko parcel št. 620, 618 in 616/3, vse k.o. Ravno.
(2) Od prestavljene trase se izvede priključni vod za parcelo št. 617/1, k.o. Ravno.
(3) Na fasadi objekta ali samostojno na parceli se postavi nova samostojna ali fasadna priključna telekomunikacijska
omarica (PTKO).
(4) Na parceli 617/1, k.o. Ravno se delno, v območju
gradnje objektov, prestavi podzemni optični kabel proti meji s
parc. št. 618, k.o. Ravno.
16. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Na gradbeni parceli se ob interni dostopni cesti uredi
odjemno mesto za odpadke (OMO), kjer se postavijo namen-
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ske predpisane posode. Do izgradnje interne dostopne ceste
se odjemno mesto uredi ob lokalni cesti.
(2) Za ločeno zbiranje odpadkov se koristi obstoječi zbirni
prostor, ki je v centru naselja.
17. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti,
skladno z zakonodajo.
(3) Cisterne za utekočinjen naftni plin ipd. se lahko postavljajo na celotni parceli, če so vkopane v teren, če so postavljene na terenu potem jih je prepovedano postavljati med
objektom in lokalno cesto.
(4) Dovoljena je uporaba obnovljivih virov energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce,
veter ipd.).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo vode in podtalnice: območje OPPN ni v varstvenem pasu varovanja pitne vode. Padavinske odpadne vode
s prometnih površin in strehe objekta se vodijo v ponikalnice.
Komunalna odpadna voda se vodi v malo komunalno čistilno
napravo.
(2) Varstvo zraka: objekti ne smejo presegati dovoljenih
vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne
sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka. Stanovanjska
hiša ne bo imela vplivov na zrak.
(3) Varstvo pred hrupom: skladno s 4. členom Uredbe
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 43/18 in 59/19) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo
varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa
v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje: pri zemeljskih delih se mora
plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini. Na
območju OPPN ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.
(5) Odstranjevanje odpadkov: na območju urejanja se
uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih
mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in
odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
19. člen
(ohranjanje narave)
Celotno območje OPPN je na ekološko pomembnem
območju Ajdovska jama, za katero ni potrebno predpisati konkretnih varstvenih usmeritev.
20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni enot kulturne dediščine, vpisanih
v register nepremične kulturne dediščine.
(2) Zaradi varstva morebitnih arheoloških ostalin in izvedbe strokovnega – konservatorskega nadzora nad posegi je
treba 14 dni pred pričetkom gradbenih del o tem pisno obvestiti
pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
21. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z brežinami, podporni zidovi se ozelenijo s trajno zelenimi plezalkami.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka
vegetacija izvede z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
22. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se
deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic
ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Potres:
– pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev, je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja
dimenzioniranje in izvedbo objektov v potresnih območjih za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,175 g.
(2) Nevarne snovi:
– na območju OPPN ne obstaja možnost razlitja nevarnih
snovi.
(3) Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi
predpisi,
– notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objekta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje za varen
umik živali, ljudi in premoženja,
– voda za gašenje požara se zagotavlja iz gasilskih cistern, odzivni čas gasilcev, ki so v centru naselja, je 10 min,
– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi mejami, kar je razvidno iz grafičnih prikazov tega OPPN.
(4) Poplave:
– na območju OPPN ni nevarnosti poplav, niti visoke
podtalnice.
(5) Plazovitost in erozivnost:
– območje OPPN ni na plazovitem terenu, je na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi.
(6) Obramba in zaščita:
– na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja
obrambe.
VII. NAČRT PARCELACIJE
24. člen
(načrt parcelacije)
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk
teh parcel so prikazani v grafični prilogi 8 Načrt parcel z zakoličbo.
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(2) Objekte je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno
konstrukcijsko in funkcionalno celoto po pogojih tega odloka.
(3) Parcela mora biti komunalno opremljena, obvezno
mora biti zgrajena dostopna pot, električni in vodovodni priključek ter zgrajena mala komunalna čistilna naprava.
(4) Po izgradnji interne dostopne ceste se ukine začasni
dostop na parcelo.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje
javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje
tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo,
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Investitor je dolžan najmanj 5 delovnih dni pred začetkom gradnje pisno obvestiti izvajalca javne službe ter naročiti
zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov.
28. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane
znotraj gradbene meje. Pri tem se upoštevajo vsa določila tega
odloka (obliko tlorisa, faktor zazidanosti ipd.).
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo
možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene
višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, inštalaterskih napeljav ipd.
(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(5) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki
se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(6) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske in telekomunikacijske infrastrukture je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot,
globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma
na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva
zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(7) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
(8) Dopustna je postavitev električnih in telekomunikacijskih omaric na fasadah objektov.
(9) Pri gradnji interne dostopne ceste je dovoljeno manjše
odstopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi terenskih pogojev, vendar se mora
dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prometne
zakonodaje.
(10) Garaže so lahko sestavni del stanovanjske hiše.

25. člen
(javno dobro)

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Na območju OPPN je kot javno dobro predvidena interna
dostopna cesta.

29. člen

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(etapnost gradnje)
(1) V prvi fazi se realizira gradnja na parceli št. 617/1,
k.o. Ravno in se zgradi začasni dostop na parcelo direktno z
lokalne ceste LC 191151 (Leskovec–Senuše–Veliki Trn).

(začasna namembnost zemljišč)
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.
30. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem
oddelku za prostor Občine Krško.
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31. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2019-O502
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

341.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Poslovno cono Drnovo – vzhod / II.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 115., 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE,
199/21 – ZUreP-3) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 29. seji, dne
27. 1. 2022, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Poslovno cono Drnovo – vzhod / II.
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Poslovno cono Drnovo-vzhod (Uradni list RS, št. 116/08 in
160/20) se na koncu 2. člena doda besedilo, ki se glasi:
»Sestavni deli drugih sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega načrta (v nadaljevanju SD OPPN 2), s katerimi se
dopolni OPPN so:
A) TEKSTUALNI DEL SD OPPN 2 (odlok o SD OPPN 2)
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela OPN občine Krško
B2 Pregledna situacija z omejitvami v prostoru
ter povezavo s sosednjimi območji
B3 Prikaz obstoječega stanja terena s katastrskim načrtom
B4 Ureditvena situacija s prerezom območja
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
B6 Načrt parcelacije

M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000

C) SPREMLJAJOČE GRADIVO
C1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
C2 Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
C3 Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
C4 Podatki iz prikaza stanja prostora
C5 Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta

C6 Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede
CPVO
C7 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
C8 Povzetek za javnost
C9 Elaborat ekonomike
C10 Neuradno prečiščeno besedilo odloka z označenimi
spremembami.«.
2. člen
V 3. členu se:
– v tretjem odstavku besedilo »Obstoječemu telekomunikacijskemu antenskemu stolpu z bazno postajo Drnovo se
zaradi novih ureditev spremeni gradbena parcela in dostop.«
nadomesti z besedilom »Obstoječ telekomunikacijski antenski
stolp s pripadajočo manipulativno površino na zemljišču s parcelno številko 3763, k.o. Drnovo se v soglasju z upravljavcem
ukine ali prestavi na enega od robov tega zemljišča.«.
3. člen
V 4. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki
se glasi:
»(5) Območje SD OPPN 2 zajema po veljavnem OPPN iz
leta 2008 območja karejev I in II, ki se s SD OPPN 2 združita
v kare I (pri tem se ukine severni del ceste C2) ter zahodno
polovico del kareja III. Zaradi infrastrukturne in prostorske
povezanosti so v območje SD OPPN 2 vključene tudi posamezne infrastrukturne ureditve, kot je razvidno iz grafičnih
prikazov. Območje SD OPPN 2 zajema zemljišči s parcelnima
številkama 3763 in 3765, obe k.o. 1320-Drnovo ter zemljišča
oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 105/2-del, 3779del, 3776, 3764-del, 105/10-del, 105/11-del, 99/5-del, 101/5,
181/6 in 180/6, vse k.o. Drnovo. Velikost območja SD OPPN
2 znaša 5,5 ha.«.
4. člen
V 5. členu se na koncu besedila doda besedilo:
»Izven območja SD OPPN 2 so dopustne priključitve na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.«.
5. člen
V 7. členu se:
– v prvem odstavku besedilo v oklepaju »(kare I, II, III, V,
VI)« nadomesti z besedilom »(kare I, III, IV, V, VI)«,
– v tretjem odstavku druga poved spremeni tako, da se
glasi: »Nanjo se z južne smeri navezuje prečna cesta C2, s
severne in južne strani pa tudi cesta C3.«,
– na koncu petega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Dopustna je delitev gradbenih parcel, v skladu z idejnimi zasnovami investitorjev, pri čemer velikost parcel, ki se delijo ne
sme biti manjša od 1500 m2.«.
6. člen
V 8. členu se:
– v prvi povedi prvega odstavka beseda »in« nadomesti z
vejico ter za besedilom »gradbeno inženirskih objektov« doda
besedilo »ter drugih gradbenih posegov.«,
– na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»– področje 3 Drugi gradbeni posegi, od tega:
– oddelek 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
– oddelek 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin in
– oddelek 33 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni
drugje.«.
7. člen
V 9. členu se na koncu besedila doda četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Kot dopolnitev k osnovnim objektom je dopustna tudi
umestitev proizvodov, danih kot celota na trg. Njihova velikost
in oblikovanje naj bo podrejeno osnovni stavbi, tako da ne
predstavljajo glavne dominante v prostoru.«.
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8. člen
V 11. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Ureditveni
kareji I, III, IV, V in VI: znotraj ureditvenih karejev so načrtovane
posamezne parcele namenjene gradnji (ali gradbene parcele
po tem odloku), ki se lahko med seboj poljubno združujejo ali
delijo, pri čemer velikost razdeljene parcele ne sme biti manjša
od 1500 m2.«,
– na koncu šestega odstavka doda besedilo: »V primeru
delitve gradbenih parcel se razdeli tudi gradbena meja (vzpostavi se ena ali več notranjih gradbenih mej v kareju), tako da
je ta od parcelne meje, na kateri je predvidena gradnja objekta
v notranjost umaknjena za najmanj 3 m. Pri tem morajo biti
zagotovljene požarnovarnostne zahteve, v skladu s predpisi o
požarni varnosti.«,
– v drugi povedi osmega odstavka za besedo »Lokacije«
doda besedilo »in število«,
– v devetem odstavku za besedilom »ki se nahaja med
manipulativno površino in mejo gradbene parcele« doda besedilo »oziroma robom pločnika/ceste«,
– deseti odstavek spremeni tako, da se glasi: »10) Linija
zasaditve (LZ) je linija ob osrednji povezovalni cesti C1 in
severnem delu ceste C3. Ob liniji zasaditve se v dolžini vsaj
1/3 meje parcele izvedejo zasaditve z drevesi in grmovnicami.
Dopusten je tudi manjši delež zasaditev, če tega ne omogočajo
infrastrukturne ureditve. Zasaditev se mora prilagajati prometni
preglednosti.«,
– na koncu dvanajstega odstavka doda besedilo »Drevored ob državni cesti R3-673/1340 je treba načrtovati tako, da
krošnje in koreninski sistem ob največji razrasti ne posegajo v
prosti profil ceste. V območju površin, potrebnih za preglednost
ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m. Vzorec zasaditve površin ob cesti
je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti
ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in
opreme. Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.«.
9. člen
V 12. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Objekti se
locirajo med sabo pravokotno in vzporedno z notranjo gradbeno mejo posameznih karejev, če je ta določena, s tem, da so
fasade ob robu karejev lahko vzporedne z določeno zunanjo
gradbeno mejo karejev.«,
– v drugem odstavku besedilo »5 m« nadomesti s »3 m«.
10. člen
V 14. členu se:
– v četrti alineji prvega odstavka za besedilom »– Kritina:
vsi sivi odtenki in črna barva, dovoljena je tudi transparentna«
doda besedilo »in ozelenjena«,
– na koncu pete alineje doda besedilo: »ter barvnih poudarkov v skladu s celostnimi grafičnimi podobami podjetij.«.
11. člen
V 15. členu se:
– v prvem odstavku na koncu prve povedi doda besedilo »oziroma na grafičnih prilogah sprememb in dopolnitev
OPPN«,
– črta druga poved prvega odstavka,
– na koncu drugega odstavka doda besedilo: »Dopustna
je tudi delitev parcel, pri čemer velikost razdeljene parcele ne
sme biti manjša od 1500 m2. Pri delitvi parcel je treba upoštevati dostop do parcele, lego, velikost, uporabo in vzdrževanje
objekta, potrebne manipulativne in parkirne površine ter druge
infrastrukturne ureditve za namen funkcioniranja objektov na
parceli.«,
– v četrtem odstavku črta druga poved.
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12. člen
V 16. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki
se glasi:
»(9) Dopustna je priključitev na že obstoječe infrastrukturne vode, ki potekajo znotraj gradbenih parcel (tudi tiste, ki
so predvideni za prestavitev v infrastrukturne koridorje), če je
to združljivo z izvedbo načrtovanih gradenj in s tem soglašajo
upravljavci infrastrukture.«.
13. člen
V 17. členu se:
– osmi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(8) V primeru, da obstaja možnost razlitja oziroma razsutja nevarnih snovi
oziroma tekočin, morajo biti pokrite prometne vozne površine in
parkirišča ter garaže urejene v obliki zadrževalnega sistema –
lovilne sklede, ki mora biti brez odtokov, nepropustna za vodo,
odporna na vse snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika,
da zajema vso morebitni razlito ali razsuto količino nevarnih
snovi oziroma tekočin.«,
– na koncu besedila dodata nov deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Pred izdajo gradbenih dovoljenj v varovalnem pasu
državne ceste je treba vložiti projektno dokumentacijo v pregled
in potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo in si pridobiti pozitivno mnenje za izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo.
(11) V varovalnem pasu avtoceste ni dopustno postavljati
tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali
zvočno obveščanje in oglaševanje. Morebitna izvedba ukrepov
za zaščito objektov pred hrupom in drugi vplivi, ki so posledica
obratovanja avtoceste niso obveznost upravljavca avtoceste.«.
14. člen
V 18. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
»Čez zahodni del območja SD OPPN 1 potekajo nizkonapetostni (NN) podzemni elektroenergetski vodi, ki se upoštevajo
kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od osi skrajnega elektroenergetskega voda v obeh
smereh. NN vodi se pod pogoji upravljavca elektro omrežja
lahko tudi prestavijo v koridor ceste C1 in na zahodni rob zemljišča s parcelno številko 3763, k.o. Drnovo.«.
15. člen
V 20. členu se v četrtem odstavku za prvo povedjo doda
besedilo, ki se glasi: »Dopustne so tudi drugačne primerljive
rešitve, pod pogojem, da z njimi soglašajo mnenjedajalci in to
dopušča veljavna zakonodaja.«.
16. člen
V 22. členu se:
– v drugem odstavku tretja poved spremeni tako, da se
glasi: »Pri izračunu volumna zadrževalnika se upošteva kritično
intenziteto padavin.«,
– v tretjem odstavku se druga poved spremeni tako, da se
glasi: »Pri izračunu volumna zadrževalnika se upošteva kritično
intenziteto padavin.«,
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »V primeru, da
gre za požarno zahtevne obrate, je treba zunanje manipulativne utrjene površine ob objektih izvesti v obliki zadrževalnega
sistema – lovilne sklede za zajem odpadnih požarnih voda.«.
17. člen
V 23. členu se:
– prvem odstavku prvi dve povedi spremenita tako, da se
glasita: »Poslovna cona se preko povezovalnega vodovoda iz
DLTŽ DN 150, ki bo potekal ob južni strani nove predvidene
cestne povezave Drnovo–Cerklje priključi na zahodni strani na
vodovod DLTŽ 150 Drnovo–AC baza Drnovo, na vzhodu na
vodovod DLTŽ 150 Drnovo–Gorica, ki poteka po desni strani lokalne ceste Drnovo–Gorica. Obstoječe vodovodno omrežje se
napaja iz črpališča Brege, tlak v omrežju znaša ca. 4,5 bara.«,
– na koncu četrtega odstavka doda besedilo: »Odstopanja od rešitev, navedenih v tem členu so dopustna pod pogojem, da z njimi soglaša upravljavec vodovoda.«.
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18. člen
V 26. členu se:
– v drugi povedi prvega odstavka beseda »varovanje«
nadomesti z »varstvo«,
– v tretji povedi prvega odstavka beseda »zaščitne« nadomesti z besedilom »nadaljnje predhodne«.
19. člen
V 37. členu se na koncu besedila doda deseti odstavek,
ki se glasi: »(10) Ob obvozni cesti Drnovo je ob pločniku dopustno izvesti tudi zidec (namesto brežine, ki sega v gradbeno
parcelo).«.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2020-O509
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

342.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev dela starega mestnega jedra Krško
(umestitev knjižnice) – umestitev šole

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 115., 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE,
199/21 – ZUreP-3) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 29. seji, dne
27. 1. 2022, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev dela starega mestnega jedra Krško
(umestitev knjižnice) – umestitev šole
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice) (Uradni list RS, št. 84/09) se na koncu besedila 2. člena
doda besedilo, ki se glasi:
»Sestavni deli Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPPN), s
katerimi se dopolni OPPN so:
A) TEKSTUALNI DEL SD OPPN (odlok o SD OPPN)
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta
B2 Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim
stanjem
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
B4 Ureditvena situacija
B5 Infrastrukturna situacija
B6 Načrt parcelacije
B7 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

M 1:2000
M 1:1000
M 1:5000
M 1:500
M 1:500

M 1:1000

C) SPREMLJAJOČE GRADIVO
C1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
C2 Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
C3 Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
C4 Podatki iz prikaza stanja prostora
C5 Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
C6 Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede
CPVO
C7 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
C8 Povzetek za javnost
C9 Elaborat ekonomike
C10 Neuradno prečiščeno besedilo odloka z označenimi
spremembami.«.
2. člen
V 3. členu se:
– v četrtem odstavku besedilo »ob novi knjižnici« nadomesti z besedilom »ob novi osnovni šoli«, beseda »knjižnica«
pa z besedo »osnovna šola«,
– v šestem odstavku prva in druga alineja spremenita
tako, da se glasita:
»– Novi trg med osnovno šolo in fakulteto,
– Parkovna poteza med osnovno šolo in Mencingerjevo
hišo ali manjši trg,«,
– v šestem odstavku črta tretja alineja.
Dosedanja četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta.
3. člen
V 4. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki
se glasi:
»Območje SD OPPN zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 3050/19, 3050/8, 39/3, 33, *837,
*59, 39/2, 34/1, 38/5, 38/6, 38/2, 38/1, 38/4, 3050/2, 27/2, 27/3,
27/4, 26/2, 4002, 24/2, *45 in 3051/4; vse k.o. Krško. Velikost
območja je 1,3 ha.«.
4. člen
V 7. členu se:
– v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se
glasi: »– idejna zasnova za objekt osnovne šole.«,
– v četrtem in šestem odstavku beseda »knjižnice« nadomesti z »osnovne šole«,
– v petem odstavku za besedilom »predvidena so transparentna pritličja« doda besedilo »razen pri osnovni šoli«, kjer
je dopustno tudi netransparentno pritličje)«,
– v sedmem odstavku na koncu besedila črta pika in doda
besedilo »in po potrebi rekonstruira. Dopustna je souporaba
igrišč oziroma povezava z območjem nove šole.«.
5. člen
V 8. členu se:
– za besedilom »85.100 Predšolska vzgoja« doda besedilo »85.200 Osnovnošolsko izobraževanje«,
– za besedilom »93.110 Obratovanje športnih objektov«
doda besedilo »94.200 Dejavnost sindikatov«.
6. člen
V 10. členu se na koncu odstavka doda besedilo:

3
31
32

»24205 Drugi gradbeno inženirski objekti,
ki niso uvrščeni drugje (ograje in oporni
zidovi)
DRUGI GRADBENI POSEGI
Trajno reliefno preoblikovanje terena
Gradbeni posegi za opremo odprtih
površin.«.
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7. člen
V 11. členu se:
– v drugem odstavku besedilo pod naslovom OBJEKT
A-nestanovanjska stavba spremeni tako, da se glasi:
»Objekt osnovne šole (s telovadnico):
Horizontalni Največji horizontalni gabarit šole je določen
gabarit:
z gradbeno mejo, razvidno iz ureditvene situacije. Tloris stavbe je bodisi enovit bodisi
sestavljen iz več volumnov.
Vertikalni
do največ K + P + 1 + M; dopustne so komgabarit:
binacije različnih etažnosti
Streha:
Streha je ravna in/ali razgibana in sestavljena iz več dvokapnih strešin, ki se v smeri,
obliki in velikosti nanašajo na strehe obstoječih dvoriščnih objektov CKŽ,
– v drugem odstavku se besedilo pod naslovom OBJEKT
G-nestanovanjska stavba spremeni tako, da se glasi:
»Podzemne garaže:
Pod vsemi objekti oziroma celotno ureditvijo je dopustna
kletna etaža – podzemna garaža, namenjena parkiranju zaposlenih, obiskovalcev in stanujočih. Možna je fazna izvedba
garaž, ki je odvisna od dinamike izvedbe novih objektov in
ureditev.«,
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Uvoz oziroma vhod v garažo z Bohoričeve ulice je nadkrit. V primeru
več vhodov so ti lahko različno oblikovani, oblikovanje nadkritij
je svobodno, predstavljati pa mora dosežek v oblikovalskem
smislu.«,
– v četrtem odstavku beseda »knjižnice« nadomesti z
besedno zvezo »osnovne šole« ter izbriše besedilo »(osnovni
motiv oblikovanja knjižnice je izrazit volumen nadstropja nad
transparentnim pritličjem)«.
8. člen
V 12. členu se:
– na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Dopusti se nadzidava objekta CKŽ 8, pri čemer se upošteva naslednje pogoje:
– Najvišja dopustna etažnost objekta je K+P+1+Po.
– Ohraniti je treba dvokapno streho pokrito z opečno kritino v opečni barvi. Za osvetlitev podstrešja je na ulični strešini
sprejemljivo umestiti zgodovinske dvokapne frčade v obliki
pravokotnika, pri čemer je potrebno slediti:
– razmerje višina: širina je 3:4,
– frčade lahko obsegajo maksimalno 45 % dolžine
strešne kapi,
– zgornji rob čela frčade mora biti umeščen v spodnjo
polovico strešine,
– višina čelne stene frčade ne sme presegati 1,4 m
(brez zatrepa),
– razdalja med posameznimi frčadami mora biti enakomerna, predstavljati mora najmanj 1-kratnik širine frčade,
– odmik frčad od roba strešine mora biti najmanj 1 m
od roba strešine.
– Pri nadzidavi je treba slediti pravilni členitvi ulične fasade s pravokotnimi okenskimi odprtinami.
– Ohraniti je treba oblikovanje stavbnega pohištva (vhodna vrata, okna).
– Potrebno je ohraniti oziroma rekonstruirati obstoječi
venec, ki zaključuje stavbo, tako da le-ta postane horizontalni
venec.
– Strešni venec nadzidanega nadstropja je treba oblikovati po vzoru sorodnih zgodovinskih enonadstropnih stavb.
Preveri se npr. oblikovanje strešnega venca po vzoru horizontalnih preklad nad okenskimi odprtinami, povzame se profil
obstoječega venca čela, ipd.«,
– za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Na območju objekta s hišno številko Bohoričeva ulica 1
je na mestu ute, načrtovane za odstranitev, dopustna ureditev
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parkirnih mest. Objekt s hišno številko Bohoričeva ulica 2 je
dopustno odstraniti in zgraditi nov poslovni ali poslovno stanovanjski objekt v tlorisni velikosti do 100 m2 ter etažnosti P+M.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek,
– dosedanji peti odstavek, ki postane šesti se spremeni
tako, da se glasi:
»Mencingerjeva hiša se varuje in ohranja v celoti, v svoji
pojavnosti in notranji zasnovi; pri obnovi se predvidi odpiranje
atrija proti predvidenemu parku oziroma trgu ob osnovni šoli, ki
se mu pri urejanju nameni posebno pozornost.«.
9. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Igriščne ograje, ki so žičnate, plastificirane žičnate oziroma iz podobnih transparentnih materialov lahko presegajo
višino 2,2 m.«.
10. člen
V 14. členu se:
– v četrtem odstavku v prvi alineji beseda »knjižnico«
nadomesti z »osnovno šolo«, v drugi alineji za besedilom
»Parkovna poteza« doda besedilo »ali manjši trg« in črta tretja
alineja,
– za dosedanjim zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi: »Območje osnovne šole, vključno z novim trgom
pri fakulteti mora izkazovati jasnost in logičnost zasnove, uporabnost prostorov, razporeditev programskih sklopov. Zato je
treba posebno pozornost nameniti kompoziciji arhitekturnih
elementov, njihovemu materialu in obliki. Za območje osnovne
šole in novega trga pri fakulteti se izdela načrt krajinske arhitekture. Dopustna je ureditev senzoričnega in učnega vrta,
zelenjavnega vrta in drugih podobnih ureditev, potrebnih za
funkcioniranje šole.«.
11. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Lega osnovne šole je določena z gradbeno mejo-črto, ki
je objekt šole ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od
nje odmaknjen v notranjost zemljišča.«.
12. člen
V 16. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda
besedilo »oziroma v grafičnem delu SD OPPN.«.
13. člen
V 18. členu se:
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Površine za
parkiranje so v podzemnih garažah, na nivoju terena južno od
osnovne šole ter na obstoječih parkirnih površinah ob vznožju
Trške gore ter ob Šoferski in »Novi ulici«,
– osmi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Pri vseh
ureditvah se upošteva Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi
objektov (Uradni list RS, št. 41/18).«.
14. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(promet na območju osnovne šole)
(1) Dovoz do objekta osnovne šole je načrtovan preko rekonstruirane Bohoričeve ulice. Ob Bohoričevi ulici je dopustno
urediti avtobusno postajališče. Vzpostavi se omejitev hitrosti
prometa, tako da se zagotovi varen prehod učencev in zaposlenih iz osnovne šole do igrišč na drugi strani ulice.
(2) Parkiranje za potrebe nove šole in za ostali javni
program se uredi v kletni etaži (garaži) šole ter na nivoju
terena-južno od lokacije nove osnovne šole.

Stran

952 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

(3) Garažno hišo je dopustno razširiti pod novi mestni trg v
severnem delu SD OPPN in na jugu navezati na garažno hišo,
načrtovano v sklopu veljavnega OPPN.
(4) Do stanovanjskih objektov Cesta krških žrtev št. 2 do
12 se južno in vzhodno od načrtovane šole zagotovi dostopna
cesta. Dostopno cesto je dopustno urejati tudi znotraj gradbene
meje za umestitev nove osnovne šole, v kolikor dostopna cesta
ne ovira funkcioniranja šole. Dostop do objekta CKŽ 6 je možen
tudi preko zemljišč objekta CKŽ 8.
(5) Kot začasna ureditev se do izgradnje nove šole in
ureditve manjšega trga oziroma parka, na območju med Mencingerjevo hišo in šolo, dopusti parkiranje.«.
15. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
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črtovano območje se predvidi širitev plinovodnega omrežja z
navezavo na odsek R219-PE63 na severnem delu območja in
južno z navezavo na odsek R206-PE126.
(2) Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz PURES se
predvidi ogrevanje z zemeljskim plinom ali ogrevanje s priključitvijo na toplovod iz kotlovnice na Bohoričevi ulici ali z obnovljivimi viri energije (lahko v kombinaciji s plinom ali priključitvijo
na toplovod).
(3) V okviru komunalnega reda se plinovodno omrežje
umesti v pločnik ali kolesarsko stezo, v kolikor to ni mogoče pa
v zemljišča ob robu cest v javni lasti.«.
19. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen

»19.a člen

(komunikacijsko omrežje na območju osnovne šole)

(vodovodno omrežje na območju osnovne šole)

(1) Priključitev osnovne šole na obstoječe optično omrežje, ki poteka po Cesti krških žrtev se izvede preko novega
priključka med Mencingerjevo hišo in Fakulteto za energetiko.
Mesto priključitve je v jašku J102-3.9, na Cesti krških žrtev.
(2) Šola se na Telekomovo komunikacijsko omrežje priključi v obstoječem TK jašku kabelske kanalizacije na Hočevarjevem trgu (vogal Fakultete za energetiko na CKŽ 1) oziroma
pod pogoji upravljavca.«.

Osnovna šola se pod pogoji upravljavca priključi na javno
vodovodno omrežje, ki poteka po Cesti krških žrtev. Priključitev
se izvede po trasi med Mencingerjevo hišo in Fakulteto za
energetiko.«.
16. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(kanalizacijsko omrežje na območju osnovne šole)
(1) Komunalne odpadne vode iz osnovne šole se priključi
na javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka po Cesti krških žrtev. Priključitev se izvede po trasi med Mencingerjevo hišo in
Fakulteto za energetiko.
(2) Padavinske odpadne vode iz območja šole se odvajajo
v novo predviden padavinski kanal, ki se zgradi v vzhodnem
delu Bohoričeve ulice in v južnem delu Hočevarjevega trga.
Padavinski kanal se priključi na obstoječ mešan kanalizacijski
kolektor pri objektu CKŽ 1 (Fakulteta za energetiko). Za odvod
padavinskih voda iz garaže se uredi prečrpavališče.
(3) Čiste padavinske vode s strehe objekta se preko
peskolovov in revizijskih jaškov vodijo direktno v sistem padavinske kanalizacije.«.
17. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(elektroenergetsko omrežje na območju osnovne šole)
(1) Zaradi umestitve nove osnovne šole se prestavi obstoječa transformatorska postaja (TP) 20/0,4 kV Krško šola
TSŠ, in sicer na lokacijo ob ekološkem otoku, zahodno od
Bohoričeve ulice.
(2) Vključitev nove TP se izvede s priključitvijo na predviden SN 20 kV kablovod, ki bo položen iz TP Krško Bohoričeva.
Obstoječ 20 kV kablovod, ki je izveden z dotrajanim oljnim
kablom med TP Bohoričeva in obstoječo TP Krško šola TSŠ
se opusti. Obstoječ kablovod, ki povezuje TP Krško šola TSŠ
in TP Valvazorjeva se spoji z novim kablovodom in položi iz
smeri nove TP.
(3) Iz nove TP se načrtuje nov NN izvod »OŠ dr. Mihajla
Rostoharja Krško« in prilagodijo obstoječi.«.
18. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(plinovodno omrežje na območju osnovne šole)
(1) Za oskrbo z zemeljskim plinom je dopustna gradnja
plinovodnega omrežja po celotnem območju SD OPPN, z
možnostjo nadaljevanja po Bohoričevi ulici proti jugu. Za na-

20. člen
V 24. členu se:
– v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja
alineja, ki se glasi:
»– vplivno območje sakralne stavbne dediščine Krško –
Cerkev sv. Rozalije (evid. št. 1951),«. Dosedanja tretja in četrta
alineja postaneta četrta in peta.
– za dosedanjim zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Na območju SD OPPN:
– je treba na območju načrtovanih posegov izvesti predhodne arheološke raziskave – arheološki testni izkop, arheološke raziskave ob gradnji in arheološka izkopavanja;
– na območju nepremičnin na zemljiščih s parcelnimi številkami 27/2, 27/3 in 27/4, 33, 34/1, 38/1, 38/2, 38/4, 38/5, 39/2,
vse k. o. Krško (območje veliko približno 6350 m2) se izvede
arheološki testni izkop. Izkoplje se strojno-ročne testne sonde.
Asfalt in tampon ter gramozna nasutja se lahko izkoplje strojno
ob stalni prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav.
Izkop lahko poteka le z ravno žlico. Preostale plasti se izkoplje
ročno. Kolekcija najdb je totalna. Testne sonde morajo pokriti
3 % vsake nepremičnine. Lego testnih sond je treba uskladiti s
pristojnim arheologom konservatorjem. Na podlagi rezultatov
arheološkega testnega izkopa bo Zavod za varstvo kulturne dediščine podal smernice oziroma pogoje za načrtovane posege;
– na območju zemljišč s parcelnima številkama 3050/2del, 3050/8, obe k. o. Krško (velikost približno 1900 m2) morajo
potekati arheološke raziskave v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji. V primeru odkritja intaktnih arheoloških plasti se dela ustavijo in ogrožene ostaline razišče. Arheološka
raziskava ob gradnji vključuje odkrivanje in dokumentiranje
arheološko relevantnih pojavov med takimi posegi in po njihovem končanju ter se izvaja po pravilih, ki veljajo za arheološka
izkopavanja. Če je pri arheološki raziskavi ob gradnji potrebna
začasna konsolidacija izkopov zaradi varnosti ali zagotavljanja
pogojev za ustrezno opazovanje in dokumentiranje morebitnih
arheoloških ostalin, je treba tudi ta postopek ustrezno dokumentirati;
– na območju zemljišč s parcelnima številkama 39/3,
3050/19, obe k. o. Krško (velikost približno 2630 m2) mora
potekati rušenje stavb ob prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav. Stavbe se lahko poruši do nivoja današnje
hodne površine. Po odstranitvi ruševinskega materiala, je treba
opraviti predhodne arheološke raziskave v obliki izkopa strojnih
testnih sond. Pregledane mora biti vsaj 3 % površine. Strojne
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testne sonde se lahko izkoplje do arheološko pozitivnih plasti,
ki se jih mestoma lahko točkovno prebije za določitev vsebine
arheoloških depozitov. V primeru odkritja intaktnih arheoloških
ostalin ali depozitov bo nato določen morebitni nadaljnji obseg
in način arheoloških raziskav;
– na območju nepremičnine na zemljišču s parcelno številko *59-del k. o. Krško (približno 350 m2) se izvede arheološka izkopavanja. Vse plasti se izkoplje ročno stratigrafsko do
globine približno 1, 00 m;
– raziskava mora potekati v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13) in tam navedenimi
standardi;
– za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu
je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in
odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo.
Za pridobitev omenjenega soglasja je treba na Ministrstvo za
kulturo posredovati vlogo s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, zaris lokacije raziskovanja in
obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu,
navedbo izbranega izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav
in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika zemljišča
za poseg v nepremičnino;
– v primeru odkritja intaktnih arheoloških struktur lahko
ministrstvo zahteva njihovo ohranitev na mestu odkritja (in situ)
in njihovo prezentacijo.«.
21. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku zadnja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi
predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.«.
22. člen
V 26. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »Uradni list RS, št. 105/05«
nadomesti z »Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19«,
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je treba upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 121/04 in 59/19) in Pravilnik o zaščiti pred hrupom v
stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ).«.
23. člen
V 31. členu se:
– naslov člena spremeni tako, da se glasi: »Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami«,
– prva alineja spremeni tako, da se glasi: »– naravne
omejitve (po javno dostopnih podatkih območje sicer ni evidentirano kot poplavno, plazljivo ali erozijsko ogroženo; eventualno
obstaja možnost visoke podtalnice, kar se preveri v fazi projektiranja in temu po potrebi prilagodi tehnične rešitve gradnje)«,
– na koncu druge alineje črta vejica in doda besedilo: »oz.
projektni pospešek tal 0.200 g,«,
– tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »– možnost razlitja nevarnih snovi, ki obstaja zlasti v primeru izliva pogonskih
goriv in olj iz gradbenih strojev v času gradnje in temu primerno
predvideti gradnjo.«,
– črta zadnja alineja.
24. člen
V 32. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »(Uradni list RS, št. 3/07)«
nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11,
83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO)«,
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Skladno
s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni
list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – GZ), ki se uporablja do
uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi Gradbenega zakona,
je za objekte iz Priloge 1 pri pripravi projektne dokumentacije
obvezno izdelati študijo požarne varnosti.
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– v tretjem odstavku besedilo »3,5, 5,0, 5,5 m« nadomesti
z besedilom »od 4 m do 6 m«.
25. člen
V 33. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do izvedbe načrtovanih ureditev je za potrebe mestotvornih dejavnosti na celotnem območju OPPN dopustno začasno parkiranje.«.

glasi:

26. člen
V 35. členu se:
– za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se

»Dopustna so odstopanja pri zasnovi, legi, velikosti in
oblikovanju objektov na območju OPPN, vključno z vsemi pripadajočimi ureditvami (npr. glede prometnega urejanja območja, lokacije nove transformatorske postaje, vhodov in same
zasnove garažne hiše, itd.) ter pri parcelaciji, če to dovoljujejo
usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, če gre za
ustreznejšo tehnično rešitev in tehnologijo izvedbe in v kolikor te
spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta območja ter
so za izvedbo teh odstopanj pridobljena mnenja vseh pristojnih
mnenjedajalcev. Pri umestitvi načrtovanih objektov in pripadajočih ureditev je posledično dopustno prilagoditi tudi okoliške
ureditve, za potrebe funkcioniranja obstoječih objektov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2020-O502
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

343.

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od PIP ZN Dorc – Brestanica,
EUP BRE 026

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), druge alineje 127. člena ter 128. in
131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17,
175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško,
na 29. seji, dne 27. 1. 2022, sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje
od PIP ZN Dorc – Brestanica,
EUP BRE 026
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na novogradnjo na delu zemljišča s parc. št. 40, 41/2, 41/3,
42/1, 44/1, 46/3, k.o. 1356 – Stolovnik in se po določilih Odloka
o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS,
št. 61/15, 40/17 – obv. razl. in 61/19) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP BRE 026 z namensko
rabo IP (površine za industrijo). Območje se podrobneje ureja
z izvedbenim prostorskim aktom, ki je sprejet z Odlokom o
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zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91
in 141/04) (v nadaljnjem besedilu: ZN).
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2196.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev 2. člena ZN in sicer na način, da se poleg
navedenih toleranc 33. člena dopusti tudi odstopanje tako, da
se za doseganje gradbenega namena ZN znotraj enote kompleksa TES dopusti gradnja tudi ostalih objektov in ureditev (ne
glede na vrsto gradnje), ki jih zahteva tehnologija proizvodnje.
Vsi posegi znotraj kompleksa se prilagajajo tehnološkim procesom, kar pomeni, da je grafični del zgolj informativne narave.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-5/2020-O509
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

344.

Sklep o članstvu Mestne občine Krško
v Združenju mestnih občin Slovenije

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 29. seji, dne 27. 1. 2022, sprejel

SKLEP
o članstvu Mestne občine Krško
v Združenju mestnih občin Slovenije
I.
Občinski svet Mestne občine Krško sprejme Sklep o članstvu Mestne občine Krško v Združenju mestnih občin Slovenije.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2022-O305
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

345.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks v občini Krško v letu 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19)

Uradni list Republike Slovenije
in 3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Krško (Uradni
list RS, št. 107/07) je Občinski svet Mestne občine Krško, na
29. seji, dne 27. 1. 2022, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih
taks v občini Krško v letu 2022
I.
Osnovna vrednost točke iz taksnih tarif Odloka o občinskih taksah v občini Krško znaša 0,05 EUR/točko.
II.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen
življenjskih potrebščin za leto 2021 na območju Republike
Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije in
znaša 104,9.
III.
Nova vrednost točke za obračun občinskih taks se določi
v vrednosti 0,0525 EUR. Pri posamičnem obračunu občinske
takse se vrednost za plačilo zaokrožuje na dve decimalni mesti.
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022-O408
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

346.

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra št. 1/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine
Krško, na 29. seji, dne 27. 1. 2022, sprejel

SKLEP
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
št. 1/2022
I.
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 768/31 in parc. št. 369/22, k.o. 1316 – Stara
vas, vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti
Mestne občine Krško.
II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

Uradni list Republike Slovenije
347.

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine
Krško, na 29. seji, dne 27. 1. 2022, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra št. 1/2022
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 281/2, vpisani v k.o. 1319 – Pesje,
– parc. št. 1292/14, parc. št. 1295/2, parc. št. 1296/2,
parc. št. 1309/3 in parc. št. 1309/2, vpisanih v k.o. 1313 –
Anovec.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži
lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.
III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 27. januarja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

LJUBLJANA
348.

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji
vrednosti točke za odmero občinske takse
za oglaševanje na območju Mestne občine
Ljubljana za leto 2022

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in
četrtega odstavka 11. člena Odloka o oglaševanju (Uradni
list RS, št. 10/11, 38/13 in 115/21) je župan Mestne občine
Ljubljana sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o revalorizaciji vrednosti točke za odmero
občinske takse za oglaševanje na območju
Mestne občine Ljubljana za leto 2022
1. člen
Ugotovi se, da na dan 1. januarja 2022 revalorizirana vrednost točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022 znaša
0,20 eura/m2/dan.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Revalorizirana vrednost točke za odmero občinske takse za
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oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022
se uporablja od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 3713-11/2022-2
Ljubljana, dne 26. januarja 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

349.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije
mesta Ljubljane

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. 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), 81. in 101. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 29. seji Mestnega sveta Mestne
občine Ljubljana dne 31. 1. 2022 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije
mesta Ljubljane
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08 in 128/20) v
19. členu:
– se štirinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– daje predhodno mnenje k imenovanji in razrešitvi pomočnika direktorja,«,
– se petnajsta alineja črta,
– dosedanja šestnajsta alineja postane petnajsta alineja.
2. člen
V 28. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»Zavod ima lahko pomočnika direktorja na dveh izmed
naslednjih področij:
– vodenje poslovanja (vodenje področja finančnih, pravnih in splošnih zadev),
– vodenje strokovnega dela s področja kulturne dediščine,
– vodenje strokovnega dela s področja sodobne umetnosti.
Direktor lahko ob soglasju sveta zavoda imenuje največ
dva pomočnika za vodenje dveh področij iz prejšnjega odstavka, enega od področij pa vodi sam.«.
3. člen
V 29. členu v prvem in drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »finančnih, pravnih in splošnih zadev«
nadomesti z besedilom »poslovanja (vodenje področja finančnih, pravnih in splošnih zadev)«.
4. člen
V 30. členu v prvem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »umetniško strokovnega
dela« nadomesti z besedilom »strokovnega dela s področja
kulturne dediščine«,
– v tretji alineji črta besedilo »in/ali galerijsko«,
– v četrti alineji črta besedilo »in/ali galerijskega«.
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V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»umetniško strokovnega dela« nadomesti z besedilom »strokovnega dela s področja kulturne dediščine«.
5. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Za pomočnika direktorja za vodenje strokovnega dela s
področja sodobne umetnosti je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela
zavoda,
– pozna galerijsko dejavnost,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja galerijskega
strokovnega dela,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
Naloge pomočnika direktorja za vodenje strokovnega dela
s področja sodobne umetnosti so:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na strokovno delo zavoda,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu
zavoda s svojega delovnega področja,
– izvršuje sklepe in odločitve direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda
in po nalogu direktorja.«.
6. člen
V 36. členu v prvem odstavku se črta 11. točka in za
12. točko, ki postane 11. točka, pika nadomesti z vejico ter
dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. Galerija Cukrarna, Poljanski nasip 40, Ljubljana;
k. o. 1727 Poljansko predmestje, št. parcel 186/25, 186/26,
186/27 in 186/28,
13. Vila Zlatica, Cesta 27. aprila 49, Ljubljana; k. o. 2679,
Gradišče II, št. parcel 68/3 in 68/4.«.
Tretji odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nepremičnini iz 12. in 13. točke prvega odstavka tega
člena se dajeta v upravljanje javnemu zavodu in bosta predmet
dodatka k pogodbi o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu, in sicer za nepremično premoženje:
– Galerija Cukrarna, Poljanski nasip 40, Ljubljana,
– Vila Zlatica, Cesta 27. aprila 49, Ljubljana.«.
Za četrtim odstavkom 36. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vrednost premoženja se bo natančno opredelila v dodatku k pogodbi o prenosu sredstev Mestne občine Ljubljana v
upravljanje javnemu zavodu.«.

Proračunska postavka
po proračunu za leto 2022
0416103
041890
0418860
0416156
0416291
041833
041841

Uradni list Republike Slovenije
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2019-10
Ljubljana, dne 31. januarja 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

ŠEMPETER - VRTOJBA
350.

Letni program športa v Občini Šempeter Vrtojba za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
(Uradni list RS, št. 194/20 in 150/21) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 3. februarja
2022 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022
1.
Letni program športa (LPŠ) opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2021
sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu 2022
zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v
skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji
in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in
vzdrževanje javnih športnih površin.
2.
Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba v letu
2022 obsega:

Naziv
Športni park Šempeter
Športni center
Športni center tekoče vzdrževanje
Športni park Šempeter – tekoče vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo
Večje športne prireditve
Športna društva, programi in drugo
1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
4 Kakovostni šport
5 Vrhunski šport
6 Šport invalidov

Sredstva v EUR
150.000,00
100.000,00
89.000,00
6.390,00
40.000,00
5.000,00
88.000,00
8.500,00
500,00
24.000,00
5.800,00
1.000,00
500,00

Uradni list Republike Slovenije
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Naziv
7 Športna rekreacija
8 Šport starejših
9 Športni objekti in površine za šport v naravi
10 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
11 Delovanje športnih društev
12 Druge športne prireditve in promocija športa
Športni zavodi
KŠTM – programi šport
Športni programi predšolskih otrok
Različni projekti v šoli, programi
Tekoči transferi – sredstva za blago in storitve (sredstva
za stroške telovadnic nad normativom)

SKUPAJ

3.
Izvajalci LPŠ so: športna društva in zveze športnih društev, zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu
v RS.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
4.
V letu 2022 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji
programi športa:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja
širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega
do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za
otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so
vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov
Nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) (to so: Mali sonček,
Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in
Mladi planinec, Šolska športna tekmovanja, počitniško varstvo
KŠTM, ki niso predmet javnega razpisa in Obstoječi celoletni
športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
ki potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno).
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi
potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/
ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno
poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje
(šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s
posebnimi potrebami, ki niso predmet javnega razpisa ter celoletni športni programi, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu
oziroma 60 ur letno).
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke
in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za
mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve NPŠZ (celoletni športni programi).
4. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in
športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih,
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega
prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ (Olimpijski komite Slovenije) in
so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.

Stran

957

Sredstva v EUR
6.000,00
1.000,00
23.000,00
500,00
12.200,00
5.000,00
2.000,00
3.950,00
2.000,00
2.000,00
24.000,00
512.340,00

5. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj
vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v
zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa, navedeni
kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi
športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR),
mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).
6. Šport invalidov
7. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne
vzgoje otrok s posebnimi potrebami in tekmovalnega športa.
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in
koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
8. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost
odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih
družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo
»zvezo« starejših oseb in vnukov (celoletni programi skupinske
gibalne vadbe starejših, športno družabne medgeneracijske
prireditve na lokalni ravni).
9. Športni objekti in površine za šport v naravi
Občina na lokalni ravni financira posodabljanje, investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin ter
investicije v športne objekte in površine za šport v naravi, ter
športnim društvom, z javnim razpisom, sofinancira uporabo
(najem) športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti
občine.
10. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
Programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v
NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali
pri strokovnih organih NPŠZ.
11. Delovanje športnih društev
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja
občanov predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih
oblik športa in kot taka v interesu občine.
12. Druge športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske
kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo,
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za
razvoj in negovanje športne kulture.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na
državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne
prireditve lokalnega pomena.
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Športno promocijska prireditev za podelitev priznanj je
predmet LPŠ na lokalnem nivoju, vendar ni predmet javnega
razpisa.
Programi, ki so del obveznega učnega procesa in/ali so
financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso
predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
5.
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z
neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo športne programe in projekte ter podpira promocijo športnih programov
za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za
potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje
javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih
objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
6.
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2022, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
namenja proračunska sredstva v višini 512.340,00 EUR za sofinanciranje programov, investicijskega vzdrževanja in investicij
v športu, od katerih je 88.000,00 EUR sredstev namenjenih za
javni razpis.
Sredstva za programe športa se med upravičenci lahko
razdelijo v manjšem deležu kot so objavljena v razpisu, če se
izkaže, da se na razpis prijavi manjše število upravičencev
oziroma je za sofinanciranje posameznih programov športa
potrebnih manj sredstev kot je razpisanih.
Če na javni razpis za posamezni program ni prijaviteljev,
se lahko sredstva sorazmerno prenesejo med druge programe.
7.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene športnikom in občanom v vseh življenjskih
obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost
pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Sredstva za
sofinanciranje programov športnih organizacij, ki se prijavijo
na javni razpis se razdelijo po programih, na podlagi sklepa
komisije.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter
- Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju
programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
8.
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje in ga občina financira iz
drugih proračunskih postavk, če je program za občino pomemben.
Št. 671-1/2022-3
Šempeter pri Gorici, dne 3. februarja 2022
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

TIŠINA
351.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina 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,

Uradni list Republike Slovenije
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. 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), 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,
189/20 – ZFRO in 207/21), 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine
Tišina na 22. redni seji dne 1. 2. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 21/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
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
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA
PREMOŽENJA
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

PRORAČUN
2022 v €

7.958.449,61
3.661.922,32
2.663.464,00
2.508.076,00
137.670,00
17.718,00
0
998.458,32
182.929,37
2.000,00
1.911,67
690.036,04
121.581,24
151.429,93
94.780,00
0
56.649,93
0
0
0
4.145.097,36
1.438.398,59

Uradni list Republike Slovenije
741

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IN SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
2.706.698,77
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
8.373.227,93
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.560.207,98
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH
433.186,91
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
71.498,77
402
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
1.029.794,56
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.727,74
409
SREDSTVA, IZLOČENE
REZERVE
22.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
1.671.936,26
410
SUBVENCIJE
267.450,00
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
882.413,97
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
178.240,95
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
343.831,34
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.997.993,69
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4.997.993,69
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
143.090,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
138.090,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
5.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
–414.778,32
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
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
0
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMB.
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0

Št.
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959

55

VIII. ODPLAČILO DOLGA

135.221,68

550

ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

135.221,68

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI+X.)=
(I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

550.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–135.221,68

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

414.778,32

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

550.000,00

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, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-1
Tišina, dne 2. februarja 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

352.

Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih
taks za leto 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 41/15, 97/20) in 3. člena Odloka o občinskih taksah v
Občini Tišina (Uradni list RS, št. 54/07) je župan Občine Tišina
dne 17. 1. 2022 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero občinskih taks
za leto 2022
I.
Vrednost točke za odmero občinskih taks za leto 2022 v
Občini Tišina znaša 0,0614 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2022-1
Tišina, dne 17. januarja 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat
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VRHNIKA
353.

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

Rebalans proračuna Občine Vrhnika
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 84/10,
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/12 – ZDIU12) in Statuta Občine
Vrhnika (Naš časopis, št. 433/2015) je Občinski svet Občine
Vrhnika na 19. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel

II
40

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Vrhnika za leto 2022 so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2022 se določa v naslednjih zneskih:

I

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.467.039,00

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

13.137.374,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
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
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.331.392,79

10.738.134,00

409 REZERVE

75.900,50

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

5.000,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.014.523,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

2.311.521,66

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

15.924.351,25

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

251.000,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

111.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

140.000,00

IV

1.067.000,00

4.923.497,76
2.802.168,11

–6.370.214,80

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

75

1.514.249,36

1.600,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I-II)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1.050.200,00

1.600,00

15.924.351,25

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

311.000,00

447.249,36

98.500,00
4.322.718,95

III

3.329.665,00

8.000,00

7.747.263,61

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

43

224.100,00

16.000,00

3.730.130,07
19.000,00

42

2.170.170,00

1.944.465,00

197.563,20

410 SUBVENCIJE

Rebalans 2022
22.906.386,12

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

5.353.986,06

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
41

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

29.276.600,92

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Skupina/Podskupina kontov

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

REBALANS PRORAČUNA
Občine Vrhnika za leto 2022

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

2.121.329,65

V

44

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

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
VI

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

0,00

0,00

Uradni list Republike Slovenije

Št.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50)
50
ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)
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

4.800,000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
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Št. 410-86/2020(4-01)
Vrhnika, dne 3. februarja 2022
Direktor OU Občine Vrhnika
Boštjan Koprivec
po pooblastilu Daniela Cukjatija
župana Občine Vrhnika

2.000.214,80

354.

Druga sprememba in dopolnitev Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Vrhnika za leto 2022

Na podlagi 24. člena v povezavi s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju:
ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18: v
nadaljevanju: Uredba) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis,
št. 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na 19. redni seji
dne 3. 2. 2022 sprejel

DRUGO SPREMEMBO
IN DOPOLNITEV
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Vrhnika za leto 2022

2. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Stran

Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih
programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika,
www.vrhnika.si.

–2.000.214,80
4.370.000,00
6.370.214,80

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 se
zadnji odstavek 8. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
– 13111 Ceste – KS Zaplana
– 13140 Investicije na cestah KS Podlipa-Smrečje
– 13142 Ceste – KS Ligojna
– 13144 Ceste – KS Verd
– 13224 Ceste KS Padež, Pokojišče, Zavrh
– 13302 Ceste – KS Bevke
– 13216 KS Verd-JR
– 13262 JR-KS Vrhnika-Breg
– 13303 KS Ligojna-JR
– 13298 Pločnik Betajnova.
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V veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2022 se doda nove tabele z
naslednjo vsebino:

Tabela 2022 – 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Proračun 2022
BODOČI LASTNIK: OBČINA VRHNIKA
Zap. št.

Upravljavec

Vrsta nepremičnine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

ID znak: parcela 1997 2099/787
ID znak: parcela 2001 1324/4
ID znak: parcela 2001 1324/6
ID znak: parcela 1999 569/2
ID znak: parcela 1999 569/3
ID znak: parcela 1999 467/110
ID znak: parcela 1999 467/120
ID znak: parcela 2001 681/30
ID znak: parcela 2003 967/6
ID znak: parcela 2003 967/7
ID znak: parcela 2000 638/4
ID znak: parcela 2000 640/12
ID znak: parcela 2002 1217/4
ID znak: parcela 2002 1695/2
ID znak: parcela 2000 1018/4
ID znak: parcela 2000 1024/13
ID znak: parcela 2000 1018/6
ID znak: parcela 2000 1029/2
ID znak: parcela 2000 959/9

Samoupravna
lokalna skupnost
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

Okvirna površina
nepremičnine
37
225
138
57
75
91
13
146
1040
5000
6
90
102
451
611
91
91
99
1192

Predvidena
sredstva
200,00
225,00
138,00
114,00
150,00
182,00
26,00
500,00
3.496,15
5.752,94
12,00
12,00
359,00
3.185,00
1.222,00
182,00
182,00
198,00
2.384,00

Stran

962 /

Št.
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Zap. št.

Upravljavec

Vrsta nepremičnine

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

ID znak: parcela 2000 959/11
ID znak: parcela 2000 963/3
ID znak: parcela 2000 963/6
ID znak: parcela 2000 989/3
ID znak: parcela 2000 991/3
ID znak: parcela 2000 991/5
ID znak: parcela 2002 1154/128
ID znak: parcela 2000 1097/2
ID znak: parcela 2000 1113/3
ID znak: parcela 2000 1134/12
ID znak: parcela 2000 1134/7
ID znak: parcela 2000 1088/19
ID znak: parcela 2000 1134/6
ID znak: parcela 2000 1135/6
ID znak: parcela 2000 1133/2
ID znak: parcela 2000 1134/4
ID znak: parcela 2000 1135/7
ID znak: parcela 2000 1088/21
ID znak: parcela 2000 1135/8
ID znak: parcela 2001 123/3
ID znak: parcela 2001 126/4
ID znak: parcela 2001 1970/4
ID znak: parcela 2001 1970/5
ID znak: parcela 2002 1361/4
ID znak: parcela 2002 1363
ID znak: parcela 2002 1366/2
ID znak: parcela 2002 1575/4
ID znak: parcela 2002 1575/6
ID znak: parcela 2002 1024/27
ID znak: parcela 2002 1026/2
ID znak: parcela 1998 1680/8
ID znak: parcela 1998 1680/9
ID znak: parcela 1998 1680/10
ID znak: parcela 1998 1698/10
ID znak: parcela 1998 1698/7
ID znak: parcela 1998 1698/8
ID znak: parcela 2003 1676/22
ID znak: parcela 2003 1419/97
ID znak: parcela 2003 184/7
ID znak: parcela 2003 184/2
ID znak: parcela 2002 108/1
ID znak: parcela 2002 103/8
ID znak: parcela 2002 2502/4
ID znak: parcela 2001 2103/4
ID znak: parcela 2001 2076/3
ID znak: parcela 2001 2076/5
ID znak: parcela 2001 2045/1
ID znak: parcela 2001 2045/5
ID znak: parcela 2001 2045/6
ID znak: parcela 2001 2754/1
ID znak: parcela 2001 2754/2
ID znak: parcela 2001 2045/8
ID znak: parcel 2001 2081
ID znak: parcela 2002 2656/3
ID znak: parcela 2002 2656/5
ID znak: parcela 2002 2656/18
ID znak: parcela 2002 2656/33

Samoupravna
lokalna skupnost
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

Okvirna površina
nepremičnine
1909
969
402
311
157
11
313
237
304
457
254
168
44
148
83
153
374
747
395
263
92
438
75
1184
2252
460
350
749
10
215
16
39
135
82
25
1
4639
2043
128
733
10705
454
1562
46
2191
360
1837
1675
3033
765
144
9300
349
3034
3993
84
895

Predvidena
sredstva
3.818,00
2.498,00
804,00
622,00
314,00
22,00
626,00
474,00
608,00
914,00
508,00
336,00
88,00
296,00
166,00
306,00
748,00
1.494,00
790,00
3.945,00
1.380,00
6.570,00
1.125,00
1.184,00
33.780,00
6.900,00
5.250,00
11.235,00
518,13
11.139,80
32,00
79,00
270,00
164,00
50,00
2,00
9.278,00
4.086,00
1.152,00
6.597,00
8.161,00
213,00
0,00
0,00
32.864,00
5.400,00
27.555,00
25.125,00
45.495,00
11.475,00
2.160,00
37.200,00
5.235,00
983,00
1.293,00
27,00
289,00
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Št.

Zap. št.

Upravljavec

Vrsta nepremičnine

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

ID znak: parcela 2002 2656/36
ID znak: parcela 2002 2656/69
ID znak: parcela 2002 2656/81
ID znak: parcela 2002 2502/7
ID znak: parcela 1999 467/122
ID znak: parcela 2002 81/2
ID znak: parcela 2003 184/3
ID znak: parcela 2003 184/4
ID znak: parcela 2003 184/5
ID znak: parcela 2003 196
ID znak: parcela 2003 198/1
ID znak: parcela 2002 *724
ID znak: parcela 2003 99/1
ID znak: parcela 2003 1085/2
ID znak: parcela 2003 66/2
ID znak: parcela 2003 1123
ID del št. 1 stavbe 2003 145
ID znak: parcela 2002 2824/17
ID znak: parcela 2692 184/2
ID znak: parcela 2692 181/2
ID znak: parcela 2692 180/5
ID znak: parcela 2002 2286/1
ID znak: parcela 2002 2656/4
ID znak: parcela 2002 2656/7
ID znak: parcela 2002 2656/80
ID znak: parcela 2002 2656/82
ID znak: parcela 2002 2656/86
ID znak: parcela 2002 2656/97
ID znak: parcela 2002 1868/2
ID znak: parcela 2002 1617/3
ID znak: parcela 2002 1617/6
ID znak: parcela 2002 1617/4
ID znak: parcela 2002 254/5
ID znak: parcela 2002 253/5
ID znak: parcela 2002 277/6
ID znak: parcela 2002 249/2
ID znak: parcela 2002 251/2
ID znak: parcela 2002 1366/1
ID znak: parcela 2003 1740/2
ID znak: parcela 2003 1740/5
ID znak: parcela 2003 1740/20
ID znak: parcela 2003 1740/23
ID znak: parcela 2003 1736/25
ID znak: parcela 2003 1740/25
ID znak: parcela 2003 367/8
ID znak: parcela 2003 367/9
ID znak: parcela 2003 367/10
ID znak: parcela 2003 367/11
ID znak: parcela 1999 *27
ID znak: parcela 1999 48/1
ID znak: parcela 1999 49/1
ID znak: parcela 2002 1624/8
ID znak: parcela 2002 1624/9
ID znak: parcela 2002 1624/10
ID znak: parcela 2003 1003/7
ID znak: parcela 2003 1003/12
ID znak: parcela 2003 1070/100

Samoupravna
lokalna skupnost
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
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Okvirna površina
nepremičnine
798
25
94
2490
51
212
217
146
107
811
8942
233
2344
6123
53
11214
267,4
10
50
35
103
300
137
204
144
101
116
159
100
6
10
126
229
404
32
158
398
1700
713
219
161
1189
329
20
3689
140
298
312
193
34
763
56
3
2
68
233
111

Stran

963

Predvidena
sredstva
258,00
1.500,00
5.640,00
0,00
357
954,00
1.953,00
70.980,00
535,00
3.649,50
40.239,00
3.600,00
4.688,00
12.246,00
106,00
22.428,00
79.529,00
400,00
2.250,00
175,00
515,00
18.000,00
8.220,00
12.240,00
8.640,00
6.060,00
6.960,00
9.540,00
6.000,00
240,00
400,00
5.040,00
742,00
401,00
35,00
93,00
458,00
25.500,00
34.224,00
10.512,00
181.440,00
57.072,00
15.792,00
960,00
415.000,00
16.000,00
34.000,00
35.000,00
8.685,00
1.530,00
34.335,00
5.040,00
270,00
180,00
707,00
2.425,00
1.154,00

964 /

Stran

Št.
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Zap. št.

Upravljavec

Vrsta nepremičnine

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

ID znak: parcela 2003 1070/118
ID znak: parcela 2003 1070/123
ID znak: parcela 2002 1912/1
ID znak: parcela 2002 1912/3
ID znak: parcela 2002 1914
ID znak: parcela 2002 1915/3
ID znak: parcela 2000 119/5
ID znak: parcela 2000 119/9
del ID znak: parcela 2002 *6/1
ID znak: parcela 2002 3014
ID znak: 1997 186
del ID znak: parcela 2002 1871/1
ID znak: parcela 1999 562/6
ID znak: parcela 2002 1024/33
ID znak: parcela 2002 1025/12
ID znak: parcela 2002 1025/14
ID znak: parcela 2002 2246/19
ID znak: parcela 2003 761/2
ID znak: parcela 2003 761/4
ID znak: parcela 2003 763/4
ID znak: parcela 2003 1424/9
ID znak: parcela 2003 1234/11
ID znak: parcela 2003 1234/19
ID znak: parcela 2003 1234/18
ID znak: parcela 2003 1234/15
ID znak: parcela 2003 1234/14

Samoupravna
lokalna skupnost
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

Okvirna površina
Predvidena
nepremičnine
sredstva
18
187,00
222
2.309,00
955
1.925,00
1564
3.303,00
2535
5.110,00
1051
2.119,00
68
220,00
369
1.200,00
250
25.000,00
3
240,00
825,75
600,00
419
33.520,00
141
987,00
4
200,00
89
4.450,00
51
2.550,00
21
2.100,00
79
3.555,00
39
1.755,00
104
4.680,00
81
567,00
60
420,00
261
1.827,00
5
35,00
14
98,00
40
280,00
SKUPAJ:
1.656.298,52

Tabela 2022 – 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA
1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Proračun 2022
BODOČI LASTNIK: KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA
Zap. št.
1

Upravljavec

Vrsta nepremičnine

KS SINJA GORICA

ID znak: parcela 1997 2896

Samoupravna
lokalna skupnost
OBČINA VRHNIKA

Okvirna površina
nepremičnine (m2)
12.637,00
SKUPAJ:

Predvidena
sredstva
6.000,00
6.000,00

Tabela 2022 – 2a. Načrt razpolaganja z zemljišči
2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
Proračun 2022
LASTNIK: OBČINA VRHNIKA
Zap.
št.

Upravljavec

Samoupravna
lokalna skupnost

Šifra in ime katastrske občine

Parcelna
številka

Površina
parcele
v m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA

2246/9
2246/10
2246/11
2246/12
2246/13
2246/14
2246/15
2246/16
2246/21
2246/24
2246/25
2246/35

6
16
13
13
13
13
13
16
79
33
5
10

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine
600,00
1.600,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.600,00
7.900,00
3.300,00
500,00
1.000,00

Uradni list Republike Slovenije

Samoupravna
lokalna skupnost

Št.

Zap.
št.

Upravljavec

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

59

OBČINA VRHNIKA OBČINA VRHNIKA

2001 K.O. STARA VRHNIKA

60
61
62
63
64
65
66

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

2003 K.O. VERD
2003 K.O. VERD
2003 K.O. VERD
2003 K.O. VERD
2003 K.O. VERD
2002 K.O. VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA

Šifra in ime katastrske občine

OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
1996 K.O. LOG
OBČINA VRHNIKA
1996 K.O. LOG
OBČINA VRHNIKA
1996 K.O. LOG
OBČINA VRHNIKA 1997 K.O. BLATNA BREZOVICA
OBČINA VRHNIKA 1997 K.O. BLATNA BREZOVICA
OBČINA VRHNIKA 1997 K.O. BLATNA BREZOVICA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2000 K.O. ZAPLANA
OBČINA VRHNIKA
2000 K.O. ZAPLANA
OBČINA VRHNIKA
2000 K.O. ZAPLANA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2692 K.O. SMREČJE
OBČINA VRHNIKA
2692 K.O. SMREČJE
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2000 K.O. ZAPLANA
OBČINA VRHNIKA
2000 K.O. ZAPLANA
OBČINA VRHNIKA
2000 K.O. ZAPLANA
OBČINA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2692 K.O. SMREČJE
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

17 / 11. 2. 2022 /

Parcelna
številka
2246/27
2246/28
1990/1
1990/2
1987/50
1210
1718/3
1718/4
2246/17
2246/33
877/22
1874/6
2866/8
1870
1902/9
1904/1
1904/3
del 2073/4
2909/5
1620/18
2444/2
1018/2
1018/3
1810/3
1809/2
1178/259
1864/10
1864/14
2246/26
2246/32
2249/18
1916/21
1916/23
1916/25
2430/5
1023/36
1811/4
del 1811/3
*253/4
666/8
669/9
2007/33
1736/39
153/1
1006/1
2729/20
1735
(delež 12/72)
669/2
669/3
669/4
669/5
669/6
1868/6
1381/5

Površina
parcele
v m2
2
27
6042
14269
22911
698
2000
381
12
47
168
136
13
305
913
280
1226
320
16
165
20
98
5
150
136
2971
231
231
764
93
343
86
174
293
917
259
283
300
8
15
34
682
808
1139
648
184

Stran

965

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine
200,00
2.700,00
13.000,00
30.900,00
49.300,00
1.122,38
1.600,00
304,80
1.200,00
4.700,00
7.560,00
441,00
286,00
18.300,00
6.706,00
560,00
2.452,00
19.520,00
1.376,00
7.425,00
900,00
196,00
10,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
700,00
700,00
64.940,00
7.905,00
29.155,00
400,00
700,00
900,00
10.000,00
1.500,00
566,00
600,00
640,00
1.200,00
2.720,00
27.280,00
48.480,00
79.730,00
6.740,00
7.360,00

1590

397,50

45
127
44
41
5
566
170

3.600,00
10.160,00
3.520,00
3.280,00
400,00
28.300,00
7.650,00

Stran

966 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Zap.
št.

Upravljavec

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

Samoupravna
lokalna skupnost

Uradni list Republike Slovenije

Šifra in ime katastrske občine

OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
1996 K.O. LOG
OBČINA VRHNIKA
1996 K.O. LOG
OBČINA VRHNIKA
1996 K.O. LOG
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA 1997 K.O. BLATNA BREZOVICA
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2003 K.O. VERD
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA

Parcelna
številka

Površina
parcele
v m2

1098/1
895/2
877/23
2246/36
655/11
153/2
2699/244
2748/69
1990/1
1990/2
1987/50
2740/30
2854/76
729/2
2511/14
19/9
19/10
2753/8
2729/30
2740/30
2740/31
2740/26
2740/22
2740/14
2740/23
2748/69
2740/24
2740/28
2740/34
2740/29
2740/33
2740/27
2748/68
2740/25
2740/32
2748/50
2735/2
2740/21
2907/10
1871/2
1839/3
1839/2
1839/4
1839/5
1839/7
1695/24
1874/8
2854/72
2854/73
2854/74
2854/75
2854/68
2854/70
2854/69
2868/20

8620
526
138
163
2595
490
341
200
6042
14269
22911
90
413
65
200
70
136
17
58
60
71
85
108
138
159
200
586
589
641
661
685
692
750
824
824
894
917
1037
23
419
4
40
48
379
7
16
4
325
36
72
94
94
29
12
98

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine
18.000,00
11.790,00
6.210,00
16.300,00
103.800,00
22.050,00
16.200,00
9.400,00
13.000,00
30.900,00
49.300,00
6.300,00
28.910,00
4.550,00
600,00
4.200,00
8.160,00
1.020,00
3.480,00
3.600,00
4.260,00
5.100,00
6.480,00
8.280,00
9.540,00
12.000,00
35.160,00
35.340,00
38.460,00
39.660,00
41.100,00
41.520,00
45.000,00
49.440,00
49.440,00
53.640,00
55.020,00
62.220,00
1.380,00
3.771,00
28,00
280,00
336,00
2.653,00
49,00
112,00
176,00
16.250,00
1.800,00
3.600,00
4.700,00
4.700,00
1.450,00
600,00
4.900,00
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Zap.
št.

Upravljavec

Samoupravna
lokalna skupnost

Šifra in ime katastrske občine

Parcelna
številka

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA
2002 K.O. VRHNIKA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
1998 K.O. VELIKA LIGOJNA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA
2001 K.O. STARA VRHNIKA

2868/24
2699/243
1834/8
1834/9
1834/10
1340/2
1343/1
1347/4
1420/3
1421/3
1422/3
2430/10

Površina
parcele
v m2
106
9
21
252
109
650
458
676
466
2978
687
376
SKUPAJ:

Stran

967

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine
5.300,00
430,00
12,00
145,00
151,00
6.825,00
4.809,00
7.098,00
4.893,00
31.269,00
7.214,00
3.948,00
1.624.591,68

Tabela 2022 – 2a. Načrt razpolaganja z zemljišči KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA
2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
Proračun 2022
LASTNIK: KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA
Zap.
št.

Upravljavec

1

KS BLATNA
BREZOVICA

Samoupravna
lokalna skupnost

Šifra in ime katastrske občine

Parcelna
številka

Površina
parcele
(m2)

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine

2/2

542

50.000,00

SKUPAJ:

50.000,00

OBČINA VRHNIKA 1997 K.O. BLATNA BREZOVICA

Tabela 2022 – 2a. Načrt razpolaganja z zemljišči KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
Proračun 2022
LASTNIK: KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
Zap.
št.

Upravljavec

Samoupravna
lokalna skupnost

KS DRENOV GRIČ
OBČINA VRHNIKA
- LESNO BRDO

1

Šifra in ime katastrske občine

Parcelna
številka

Površina
parcele
(m2)

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine

1998 K.O. VELIKA LIGOJNA

1506/2

14.561,00

30.000,00

SKUPAJ:

30.000,00

Tabela 2022 – 2b. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
Proračun 2022
LASTNIK: OBČINA VRHNIKA
Zap.
št.

Upravljavec

Samoupravna
lokalna skupnost

Naslov

ID oznaka dela stavbe

1
2
3
4
5
6
7

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VRHNIKA

CANKARJEV TRG 8
CANKARJEV TRG 8
CANKARJEV TRG 8
CANKARJEV TRG 8
CANKARJEV TRG 8
CANKARJEV TRG 8
ZAPLANA 25

del stavbe 2002-650-6
del stavbe 2002-650-7
del stavbe 2002-650-8
sol. % 2002-650-3
sol. % 2002-650-9
del stavbe 2002-650-4
del stavbe 2000-426-3

Ocenjena,
posplošena
ali orientacijska
vrednost
nepremičnine
170,1
90.069,65
53,7
28.434,69
50,2
26.581,40
5,77
3.057,05
20,61
10.913,20
5,1
2.700,50
165,57
0,00
SKUPAJ:
161.756,49

Površina
dela
stavbe
v m2

Stran

968 /

Št.
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Tabela 2022 – 2c. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo
2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo
Proračun 2022
LASTNIK: OBČINA VRHNIKA
Samoupravna
Zap.
Upravljavec
lokalna
št.
skupnost

Šifra in ime
katastrske občine

Ocenjena,
ID
Površina
Površina
posplošena
Parcelna
Naslov
oznaka
dela
parcele
ali orientacijska
številka
dela stavbe
dela
stavbe
2
vm
vrednost
stavbe
v m2
nepremičnine

1

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

1999 K.O. PODLIPA

193/9

1167

PODLIPA
36

64-1

373

2

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

1999 K.O. PODLIPA

193/9

1167

/

/

/

3

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/34

22

/

/

22

880,00

4

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/35

19

/

/

19

760,00

5

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/36

19

/

/

19

760,00

6

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/37

20

/

/

20

800,00

7

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/38

19

/

/

19

760,00

8

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/39

19

/

/

19

760,00

9

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/40

19

/

/

19

760,00

10

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/41

19

/

/

19

760,00

11

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/42

20

/

/

20

800,00

12

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/43

20

/

/

20

800,00

13

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/44

20

/

/

20

800,00

14

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA 2007/45

25

/

/

25

1.000,00

15

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2001 K.O. STARA
VRHNIKA

1729
(delež
12/72)

1720

Stara
Vrhnika 34

456-1
457-2
457-1

73
9,7
77,9

15.557,85

16

OBČINA
VRHNIKA

OBČINA
VRHNIKA

2002 K.O. VRHNIKA

3037

478

Močilnik 5

2635-1
3444-1

42,7
26,2

48.549,00

SKUPAJ:

196.106,48

Druga sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2022 je skupaj s
Spremenjenim in dopolnjenim Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2022 z dne 23. 9.
2021 ter Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2022 z dne 17. 12. 2020 sestavni del spremembe proračuna Občine Vrhnika za leto 2022 in začne veljati
naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Št. 478-137/2020(6-09)
Vrhnika, dne 4. februarja 2022
Direktor OU Občine Vrhnika
Boštjan Koprivec
po pooblastilu Daniela Cukjatija
župana Občine Vrhnika

116.482,33
5.877,30
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ČRNOMELJ
355.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu mestno
jedro Črnomelj

Na podlagi 119. in 123. člena ter druge alinee četrtega
odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2
(Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 –
ZUreP-3), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter v povezavi z drugim odstavkom
338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list
RS, št. 199/21) je Občinski svet občine Črnomelj na 25. redni
seji dne 27. 1. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu
mestno jedro Črnomelj
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta občine
Črnomelj se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj, ki ga je
izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2021,
št. projekta 2032.
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj (v nadaljevanju: OLN)
ima:
I. splošne določbe
II. spremembe in dopolnitve
III. končne določbe
3. člen
(sestavni deli)
Sestavni deli odloka o spremembah in dopolnitvah OLN so:
Besedilni del: odlok o spremembah in dopolnitvah OLN.
Grafični del odloka sestavljajo nove karte, kot sledi:
Karta 1.1
Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Črnomelj (namenska raba prostora in EUP) s prikazom
lege OLN,
Karta 1.2
Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Črnomelj (gospodarska javna infrastruktura in EUP)
s prikazom lege OLN,
Karta 2.0
Vplivi in povezave s sosednjimi območji,
Grafični del odloka sestavljajo dopolnjene karte originalnega OLN, kot sledi:
Karta 1a
Geodetski posnetek z mejo območja,
Karta 1b
Ureditveno območje na katastr. načrtu z delitvijo na funkcionalne enote, A3
Karta 1c
Varstvo kulturne dediščine,
Karta 2a
Namenska raba površin,
Karta 2b
Predlagani posegi za neusklajene objekte SMJ,
Karta 3a
Predlog prostorske ureditve s prometno ureditvijo,
Karta 3c
Zasnova krajinske ureditve,
Karta 3d
Komunalna ureditev,
Karta 3e
Zakoličbena situacija,
Karta 3f
Predlog nove parcelacije, A3
Karta 3b
Predlog prostorske ureditve – prerezi, M1:1000 se ne spreminja.
Priloge:
31
izvleček iz OPN Občine Črnomelj
32
izhodišča
33
prikaz stanja prostora
34
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
35
smernice in mnenja
36
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
37
povzetek za javnost

M 1:5.000
M 1:5.000
M 1:5.000
M 1:2.500
M 1:2.500
M 1:2.500
M 1:2.500
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
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2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V 3. členu odloka se seznam zemljišč s parc. št. nadomesti z novim seznamom: »1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
1/8, 1/9, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8,
10/1, 10/2, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/6,
18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 22/3, 22/4,22/5, 22/6,
22/7, 22/8,22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/16, 22/17,
22/18, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 22/25, 22/26,
22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36,
22/37, 22/38, 22/39, 22/40, 22/41, 23/1, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,
23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18,
23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27,
23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36,
23/37, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5,
25/6, 25/8, 25/11, 25/12, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 27/1, 28/1,
29/1, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 36/2,
37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 42/1, 42/2, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8,
42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17,
42/18, 42/19, 42/20, 42/21, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/3,
45/4, 45/5, 45/6, 46/1, 46/4, 46/5, 46/6, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4,
52/1, 52/2, 53/1, 53/4, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 55/1,
55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 58/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 58/8,
59/1, 59/5, 62/1, 62/2, 88/8, 88/9, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6,
90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13, 91/1, 91/2, 91/3,
91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/12, 91/13, 92, 93, 94/1, 94/2,
95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/3, 97/5, 97/6, 97/7, 98100, 103,
105/1, 105/2, 107, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 112/1, 112/2,
113/1, 113/2, 113/3, 1096/7, 1096/10, 1126/1, 1126/3, 1126/11,
1126/13, 1126/14, 1126/15, 1126/16, 1126/17, 1126/18,
1126/19, 1126/20, 1126/21, 1126/23, 1126/25, 1126/31,
1126/32, 1126/37, 1126/42, 1126/43, 1126/44, 1126/45,
1126/46, 1126/47, 1126/48, 1126/52, 1126/53, 1163/7, 1187/1,
1187/2, vse k.o. Črnomelj (1535)
*30/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9, 1142/10, 1142/11, 1145/1,
1145/2, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1147/2, 1147/3, 1147/4,
1154/4, 1154/5, 1154/6, 1154/7, 1245/4, 1253/8, 1253/28,
1258/29, 1258/30, 1253/31, 2405/10, 2414/2, 2414/3, 2423/15,
2429/3, 2429/4, 2486/2, vse k.o. Loka (1541)
V zadnjem stavku se popravi površina urejanja na
»13,89 ha«.«
5. člen
V 7. členu odloka se v prvem in tretjem odstavku črta
funkcionalna enota Z8.
6. člen
(1) V 10. členu odloka se popravi podnaslov člena tako da
se glasi: »(enostavni in nezahtevni objekti)«.
(2) V prvem stavku se črta beseda »enostavnih«.
7. člen
V 11. členu odloka se v drugem odstavku v 6. točki črta
funkcionalna enota Z8.
8. člen
V 14. členu odloka se v tretjem odstavku pri naštevanju
funkcionalnih enot doda še enoti: »F1a, F1b«.
9. člen
V 16. členu odloka se pod Funkcionalno enoto F1c-Komenda doda naslednje posebne pogoje:
»V območju koridorja, ki je določen na grafični karti 3a
se umesti brv za pešce in kolesarje čez Lahinjo kot povezava
med Ulico Mirana Jarca (f.e.C3) in Majerjem. Pri gradnji brvi se
upoštevajo naslednji pogoji:
(1) Nova prometna povezava območja Majer z mestnim
jedrom je načrtovana v območju koridorja med cesto I in F do
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Ulice Mirana Jarca v starem mestnem jedru Črnomlja. Načrtovana je kot peš in kolesarska brv.
(2) Brv mora biti zasnovana tako, da bo omogočala nivojski prehod brez ovir (stopnic).
(3) Podporo oziroma temelj brvi je treba umestiti na levi
breg in čim višje na plato na območju Majer ter ohranjati obrežno vegetacijo v maksimalnem obsegu.
(4) Oporniki brvi morajo biti zasnovani tako, da ne povzročajo lokalne zožitve struge.
(5) V območju premostitve vodotoka (na mestu temeljenja) je potrebno strugo in brežini vodotoka Lahinja urediti na
odseku, kjer brv tangira pretočni profil vodotoka tako, da temeljenje ne zmanjšuje pretočne prevodnosti vodotoka (temeljenje
vmesnih opornikov je potrebno izvesti na brežini izven vpliva
visokih voda vodotoka Lahinja). Dno struge se ohranjanja
strukturirano in neutrjeno, prav tako se ohranja brežine reke
naravne in neutrjene.
(6) Padavinske vode z brvi oziroma mosta in ostalih
utrjenih površin je potrebno kontrolirano zajeti in speljati v
padavinsko kanalizacijo.
(7) Z izgradnjo brvi se mora ohraniti pretočni profil vodotoka Lahinja in s tem pretočna prevodnost vodotoka (gradnja
novih jaškov in ostalih ureditev v pretočnem profilu ni dovoljena, vse ureditve morajo biti vkomponirane v pretočni profil,
vse ureditve morajo v primeru visokih voda ohranjati stabilnost
pretočnega profila).
(8) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati
struge in priobalnega zemljišča Lahinje.
(9) V času gradnje je prepovedano kakršnokoli deponiranje materiala v strugo vodotoka, po končani gradnji pa se
morajo vse z gradnjo prizadete površine ustrezno protierozijsko
zaščititi in krajinsko urediti.
(10) V času gradnje je potrebno preprečiti morebitno onesnaženje vodotoka Lahinje, podtalnih voda in okolja.
(11) V času gradnje se uporablja obstoječe poti in ceste.
(12) Ob izgradnji brvi naj se brežin ne razstreljuje.
(13) Po končanem izvajanju del je potrebno odstraniti
vse, za potrebe gradnje, postavljene provizorije in odstraniti
vse ostanke začasnih deponij, teren znotraj naravne vrednote
pa vzpostaviti v stanje podobno kot je bilo pred posegom, z
utrditvijo in zatravitvijo rečnih brežin.
(14) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva ob gradnji brvi:
– gradbišče mora biti v minimalnem obsegu,
– gradnja se ne sme izvajati v večernem času in nočnem
času,
– osvetljevanje gradbišča ni dovoljeno,
– takoj po končanih delih se mora izvesti gosta zasaditev
z avtohtono vegetacijo,
– čas izvajanja gradbenih del mora biti omejen na čas
med 15. septembrom in 15. aprilom.«
10. člen
(1) V 20. členu odloka se pod Funkcionalno enoto F5 Podenota F5A-Ulica heroja Starihe in Kolodvorska cesta – vplivno
območje mestnega jedra doda naslednje posebne pogoje v
dveh odstavkih:
»Dopustna je odstranitev obstoječega objekta Kolodvorska 1«.
Na levem bregu Dobličice se pri Doltarjevem jezu lahko
uredi vstopno izstopna točka za čolnarjenje kot pomol za privez
čolna.«
(2) V 20. členu odloka se pod Funkcionalno enoto F5
Podenota F5b – Ajdovo zrno se doda naslednji stavek: »Po odstranitvi objektov so na površinah dopustne začasne ureditve«.
11. člen
(1) V 21. členu odloka se v prvem stavku črta funkcionalna enota Z8.
(2) V 21. členu odloka se doda nov odstavek pod Funkcionalno enoto Z2-Pod gradom, ki se glasi: »Na levem bregu
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Dobličice Pod Zakladnico se lahko uredi vstopno izstopna
točka za čolnarjenje kot pomol za privez čolna.«
(3) V 21. členu odloka se doda nov odstavek pod Funkcionalno enoto Z4-ravnica pod Kolnikom, ki se glasi: »Dopustna
je ureditev vstopno izstopne točke za čolnarjenje kot pomol za
privez čolna.«
(4) V 21. členu odloka se pri navajanju pogojev za funkcionalno enoto Z6-Flekov mlin doda še naslednje posebne
pogoje tako, da se za drugim stavkom doda sledeči zapis:
»Otok se lahko nameni naravnemu kopališču brez ureditev, morebitno infrastrukturo (sanitarije …) naj se uredi oziroma
vključi v obstoječi objekt mlina.«,
ter na koncu naslednji pogoji:
»V območju koridorja se umesti brv za pešce in kolesarje
čez Lahinjo kot povezava med Ulico Mirana Jarca (f.e.C3) in
Majerjem ob upoštevanju pogojev zapisanih v 16. členu za
novogradnjo brvi.
Dopustna je ureditev vstopno izstopne točka za čolnarjenje. Ureditve vstopno izstopne točke se smiselno prilagodijo
namembnosti Flekovega mlina.«
(5) V 21. členu odloka se v celoti črta posebne pogoje
Funkcionalne enote Z8-Majer.
12. člen
V 25. členu odloka se črta navajanje zakonov.
13. člen
(1) V 27. členu odloka se za sedmim odstavkom doda
nov odstavek:
»Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor in pri osvetljevanju objektov in odprtih površin
ter glede postavitve svetlobnih napisov se upoštevajo ukrepi za
zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti
nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave se načrtuje vgraditev stikal za reguliranje polnočnega
delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.
Umetna javna osvetlitev na oknih varovanih prostorov ne
sme presegati predpisanih mejnih vrednosti.«
(2) V 27. členu odloka se v poglavju Območje ohranjanja
narave v tretjem odstavku pri naštevanju konkretnih usmeritev
za 3 alinejo doda naslednji dve alineji usmeritev:
»– dno reke naj ostaja naravno, naj se ga na mestu
vstopov/izstopov ne zasipava, poglablja ali utrjuje z betonom;
– vstope v reko naj se izvede na delih brežine, kjer ne bo
potrebna odstranitev drevesne vegetacije;«
14. člen
V poglavju X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se
črta določba: »V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
je treba izdelati strokovno požarnovarnostno oceno skladno z
veljavnimi predpisi.«
in se doda naslednja določba:
»Požarna varnost
Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki
urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter
za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi
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potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska
vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.«
15. člen
V 28. členu odloka se črta zadnji odstavek, ki navaja
zakone.
16. člen
V 29. členu odloka se za besedo »zagotovljeni« postavi
ločilo pika in črta navajanje Pravilnika.
17. člen
Za 29. členom odloka se doda nov 29.a člen, ki ureja
potresno varnost in se glasi:
»Potresna varnost
Objekti se gradijo protipotresno v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po
MSC lestvici. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.«
3. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.
19. člen
Odlok je javno objavljen na internetni strani Občine Črnomelj in je na vpogled na Občini Črnomelj.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
ID: 2554
Št. 350-34/2020
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

356.

Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin
oziroma zakupnin za zemljišča v lasti
Občine Črnomelj

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je
Občinski svet občine Črnomelj na 25. redni seji dne 27. 1.
2022 sprejel

SKLEP
o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma
zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj
I.
Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč se izračuna na
podlagi bonitetnih točk ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča
in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča:
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Dejanska kultura
vrt
njiva
njiva
njiva
travnik
travnik
travnik
travnik
pašnik
pašnik
pašnik
pašnik – poraščen z gozdnim drevjem
sadovnjak
sadovnjak
vinograd
vinograd
vinograd
obore za živali
Ostalo (gozdni robovi, brežine)
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Šifra dejanske rabe
1100, 1180, 1190
1100
1100
1100
1300
1300
1300
1300
1800
1800
1800
1800, 1410
1221,1222
1221, 1222
1211, 1212
1211, 1212
1211,1212
1600
1500, 1600

*upošteva se število bonitetnih točk iz katastrske evidence, razen če se ugotovi drugačna raba ali drugačna proizvodna
sposobnost zemljišč, kot je določeno v katastru, se določi višina
zakupnine na podlagi dejanskega stanja.
**dejanska raba »pašnik« se nanaša tudi na travnate
površine z dejansko rabo travnik, ki pa jih ni mogoče strojno
obdelati.
1. Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba se določi po ceni, določeni v tem ceniku. V primeru, da zemljišče na podlagi podane
javne ponudbe ni bilo oddano v zakup, se lahko zakupnina na
ponovljeni ponudbi zniža do 30 % glede na ceno, določeno v
prvi ponudbi.
2. O znižanju plačila zakupnine zaradi razlogov iz prejšnje
točke tega sklepa oziroma drugih razlogov (npr. drugačna raba
ipd.), odloča župan ob sklenitvi pogodbe.
3. V kolikor nastopi obveznost plačila DDV-ja ga plača
zakupnik.
4. Za določitev zakupnin se upošteva veljaven cenik za
določitev in obračun zakupnin. Če Komisija za vodenje in
nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine
Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev
zakupnine bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se za določitev zakupnin
upošteva opravljena cenitev.
II.
Cenik najemnin (zakupnin) za zemljišča, ki se nahajajo v
poselitvenem območju:
Območje

Letna najemnina
(v EUR/m2)

Ožje območje mesta Črnomelj

1,40

Območje mesta Črnomelj – izven središča

1,20

Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik,
okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)

0,90

Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica,
Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)

0,60

Ostali kraji v Občini Črnomelj

0,30

Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča in
druga zemljišča, za namene, ki so v skladu z lokacijsko informacijo. Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki
ga plača najemnik.

Območje bonitete zemljišč
1–100
65–100
35–64
1–34
50–100
40–49
25–39
1–24
50–100
30–49
1–29
1–100
40 -100
1–39
65–100
35–64
1–34
1–100
1–100

Letna zakupnina v €/ha
178,23
130,90
119,13
100,95
113,07
94,76
77,44
59,29
47,62
35,46
23,95
11,95
149,42
119,13
149,42
119,13
89,26
11,95
5,97

Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko gre za
zemljišča, ki se po namenski rabi nahajajo znotraj območja
stavbnih zemljišč, uporabljajo pa se izključno za kmetijsko
pridelavo ali pa so to v naravi zemljišča v zaraščanju in se ne
uporabljajo, niti se ne dajejo v najem za namene, ki so opredeljeni v lokacijski informaciji, za višino najemnine lahko upošteva
najemnina po ceniku iz I. točke, o čemer odloča župan ob
sklenitvi pogodbe.
Za določitev najemnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun najemnin. Če Komisija za vodenje in nadzor
postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj,
v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev najemnine
bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke, se za določitev najemnine upošteva
opravljena cenitev.
III.
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma
obremenitev kmetijskih zemljišč
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na kmetijskih zemljiščih se
upošteva odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Katastrska kultura
Odškodnina v €/m2
vrt
2,53
njiva
2,53
travnik
1,42
pašnik
0,49
sadovnjak
2,53
vinograd
2,53
gozd
0,98
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini
določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga
plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot
40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru
oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila
bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka,
se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva
cenitev.
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Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih
in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava
periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
IV.
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma
obremenitev ostalih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v poselitvenem
območju, ki so ali zazidljiva ali pa niso predvidena za gradnjo
in so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se upošteva
odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Območje

Odškodnina
(v EUR/m2)

Območje mesta Črnomelj

9,00

Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik,
okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)

7,00

Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica,
Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)

3,50

Ostali kraji v Občini Črnomelj

2,00

Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v kmetijskem
območju, ki so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se
upošteva odškodnina kot je opredeljena zgoraj, vendar zmanjšano za 50 %.
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini
določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga
plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot
40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, v konkretnem primeru
oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila
bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka,
se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva
cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih
in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava
periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
V.
Oprostitev plačila odškodnine oziroma nadomestila za
uporabo oziroma obremenitev zemljišč
Morebitne oprostitve ali znižanja najemnin oziroma zakupnin in odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma
obremenitev zemljišč se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo, o njih pa odloča župan ob sklenitvi pogodbe.
VI.
Določitev najemnin in odškodnin oziroma nadomestil za
namen oglaševanja ter za uporabo javnih površin
V primerih, ko se na zemljiščih v lasti Občine Črnomelj
ustanavljajo stvarne pravice za namen oglaševanja ali se zemljišča, ki so v lasti Občine Črnomelj, za namen oglaševanja
oddajo v najem, ter v primerih, ko se javne površine oddajo v
uporabo, se višina odškodnin oziroma nadomestil za ustanovitev stvarnih pravic oziroma višina najemnin ne obračuna po
ceniku, ki je naveden v tem sklepu, pač pa na podlagi veljavnega Odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj, Posebni del:
Tarife občinskih taks.
VII.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja s strani Občinskega
sveta Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Ta sklep velja do sprejetja novega sklepa, ki ureja
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višino odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v
lasti Občine Črnomelj, oziroma do preklica.
Št. 478-446/2021
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

STRAŽA
357.

Odlok o proračunu Občine Straža 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),
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) ter
16. in 100. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št.
61/21) je Občinski svet Občine Straža na 21. seji dne 10. 2.
2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2022
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2022 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. 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.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

EUR

5.584.183
3.796.628
3.024.018
2.487.748
486.370
46.900
3.000
772.610
381.350
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711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

304.260

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

350.900

72

7.000
78.000
2.000

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

0

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

350.900

PREJETE DONACIJE (730+731)

2.000

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

2.000

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

725.655

741

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

709.000

1.434.655

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)

0

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.844.709

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.310.977

II.
40
400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

10.500

409

REZERVE

30.000

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

400.532
66.359
803.586

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

761.800

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

173.417

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

372.908

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.104.606

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

4.104.606

77.500

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

43.500

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

38.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.260.526
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
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.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
793.217
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
793.217
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
80.297
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
80.297
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–547.605
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
712.920
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.260.526
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
507.485
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
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 Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

1.385.625

410

420

III.

5.500

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

975

Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih
postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja
investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja
občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega
glavnega programa in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do
višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med
podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni
proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Župan o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se
uporabljajo 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, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2022 se oblikuje
v višini 20.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan.

6. člen

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, 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 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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 dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v
načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi
odločitve župana.
8. člen
(proračunski skladi)
V Sklad za štipendiranje bo občina v letu 2022 vplačala
5.000 EUR.
V sklad Proračunske rezerve bo občina letu 2022 vplačala
5.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

9. člen
(upravljanje s sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih
sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba
zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega
proračuna.
10. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine.
11. 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 7.500 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga,
katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine
793.217 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem
proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena
zadolžitev občine v proračunu države do višine 21.872 EUR in
se ne šteje v obseg zadolževanja občine.
14. člen
(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati s sprejemom na občinski seji. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-6/2021
Straža, dne 10. februarja 2022
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc
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VLADA
358.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji,
dajanju v promet in uporabi medicirane krme

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

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju
v promet in uporabi medicirane krme
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo pristojni organ, uradni nadzor, dajanje na trg vmesnih proizvodov in poročanje o porabi, zbiranje
podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri
živalih, uvoz in trgovanje v povezavi z dostopnostjo seznama
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, sistemi zbiranja in
zavrženja neuporabljene medicirane krme in vmesnih proizvodov ter kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) 2019/4
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018
o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme,
spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta
in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS (UL L
št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2019/4/EU).
2. člen
(izrazi)
Izraz »dajanje na trg«, uporabljen v tej uredbi, pomeni
izraz »dajanje v promet«, kot je uporabljen v 8. točki 3. člena
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES)
št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES)
št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU)
2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9.
2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES).
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2019/4/EU in te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR).
4. člen
(uradni nadzor)
Uradni nadzor nad proizvodnjo, dajanjem na trg in nad
uporabo medicirane krme izvajajo uradni veterinarji v skladu s
pooblastili in pristojnostmi, določenimi v zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
5. člen
(dajanje na trg vmesnih proizvodov in poročanje o porabi
ter zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi
protimikrobnih zdravil pri živalih)
(1) Za izvajanje tretjega odstavka 4. člena Uredbe
2019/4/EU je dovoljeno dajanje na trg vmesnih proizvodov
med obrati, ki so odobreni ali registrirani v skladu s 13. členom
Uredbe 2019/4/EU.

(2) Za izvajanje četrtega odstavka 4. člena Uredbe
2019/4/EU se v zvezi z zahtevami za zbiranje podatkov o
obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih
uporabljajo določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/578
z dne 29. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zbiranje
podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil
pri živalih (UL L št. 123 z dne 9. 4. 2021, str. 7).
6. člen
(uvoz in trgovanje – dostopnost seznama zdravil za uporabo
v veterinarski medicini)
Za izvajanje 12. člena Uredbe 2019/4/EU se za ugotavljanje, ali so zdravila za uporabo v veterinarski medicini dovoljena
v Republiki Sloveniji, uporablja seznam zdravil za uporabo v
veterinarski medicini, ki je objavljen na spletnih straneh Javne
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
7. člen
(sistemi zbiranja in odstranitve neuporabljenih proizvodov
ali proizvodov s pretečenim rokom uporabnosti)
(1) Za izvajanje prvega odstavka 18. člena Uredbe
2019/4/EU nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zagotovijo, da se:
– medicirana krma neživalskega izvora in vmesni proizvodi, ki se niso porabili ali jim je pretekel rok uporabe, zbirajo in
odstranijo v skladu z uredbo, ki ureja odpadke;
– medicirana krma živalskega izvora in medicirana krma,
ki vsebuje snovi živalskega izvora, ter vmesni proizvodi, ki se
niso porabili ali jim je pretekel rok uporabe, zbirajo in odstranijo
kot živalski stranski proizvod kategorije 2 v skladu z uredbo, ki
ureja izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi
živalskimi proizvodi kategorij 1 in 2.
(2) Za izvajanje tretjega odstavka 18. člena Uredbe
2019/4/EU so lokacije zbirališč ali odlagališč ter drugi ustrezni
podatki za kmete, rejce živali, veterinarje in druge na voljo na
spletnih straneh UVHVVR in ministrstva, pristojnega za okolje,
v okviru osrednjega spletnega mesta državne uprave.
8. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 62.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne izpolnjuje potrebnih zahtev glede prostorov in opreme v skladu z oddelkom 1 Priloge I Uredbe 2019/4/EU;
2. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede osebja v skladu z
oddelkom 2 Priloge I Uredbe 2019/4/EU;
3. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede proizvodnje v skladu z oddelkom 3 Priloge I Uredbe 2019/4/EU;
4. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede kontrole kakovosti
v skladu z oddelkom 4 Priloge I Uredbe 2019/4/EU;
5. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede skladiščenja in
prevoza v skladu z oddelkom 5 Priloge I Uredbe 2019/4/EU;
6. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede vodenja evidence
v skladu z oddelkom 6 Priloge I Uredbe 2019/4/EU;
7. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede pritožbe in odpoklica proizvodov v skladu z oddelkom 7 Priloge I Uredbe
2019/4/EU;
8. ne izpolnjuje posebnih zahtev glede dodatnih zahtev
za mobilne mešalce v skladu z oddelkom 8 Priloge I Uredbe
2019/4/EU;
9. vmesne proizvode dobavlja obratom, ki niso registrirani
ali odobreni (tretji odstavek 4. člena Uredbe 2019/4/EU v povezavi s prvim odstavkom 4. člena te uredbe);
10. ne zagotovi, da se medicirana krma ali vmesni proizvod proizvaja v skladu z ustreznimi pogoji iz drugega oziroma
tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2019/4/EU;

Stran

978 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

11. pri proizvodnji medicirane krme ali vmesnih proizvodov ne zagotovi, da je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini homogeno porazdeljeno v medicirani krmi in vmesnem
proizvodu (prvi odstavek 6. člena Uredbe 2019/4/EU);
12. pri proizvodnji, skladiščenju, prevozu ali dajanju na trg
medicirane krme ali vmesnih proizvodov ne izvaja ukrepov za
preprečevanje navzkrižne kontaminacije (prvi odstavek 7. člena Uredbe 2019/4/EU) oziroma ne upošteva najvišjih mejnih
vrednosti navzkrižne kontaminacije iz tretjega, četrtega in petega odstavka 7. člena Uredbe 2019/4/EU;
13. proizvaja ali daje na trg medicirano krmo in vmesne
proizvode imetnikom živali pred izdajo veterinarskega recepta
(8. člen Uredbe 2019/4/EU);
14. medicirana krma in vmesni proizvodi niso pravilno označeni (prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena Uredbe
2019/4/EU);
15. medicirana krma in vmesni proizvodi na trgu niso
v zapečateni embalaži ali posodah (prvi odstavek 10. člena
Uredbe 2019/4/EU);
16. oglašuje medicirano krmo ali vmesne proizvode v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 11. člena Uredbe
2019/4/EU;
17. distribuira medicinsko krmo v promocijske namene
v nasprotju s tretjim, četrtim ali petim odstavkom 11. člena
Uredbe 2019/4/EU;
18. pri trgovanju v Evropski uniji in uvozu ravna v nasprotju z 12. členom Uredbe 2019/4/EU;
19. 	proizvaja, skladišči, prevaža ali daje na trg medicirano krmo ali vmesne proizvode brez odobritve ali registracije
obratov (prvi in drugi odstavek 13. člena Uredbe 2019/4/EU);
20. mobilni mešalec o dejavnosti proizvodnje in dajanju
medicirane krme na trg v državi članici, v kateri ni odobren, ne
obvesti pristojnega organa v tej državi članici (četrti odstavek
13. člena Uredbe 2019/4/EU);
21. dobavi medicirano krmo imetniku živali brez veterinarskega recepta za medicirano krmo (prvi odstavek 16. člena
Uredbe 2019/4/EU);
22. izda veterinarski recept za medicirano krmo v nasprotju z drugim, šestim, sedmim, osmim, devetim ali desetim
odstavkom 16. člena Uredbe 2019/4/EU;
23. medicirane krme ne uporablja samo za živali, za
katere je bil izdan veterinarski recept za medicirano krmo (prvi
odstavek 17. člena Uredbe 2019/4/EU);
24. ne uporablja medicirane krme v skladu z veterinarskim receptom za medicirano krmo, ne sprejme ukrepov za
preprečevanje navzkrižne kontaminacije in ne zagotovi, da se
medicirana krma uporabi samo za živali, navedene na veterinarskem receptu za medicirano krmo, ali uporabi medicirano
krmo s pretečenim rokom uporabnosti (drugi odstavek 17. člena Uredbe 2019/4/EU);
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25. medicirano krmo, ki vsebuje protimikrobna zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, uporabi v nasprotju s tretjim
odstavkom 17. člena Uredbe 2019/4/EU;
26. medicirano krmo, ki vsebuje imunološka zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, uporabi v nasprotju s četrtim
odstavkom 17. člena Uredbe 2019/4/EU;
27. medicirane krme, ki vsebuje antiparazitike, ne uporablja na podlagi recepta v skladu s četrtim odstavkom 16. člena
Uredbe 2019/4/EU (peti odstavek 17. člena Uredbe 2019/4/EU);
28. pri vnosu medicirane krme ne zagotovi skladnosti s
karenco, ki je določena v veterinarskem receptu za medicirano
krmo (šesti odstavek 17. člena Uredbe 2019/4/EU);
29. vodi evidenco v nasprotju s sedmim odstavkom
17. člena Uredbe 2019/4/EU;
30. ne zagotovi zbiranja ali odstranitve neuporabljenih
proizvodov ali proizvodov s pretečenim rokom uporabnosti v
skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 42.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 3.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz 1. do 29. točke prvega odstavka prejšnjega
člena se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi
v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s
to uredbo.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-33/2022
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
EVA 2021-2330-0068
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
359.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah
Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja
za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega
delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov,
načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice
dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah
obmejnega delavca

Na podlagi sedmega odstavka 58., tretjega odstavka
141.g in tretjega odstavka 141.k člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.)
minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o načinu
izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila
o pravicah obmejnega delavca, načinu
zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve
prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja
za prebivanje in potrdila o pravicah
obmejnega delavca
1. člen
V Pravilniku o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje
in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja
prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice
dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Uradni list RS, št. 83/21) se v 1. členu v prvem odstavku
za besedilom »prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo
dovoljenja za prebivanje,« doda besedilo »obrazec za podpis
tujca,«.
V drugem odstavku se za besedilom »podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca« dodata vejica in besedilo
»obrazec za podpis tujca«.
V tretjem odstavku se za besedo »odtisov« dodata vejica
in besedilo »obrazec za podpis tujca«.
2. člen
V 2. členu se doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»Kadar je treba v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, se ta da na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni
del tega pravilnika. Tujcu, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, se
lahko podpis zajame pri organu, pristojnem za izdajo dovoljenja
za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca, prek
digitalne podpisne tablice.«.
3. člen
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(1) Tujec, ki se zna in zmore podpisati in je dopolnil osem
let, se podpiše na obrazec prošnje iz priloge 1 oziroma priloge
2 tega pravilnika ter na obrazec iz priloge 4 tega pravilnika. Če
je vlagatelj prošnje zakoniti zastopnik, skrbnik ali družinski član
tujca, za katerega se vlaga prošnja iz priloge 1 tega pravilnika,
ali njegov delodajalec ali druga fizična ali pravna oseba, ki jo
tujec pooblasti za vložitev prošnje, se na obrazec prošnje iz
priloge 1 in priloge 2 tega pravilnika podpiše vlagatelj.

(2) Podpis tujca, za katerega se izkaznica izdaja, z
obrazca iz priloge 4 tega pravilnika se prenese kot podatek
na izkaznico, če je tujec mlajši od osem let oziroma se ne
zna ali ne zmore podpisati, pa se izkaznica dovoljenja za
prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca izda
brez podpisa.
(3) Dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, izdano
družinskemu članu tujca s priznano mednarodno zaščito v
Republiki Sloveniji, se izda brez podpisa tudi, če družinski
član ni v Republiki Sloveniji ter ne more izpolniti in posredovati
obrazca iz priloge 4 tega pravilnika. Družinski član, ki se zna in
zmore podpisati in je dopolnil osem let, mora v enem mesecu
po prihodu v Republiko Slovenijo pri ministrstvu, pristojnem
za notranje zadeve, dati podpis ali mu posredovati izpolnjen
obrazec iz priloge 4 tega pravilnika. Ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, družinskemu članu izda novo izkaznico, ki
vsebuje tudi podpis imetnika.«.
4. člen
V 9. členu se znesek »12,00 eurov« nadomesti z zneskom »15,47 eura«.
5. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Izkaznice se v skladu s spremenjenimi in dopolnjenimi
določbami pravilnika začnejo izdajati, ko minister, pristojen za
notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
datum, od katerega se izdajajo dovoljenja v skladu s spremenjenim prvim in drugim odstavkom 58. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21
– popr.). Do datuma iz prejšnjega stavka se izkaznice izdajajo
v skladu s Pravilnikom o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje
in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja
prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice
dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Uradni list RS, št. 83/21).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-711/2021
Ljubljana, dne 4. februarja 2022
EVA 2021-1711-0099
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
Soglašam!
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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_______________________________________________________________ (priimek in ime tujca),
rojen/a (dan, mesec in leto rojstva) ____________________________________________________,
državljan/ka__________________________________________________, se podpisujem za namen
izdaje dovoljenja za prebivanje/potrdila o pravicah obmejnega delavca.
Prostor za podpis tujca1

Tujec se podpiše v pravokotni prostor; podpis ne sme segati izven prostora pravokotnika in tudi ne
na mejne črte.«.

1

981
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360.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih
programov

Uradni list Republike Slovenije

Na podlagi osmega odstavka 18.s 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, 189/20 – ZFRO
in 196/21 – ZDOsk) minister za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti izdaja

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-24/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2022
EVA 2021-2611-0065
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19 in 40/21) se v 10. členu
v prvem odstavku za besedo »lahko« doda beseda »najprej«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Če se na javni poziv iz prejšnjega odstavka ne
odzove noben izmed izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki imajo z ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju na istem vsebinskem področju iz 2. člena tega pravilnika,
lahko ministrstvo pozove vse izvajalce javnih socialnovarstvenih programov, ki imajo z ministrstvom sklenjeno pogodbo o
sofinanciranju na kateremkoli vsebinskem področju iz 2. člena
tega pravilnika, da sporočijo svojo pripravljenost za širitev svojega programa na izpadlem področju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku beseda »šest« nadomesti z besedo »deset«.

361.

Sklep o usklajenih višinah transferjev,
ki so določeni v nominalnih zneskih
ter o odstotku uskladitve drugih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena, drugega
odstavka 5. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod,
71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU,
110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19
– ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) in v zvezi s 35. členom
Zakona o državni upravi Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister
za obrambo objavljata

SKLEP
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni
v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
I
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta, se na
podlagi 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 –
ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12,
40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in
92/21 – ZSDP-1E; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) transferji,
ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od
1. marca 2022:
– otroški dodatek znaša:
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
6
7
8

Povprečni mesečni
dohodek na osebo

Znesek otroškega dodatka za otroka
v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta
(v eurih)
3. in naslednji
3. in naslednji
1. otrok
2. otrok
otrok
otrok
147,35
122,79
135,06
147,35
127,05
104,98
116,05
127,05
98,81
80,01
89,43
98,81
81,07
63,11
72,00
81,07
68,78
51,60
60,22
68,78
49,10
32,70
40,92
49,10
40,92
30,97
39,14
53,33
37,71
24,58
32,76
42,85

Znesek otroškega dodatka za otroka do konca
osnovne šole ali do 18 leta (v eurih)

(v eurih)

1. otrok

2. otrok

do 200,78
od 200,79 do 334,64
od 334,65 do 401,58
od 401,59 do 468,50
od 468,51 do 591,22
od 591,23 do 713,91
od 713,92 do 914,71
od 914,72 do 1.104,33

122,79
104,98
80,01
63,11
51,60
32,70
24,53
21,36

135,06
116,05
89,43
72,00
60,22
40,92
32,70
29,54
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– dodatek za nego otroka znaša 107,42 eura, za otroke s
težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko
ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, pa 214,84 eura,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša
424,30 eura, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki
pa 515,60 eura,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 367,15 eura,
– materialni stroški za otroka v rejništvu znašajo
312,87 eura,
– plačilo dela rejniku znaša 142,33 eura.
II
Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako,
da od 1. marca 2022 znaša 421,89 eura.
III
V skladu z 91. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)
se vse štipendije, razen štipendije Ad futura, uskladijo tako, da
od 1. marca 2022:
1. DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v
dohodkovni razred znaša:
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5

Povprečni mesečni dohodek na osebo
(v eurih)
do 334,64
od 334,65 do 401,58
od 401,59 do 468,50
od 468,51 do 591,22
od 591,23 do 713,91

Osnovna višina za upravičenca
do 18 let starosti (v eurih)
102,05
85,93
69,82
53,71
37,60

Dodatki k državni štipendiji znašajo:
– dodatek za bivanje: 85,93 eura za dijaka in študenta;
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen dijak, ki je
v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:
Povprečna
Višina dodatka
ocena dijaka
za uspeh (v eurih)
od vključno 4,0
1
18,26
do vključno 4,25
nad 4,25
2
23,63
do vključno 4,50
nad 4,50
3
32,23
do vključno 4,75
4
nad 4,75
42,97
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen študent, ki
je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred

Povprečna
Višina dodatka
ocena študenta
za uspeh (v eurih)
od vključno 8,00
1
18,26
do vključno 8,25
nad 8,25
2
23,63
do vključno 8,50
nad 8,50
3
32,23
do vključno 9,00
4
nad 9,00
42,97
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami:
53,71 eura.
2. ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Zoisova štipendija mesečno znaša 128,90 eura za dijaka
in 150,38 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 257,80 eura za dijaka in 300,77 eura za študenta.
Dodatka k Zoisovi štipendiji:
– dodatek za bivanje: 85,93 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami:
53,71 eura.
Razred

Osnovna višina za upravičenca
nad 18 let starosti (v eurih)
204,09
171,87
139,64
107,42
75,19

3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša
107,42 eura.
4. ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO
SVETU
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša
214,84 eura mesečno.
IV
V skladu s 46. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1) v povezavi s
118. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13,
99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) se Zoisova
štipendija ter dodatki k Zoisovi in državni štipendiji uskladijo
tako, da od 1. marca 2022:
Zoisova štipendija mesečno znaša 70,95 eura za dijaka
in 109,33 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 141,90 eura za dijaka in 218,66 eura za študenta.
Dodatki k Zoisovi in državni štipendiji:
– dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša
32,56 eura;
– dodatek za učni ali študijski uspeh za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter za študente s povprečno oceno
najmanj 8,50 ali več znaša 22,08 eura, za dijake s povprečno
oceno najmanj 4,5 ali več ter za študente s povprečno oceno
najmanj 9,0 ali več pa znaša 40,71 eura;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča
za bivanje znaša 91,87 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša
54,66 eura.
V
V skladu s 4. členom Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno
besedilo in 61/17 – ZUPŠ) subvencija za obrok študentske
prehrane znaša 2,82 eura.
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VI
Za vse transferje iz 3. člena ZUTPG, ki niso našteti v točki
I tega sklepa, se v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZUTPG
od 1. marca 2022 opravi uskladitev v višini 4,9 %.
Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako,
da od 1. marca 2022 znaša 421,89 eura.
Odmerna osnova na podlagi zakona, ki ureja varstvo
vojnih invalidov, in osnova za odmero rente na podlagi zakona,
ki ureja varstvo žrtev v vojni za Slovenijo 1991, se v skladu drugim odstavkom 5. člena ZUTPG od 1. januarja 2022 uskladita
v višini 4,9 %.
Ne glede na prvi in tretji odstavek te točke, se dodatek
za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice
vojnih veteranov, v letu 2022 zagotavlja v višini po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2022
Ljubljana, dne 4. februarja 2022
EVA 2022-2611-0011
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Mag. Matej Tonin
minister
za obrambo

362.

Odredba o objavi datuma, od katerega
se izdajajo dovoljenja oziroma potrdila
v skladu z določbami spremenjenega
Zakona o tujcih

Na podlagi 98. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 57/21) minister za
notranje zadeve izdaja

ODREDBO
o objavi datuma, od katerega se izdajajo
dovoljenja oziroma potrdila v skladu
z določbami spremenjenega Zakona o tujcih
1. člen
Dovoljenja in potrdila v skladu s spremenjenim prvim in
drugim odstavkom 58. člena, spremenjenim 102. členom in
spremenjenim 137. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) se
začnejo izdajati 14. februarja 2022.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2022
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
EVA 2022-1711-0004
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
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VSEBINA
304.
305.
306.
307.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja
med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A)
Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem
skladu Republike Slovenije (ZJSRS-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o poslancih (ZPos-F)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

308.
309.
310.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

358.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme

311.
312.
313.
314.

315.
359.

360.
361.

362.
316.
317.

318.
319.

320.

321.

322.
765
767
323.
768
769

770
770
770

324.
325.
326.

VLADA

MINISTRSTVA

Pravilnik o katalogih znanja
Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese
Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane
Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
Pravilnik o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju
za prebivanje za državljane Evropske unije ter
njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o
načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila
o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja
prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter
ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila
o pravicah obmejnega delavca
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
Odredba o objavi datuma, od katerega se izdajajo
dovoljenja oziroma potrdila v skladu z določbami
spremenjenega Zakona o tujcih
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev
Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter
stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za
odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih
socialno varstvenih zavodih in enotah domov za
starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega
menedžerja
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev
za leto 2022

977
327.
771
816

878

982

901
907

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 48. člena
Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo
posledic COVID-19

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno
jedro Črnomelj
Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma
zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

356.
331.
332.
333.
334.

336.
337.

912
913

914

923
969
971
925
925
925
925

925
926
926

DOLENJSKE TOPLICE

339.

Sprememba Statuta javnega lekarniškega zavoda
Lekarna Kočevje

340.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjske površine na Velikem Trnu – del
EUP VET 032
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod / II.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev
knjižnice) – umestitev šole

341.

916
919

DOL PRI LJUBLJANI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza
otrokom s posebnimi potrebami v Občini Dol pri
Ljubljani
Sklep o izločitvi iz javnega dobra
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju
Občine Dolenjske Toplice

342.
908

912

ČRNOMELJ

338.
894
894

BREŽICE

330.

335.

894

912

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bančništva Slovenije za obdobje od 1. 2. 2022 do
31. 12. 2023

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023

982
984

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in
povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti
na volitvah in referendumu
Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
Sklep o imenovanju volilne komisije posebne volilne enote 9000 – Koper za volitve poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije
Sklep o imenovanju volilne komisije posebne volilne enote 10000 – Lendava za volitve poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije

328.
329.

355.

979

911

OBČINE

850

864

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o stresnih testih sistemov
jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU
(revidirane)

927

KOČEVJE

943

KRŠKO

943
948

950
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346.
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348.
349.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP ZN Dorc – Brestanica, EUP BRE 026
Sklep o članstvu Mestne občine Krško v Združenju
mestnih občin Slovenije
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2022
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
št. 1/2022
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2022

STRAŽA

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2022

350.

Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba
za leto 2022

351.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2022
Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks
za leto 2022

353.
354.

954
954
954
955

LJUBLJANA

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke
za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta
Ljubljane

357.

352.

953

955
955
973

ŠEMPETER - VRTOJBA

956

TIŠINA

VRHNIKA

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2022
Druga sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto
2022

958
959
960
961

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 17/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

261
355
356
359
360
361
361
361
362
364
364
364

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

