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VLADA
636. Uredba o koncesiji za graditev žičniške 

naprave Zvoh

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žič-
niških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o koncesiji za graditev žičniške naprave Zvoh

1. člen
(vsebina koncesije)

Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli kon-
cesijo za graditev šestsedežnice Zvoh na Krvavcu (v nadaljnjem 
besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiščih parc. št. 133/15, 
133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 
133/27, 134/1 in 135/1, vse k. o. 2078 Kokra.

2. člen
(vsebina vloge)

Vloga za pridobitev koncesije obsega:
1. navedbo organa, ki se mu pošilja vloga;
2. zadevo;
3. zahtevek ali predlog;
4. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca;
5. družbo ali ime vlagatelja, prebivališče ali sedež vlaga-

telja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
6. navedbo predvidene lokacije žičniške naprave;
7. navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene 

zmogljivosti;
8. namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave;
9. podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 

rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z 
njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave 
za zasneževanje in podobno);

10. podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi 
plazovi;

11. izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s 
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog;

12. investicijski načrt za gradnjo.

3. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne 

dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je finančno in poslovno sposoben,

– ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejav-
nosti in

– ima usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmoglji-
vosti za opravljanje koncesije.

(2) Koncesionar obratovalni čas in način postavitve žični-
ške naprave prilagodi skladno z naravovarstvenim soglasjem 
in naravovarstvenimi pogoji, če so potrebni v skladu s predpisi 
o varstvu okolja in ohranjanja narave.

4. člen
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo)

Koncesionar na podlagi podeljene koncesije po postopku 
predhodne presoje posega po predpisih o varstvu okolja in 
ohranjanja narave pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško 
napravo in po pridobitvi gradbenega dovoljenja z njo obratuje.

5. člen
(odločba o podelitvi koncesije)

(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o 
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se kon-
cesija podeli brez javnega razpisa.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi 
vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z 
upravno odločbo, ki jo izda vlada.

6. člen
(koncesijsko obdobje)

(1) Koncesija se podeli za 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje 

dovoljenja za obratovanje žičniške naprave.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom.

7. člen
(stroški podelitve koncesije)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se 
podeljuje s to uredbo.

8. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta 
minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: 
minister).

9. člen
(prenos koncesije)

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo 
samo s soglasjem ministra.
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10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.

11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z njenim razdrtjem;
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške 

naprave;
– zaradi neupoštevanja oziroma neizvajanja omilitvenih 

ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.

12. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub 
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi po-
manjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in ob-
veznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi.

13. člen
(vzpostavitev prvotnega stanja)

Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava 
preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo 
razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Oblika in 
pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski 
pogodbi.

14. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, 
pristojno za žičniške naprave.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
(rok za vložitev vloge)

Koncesionar mora vlogo za pridobitev koncesije iz 2. čle-
na te uredbe vložiti v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-102/2022
Ljubljana, dne 4. marca 2022
EVA 2022-2430-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

637. Uredba o koncesiji za graditev žičniške 
naprave Kopnik

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žič-
niških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o koncesiji za graditev žičniške naprave Kopnik

1. člen
(vsebina koncesije)

Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli kon-
cesijo za graditev štirisedežnice Kopnik na Kopah na Pohorju 
(v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiščih 
parc. št. 633, 634, 635, 1392, vse k. o. 824 Hudi kot.

2. člen
(vsebina vloge)

Vloga za pridobitev koncesije obsega:
1. navedbo organa, ki se mu pošilja vloga;
2. zadevo;
3. zahtevek ali predlog;
4. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca;
5. družbo ali ime vlagatelja, prebivališče ali sedež vlaga-

telja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
6. navedbo predvidene lokacije žičniške naprave;
7. navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene 

zmogljivosti;
8. namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave;
9. podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 

rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z 
njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave 
za zasneževanje in podobno);

10. podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi 
plazovi;

11. izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s 
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog;

12. investicijski načrt za gradnjo.

3. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne 

dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je finančno in poslovno sposoben,
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejav-

nosti in
– ima usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmoglji-

vosti za opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar obratovalni čas in način postavitve žični-

ške naprave prilagodi skladno z naravovarstvenim soglasjem 
in naravovarstvenimi pogoji, če so potrebni v skladu s predpisi 
o varstvu okolja in ohranjanja narave.

4. člen
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo)

Koncesionar na podlagi podeljene koncesije po postopku 
predhodne presoje posega po predpisih o varstvu okolja in 
ohranjanja narave pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško 
napravo in po pridobitvi gradbenega dovoljenja z njo obratuje.

5. člen
(odločba o podelitvi koncesije)

(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o 
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se kon-
cesija podeli brez javnega razpisa.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi 
vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z 
upravno odločbo, ki jo izda vlada.

6. člen
(koncesijsko obdobje)

(1) Koncesija se podeli za 40 let.
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(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje 
dovoljenja za obratovanje žičniške naprave.

(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom.

7. člen
(stroški podelitve koncesije)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se 
podeljuje s to uredbo.

8. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta 
minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: 
minister).

9. člen
(prenos koncesije)

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo 
samo s soglasjem ministra.

10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.

11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z njenim razdrtjem;
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške 

naprave;
– zaradi neupoštevanja oziroma neizvajanja omilitvenih 

ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.

12. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub 
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi po-
manjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in ob-
veznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi.

13. člen
(vzpostavitev prvotnega stanja)

Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava 
preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo 
razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Oblika in 
pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski 
pogodbi.

14. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, 
pristojno za žičniške naprave.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
(rok za vložitev vloge)

Koncesionar mora vlogo za pridobitev koncesije iz 2. čle-
na te uredbe vložiti v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-101/2022
Ljubljana, dne 4. marca 2022
EVA 2022-2430-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

638. Uredba o koncesiji za graditev žičniške 
naprave Pahernik

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žič-
niških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o koncesiji za graditev žičniške naprave 

Pahernik

1. člen
(vsebina koncesije)

Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli kon-
cesijo za graditev štirisedežnice Pahernik na Kopah na Pohorju 
(v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiščih 
parc. št. 633, 639/1, 640, 642/1 in 1391, vse k. o. 824 Hudi kot.

2. člen
(vsebina vloge)

Vloga za pridobitev koncesije obsega:
1. navedbo organa, ki se mu pošilja vloga;
2. zadevo;
3. zahtevek ali predlog;
4. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca;
5. družbo ali ime vlagatelja, prebivališče ali sedež vlaga-

telja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
6. navedbo predvidene lokacije žičniške naprave;
7. navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene 

zmogljivosti;
8. namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave;
9. podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 

rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z 
njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave 
za zasneževanje in podobno);

10. podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi 
plazovi;

11. izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s 
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog ter

12. investicijski načrt za gradnjo.

3. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne 

dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je finančno in poslovno sposoben,
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejav-

nosti in
– ima usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmoglji-

vosti za opravljanje koncesije.
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(2) Koncesionar obratovalni čas in način postavitve žični-
ške naprave prilagodi skladno z naravovarstvenim soglasjem 
in naravovarstvenimi pogoji, če so potrebni v skladu s predpisi 
o varstvu okolja in ohranjanja narave.

4. člen
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo)

Koncesionar na podlagi podeljene koncesije po postopku 
predhodne presoje posega po predpisih o varstvu okolja in 
ohranjanja narave pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško 
napravo in po pridobitvi gradbenega dovoljenja z njo obratuje.

5. člen
(odločba o podelitvi koncesije)

(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o 
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se kon-
cesija podeli brez javnega razpisa.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi 
vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z 
upravno odločbo, ki jo izda vlada.

6. člen
(koncesijsko obdobje)

(1) Koncesija se podeli za 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje 

dovoljenja za obratovanje žičniške naprave.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom.

7. člen
(stroški podelitve koncesije)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se 
podeljuje s to uredbo.

8. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta 
minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: 
minister).

9. člen
(prenos koncesije)

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo 
samo s soglasjem ministra.

10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.

11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z njenim razdrtjem;
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške 

naprave;
– zaradi neupoštevanja oziroma neizvajanja omilitvenih 

ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.

12. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub 
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi po-
manjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in ob-
veznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi.

13. člen
(vzpostavitev prvotnega stanja)

Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava 
preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo 
razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Oblika in 
pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski 
pogodbi.

14. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, 
pristojno za žičniške naprave.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
(rok za vložitev vloge)

Koncesionar mora vlogo za pridobitev koncesije iz 2. čle-
na te uredbe vložiti v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-103/2022
Ljubljana, dne 4. marca 2022
EVA 2022-2430-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
639. Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe 

v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje 
iskalcev zaposlitve

Na podlagi prvega in drugega odstavka 55.b člena Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 
24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 
79/18, 66/19 in 172/21) minister za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance izdaja

P R A V I L N I K
o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu,  

za katerega na trgu dela primanjkuje  
iskalcev zaposlitve

1. člen
Ta pravilnik opredeljuje poklice, za katere na trgu dela 

primanjkuje iskalcev zaposlitve in se zanje lahko uveljavlja 
olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela 
primanjkuje iskalcev zaposlitve.

2. člen
Zavezanec lahko v skladu z zakonom, ki ureja davek 

od dohodkov pravnih oseb, uveljavlja olajšavo za zaposlitev 
osebe v naslednjih poklicih iz Uredbe o Standardni klasifikaciji 
poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10):

1. Varilci/Varilke ipd. (koda 7212);
2. Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev 

(koda 8332);
3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
6. Krovci/krovke (koda 7121);
7. Kuharji/kuharice (koda 5120);
8. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
9. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
10. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);
11. Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114);
12. Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah 

(koda 9313);
13. Monterji/monterke in serviserji vodovodnih, plinskih 

inštalacij in naprav (koda 7126);
14. Livarji/livarke ipd. (koda 7211);
15. Strugarji/strugarke ipd. (koda 7223);
16. Mesarji/mesarke ipd. (koda 7511);
17. Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih 

(koda 5321);
18. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne 

medicine (koda 2211);
19. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen 

splošne medicine) (koda 2212);
20. Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego 

(koda 2221);
21. Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdrav-

stveno nego (koda 3221);
22. Natakarji/natakarice (koda 5131);
23. Inženirji/inženirke gradbeništva (koda 2142);
24. Inženirji/inženirke strojništva ipd.(koda 2144);
25. Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne 

terapevtke (koda 2266);
26. Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učitelji-

ce in sodelavke na visokošolskih zavodih (koda 2311);
27. Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževa-

nje oseb s posebnimi potrebami (koda 2352);
28. Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke pro-

gramske opreme in aplikacij, d. n. (koda 2519).

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za zaposlitve 
oseb v poklicih iz prejšnjega člena v vsakem posameznem 
davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022.

Št. 0072-2/2022
Ljubljana, dne 19. januarja 2022
EVA 2022-2611-0009

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

Soglašam!
Mag. Andrej Šircelj

minister 
za finance

640. Odredba o spremembi Odredbe o številu 
in sedežih notarskih mest

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 
45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) minister za pravosodje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o številu in sedežih 

notarskih mest
1. člen

V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list 
RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 
69/08, 23/09 in 38/09) se v 3. členu prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Notarska mesta so razporejena tako, da je na vsakem 
območju okrajnega sodišča po Zakonu o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 
86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 
23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 
203/20 – ZIUPOPDVE) eno notarsko mesto, razen:

1. na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer je ena-
indvajset notarskih mest;

2. na območju Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je devet 
notarskih mest;

3. na območju okrajnih sodišč v Kranju in Slovenj Gradcu, 
kjer so štiri notarska mesta;

4. na območju okrajnih sodišč v Celju, Kopru, Murski Soboti, 
Novi Gorici, Novem mestu in Velenju, kjer so tri notarska mesta;

5. na območju okrajnih sodišč v Domžalah, Kamniku, Ko-
čevju, Piranu, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Šentjurju, Trbovljah 
in na Vrhniki, kjer sta dve notarski mesti.«.

2. člen
Razpored notarskih mest in sedežev notarskih mest se na-

domesti z novim razporedom notarskih mest in sedežev notarskih 
mest, ki je sestavni del te odredbe in je objavljen skupaj z njo.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-108/2022
Ljubljana, dne 28. februarja 2022
EVA 2022-2030-0005

Marjan Dikaučič
minister

za pravosodje
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Priloga: Razpored notarskih mest in sedežev notarskih mest

Razpored notarskih mest in sedežev notarskih mest  
 
Območje okrajnega sodišča       Sedež notarskega mesta         Število notarjev  
Ajdovščina  Ajdovščina  1  
Brežice  Brežice  1  
Celje  Celje  3  
Cerknica  Cerknica  1  
Črnomelj  Črnomelj  1  
Domžale  Domžale  2  
Gornja Radgona  Gornja Radgona  1  
Grosuplje  Grosuplje  1  
Ilirska Bistrica  Ilirska Bistrica  1  
Idrija  Idrija  1  
Jesenice  Jesenice  1  
Kamnik  Kamnik  2  
Kočevje  Kočevje  2  
Koper  Koper  3  
Kranj  Kranj  4  
Krško  Krško  1  
Lenart  Lenart  1  
Lendava  Lendava  1  
Litija  Litija  1  
Ljubljana  Ljubljana  21  
Ljutomer  Ljutomer  1  
Maribor  Maribor  9  
Murska Sobota  Murska Sobota  3  
Nova Gorica  Nova Gorica  3  
Novo mesto  Novo mesto  3  
Ormož  Ormož  1  
Piran  Piran  2  
Postojna  Postojna  1  
Ptuj  Ptuj  2  
Radovljica  Radovljica  1  
Sevnica  Sevnica  1  
Sežana  Sežana  1  
Slovenska Bistrica  Slovenska Bistrica  2  
Slovenj Gradec  Slovenj Gradec  4  
Slovenske Konjice  Slovenske Konjice  1  
Šentjur  Šentjur  2  
Škofja Loka  Škofja Loka  1  
Šmarje pri Jelšah  Šmarje pri Jelšah  1  
Tolmin  Tolmin  1  
Trbovlje  Trbovlje  2  
Trebnje  Trebnje  1  
Velenje  Velenje  3  
Vrhnika  Vrhnika  2  
Žalec  Žalec  1  
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Na območju Okrajnega sodišča v Piranu se za eno mesto določi sedež v Izoli.  
Na območju Okrajnega sodišča v Trbovljah se za eno mesto določi sedež v Zagorju 
ob Savi. 
Na območju Okrajnega sodišča v Kočevju se za eno mesto določi sedež v Ribnici.  
Na območju Okrajnega sodišča v Kranju se za eno mesto določi sedež v Šenčurju.  
Na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani se za eno mesto določi sedež na Brezovici 
pri Ljubljani. 
Na območju Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu se za eno mesto določi sedež 
v Radljah ob Dravi in za eno mesto določi sedež v Ravnah na Koroškem. 
Na območju Okrajnega sodišča na Vrhniki se za eno mesto določi sedež v Logatcu.  
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