
Št. 45  Ljubljana, sreda 30. 3. 2022  ISSN 1318-0576 Leto XXXII

PREDSEDNIK REPUBLIKE
888. 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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republi-
ke Slovenije in zasluge pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi 
odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske prejme

KEITH MILES

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-4/2022-3
Ljubljana, dne 30. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

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



Stran 2518 / Št. 45 / 30. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
889. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala 

in sadik konoplje, razen semena

Na podlagi osmega odstavka 10. člena, desetega odstav-
ka 20. člena in dvanajstega odstavka 22. člena ter za izvrševa-
nje 4.a 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

P R A V I L N I K
o trženju razmnoževalnega materiala  

in sadik konoplje, razen semena

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa kategorije razmnoževalnega materi-
ala in sadik konoplje, razen semena (v nadaljnjem besedilu: 
razmnoževalni material in sadike konoplje) ter zahteve, ki jih 
mora posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in 
sadik konoplje izpolnjevati med pridelavo in na trgu, zahteve 
glede zagotavljanja sledljivosti in glede pakiranja ter označeva-
nja razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, podrobnejši 
način vlaganja zahteve za pridobitev dovoljenja za izdajanje 
etiket dobavitelja in podrobnejši postopek uradne potrditve 
razmnoževalnega materiala in sadik konoplje.

2. člen
(uporaba)

Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material in 
sadike konoplje vrste Cannabis sativa L., ki jo je dovoljeno gojiti 
za industrijske in prehranske namene v skladu s predpisom, ki 
ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

3. člen
(postopek informiranja in klavzula)

(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informi-
ranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil 
za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 
2015, str. 1).

(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proi-
zvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja 
enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena 
v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito:

1. proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah 
Evropske unije in Turčiji ali

2. proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto 
trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evrop-
skem gospodarskem prostoru.

(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vza-
jemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi 
članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 
z dne 29. 3. 2019, str. 1).

4. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. konoplja so rastline vrste Cannabis sativa L., ki so 

namenjene nadaljnjemu razmnoževanju in za pridelavo sadik 
konoplje ali za sajenje za pridelavo konoplje v industrijske in 
prehranske namene;

2. razmnoževalni material konoplje (v nadaljnjem besedi-
lu: razmnoževalni material) so:

a) matične rastline konoplje (v nadaljnjem besedilu: ma-
tične rastline), ki so namenjene vegetativnemu razmnoževanju 
konoplje,

b) deli matičnih rastlin, vključno s tkivnimi kulturami, ki so 
namenjeni ponovni pridelavi matičnih rastlin ali pridelavi sadik 
konoplje;

3. sadike konoplje (v nadaljnjem besedilu: sadike) so:
a) ukoreninjeni potaknjenci in drugi ukoreninjeni deli ra-

stlin konoplje, pridelani z vegetativnim razmnoževanjem ma-
tičnih rastlin, ki so namenjeni sajenju za pridelavo konoplje,

b) sejanci, pridelani iz semena konoplje, ki so namenjeni 
sajenju za pridelavo konoplje;

4. enota pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik (v 
nadaljnjem besedilu: enota pridelave) je rastlinjak ali drug za-
varovan prostor, ki je namenjen vzdrževanju in razmnoževanju 
matičnih rastlin razmnoževanju ter pridelavi sadik;

5. uradni pregledi so uradni vizualni pregledi in uradna 
vzorčenja ter testiranja, ki se opravijo zaradi uradnega prever-
janja skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik z zahte-
vami tega pravilnika;

6. organ za potrjevanje je organ, ki je v skladu z zakonom, 
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pooblaščen za 
vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala 
in sadik;

7. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za opra-
vljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmnoževalne-
ga materiala in sadik v skladu z zakonom, ki ureja semenski 
material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki ima v skladu s pred-
pisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za 
opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov.

5. člen
(kategorije razmnoževalnega materiala in sadik)

Kategorije razmnoževalnega materiala in sadik so:
1. izvorni material so matične rastline:
a) ki so načrtno odbrane v skladu s splošno uveljavljenimi 

postopki sortne in zdravstvene selekcije z namenom ohranjanja 
sortne pristnosti in zagotavljanja zdravja rastlin,

b) ki so namenjene vegetativnemu razmnoževanju in 
pridelavi osnovnih matičnih rastlin in

c) za katere je organ za potrjevanje ugotovil, da izpolnju-
jejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom 
za izvorne matične rastline;

2. osnovni material so matične rastline:
a) ki so pridelane z vegetativnim razmnoževanjem uradno 

potrjenih izvornih matičnih rastlin v skladu s splošno uveljavlje-
nimi postopki razmnoževanja z namenom ohranjanja sortne 
pristnosti in zagotavljanja zdravja rastlin,

b) ki so namenjene za nadaljnje razmnoževanje in po-
novno pridelavo osnovnih matičnih rastlin ali za pridelavo cer-
tificiranih sadik in

c) za katere je organ za potrjevanje ugotovil, da izpolnju-
jejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom 
za osnovne matične rastline;

3. certificirane sadike so sadike:
a) ki so pridelane z vegetativnim razmnoževanjem ura-

dno potrjenih osnovnih ali izvornih matičnih rastlin v skladu s 
splošno uveljavljenimi postopki razmnoževanja z namenom 
ohranjanja sortne pristnosti in zagotavljanja zdravja rastlin,

b) ki so namenjene sajenju za pridelavo konoplje in
c) za katere je organ za potrjevanje ugotovil, da izpolnju-

jejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom 
za certificirane sadike;

4. standardne sadike so sejanci, ki:
a) so pridelani iz semena konoplje, ki je bilo uradno po-

trjeno v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena oljnic in 
predivnic,
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b) so namenjeni sajenju in pridelavi konoplje in
c) izpolnjujejo zahteve za standardne sadike iz 12. člena 

tega pravilnika.

II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL IN SADIKE

6. člen
(splošne zahteve za razmnoževalni material in sadike)

(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo, če:
1. pripadajo sorti:
a) ki je vpisana v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja 

semenski material kmetijskih rastlin, ali vključena v Skupni 
katalog sort poljščin v skladu z 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 Odloč-
bo 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), in

b) pri kateri vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) 
v rastlinah ne presega vrednosti, določene z Uredbo (EU) 
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. de-
cembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na 
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), za-
dnjič spremenjeno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2022/42 
z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
nacionalnih in neto zgornjih mej za neposredna plačila za 
nekatere države članice za koledarsko leto 2022 (UL L št. 9 z 
dne 14. 1. 2022, str. 3);

2. so v skladu s tem pravilnikom uradno potrjeni kot iz-
vorni material, osnovni material ali certificirane sadike ali če 
izpolnjujejo zahteve iz 12. člena tega pravilnika za standardne 
sadike;

3. izpolnjujejo zahteve glede sledljivosti, pakiranja in 
označevanja iz 7. člena tega pravilnika.

(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo razmno-
ževalni material in sadike izpolnjevati:

1. zahteve v zvezi s škodljivimi organizmi, določene s 
predpisi, ki urejajo zdravje rastlin, in

2. pogoje, določene s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in 
promet s prepovedanimi drogami, in predpisi, ki urejajo gojenje 
konoplje.

7. člen
(zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja)
(1) Razmnoževalni material in sadike morajo biti med 

vzdrževanjem, razmnoževanjem oziroma pridelavo ter med 
pakiranjem oziroma pripravo za trženje ves čas ločeni po par-
tijah. Posamezna partija mora biti označena najmanj z imenom 
sorte, navedbo kategorije in oznako, ki zagotavlja sledljivost in 
prepoznavnost posamezne partije razmnoževalnega materiala 
in sadik (v nadaljnjem besedilu: oznaka partije).

(2) Razmnoževalni material in sadike morajo biti pakirani 
tako, da je mogoče na zunanjo stran posamezne enote paki-
ranja pritrditi oziroma namestiti uradno etiketo iz 8. člena tega 
pravilnika ali etiketo dobavitelja iz 9. člena tega pravilnika, in 
sicer tako, da je ni mogoče odstraniti in ponovno pritrditi, ne da 
bi to bilo opazno. Uradna etiketa in etiketa dobavitelja morata 
biti iz primernega materiala, odpornega na vlago. Podatki na 
uradni etiketi in etiketi dobavitelja morajo biti natisnjeni z neiz-
brisljivo, fotostabilno barvo.

(3) Pošiljko razmnoževalnega materiala in sadik mora od 
dobavitelja do prejemnika spremljati tudi spremni dokument iz 
10. člena tega pravilnika.

8. člen
(zahteve za uradno etiketo)

(1) Uradna etiketa, s katero se označijo uradno potrjeni 
razmnoževalni material in sadike, mora biti:

1. bele barve z vijolično črto za izvorni material;
2. bele barve za osnovni material;
3. modre barve za certificirane sadike.
(2) Na uradni etiketi morajo biti navedeni naslednji po-

datki:
1. organ za potrjevanje, ki izdaja uradno etiketo;
2. neponovljiva registrska številka dobavitelja;
3. oznaka partije;
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. kategorija;
7. količina razmnoževalnega materiala ali število sadik v 

enoti pakiranja;
8. mesec in leto uradne potrditve;
9. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje, ki 

ga v skladu s predpisom, ki ureja izdajo dovoljenja za gojenje 
konoplje in maka, izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za gojenje konoplje);

10. zaporedna številka uradne etikete.

9. člen
(zahteve za etiketo dobavitelja)

(1) Etiketa dobavitelja, s katero se označijo standardne 
sadike, mora biti rumene barve.

(2) Na etiketi dobavitelja morajo biti navedeni naslednji 
podatki:

1. neponovljiva registrska številka dobavitelja;
2. organ, ki je pristojen za uradni nadzor dobaviteljev;
3. oznaka partije;
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. kategorija;
7. številka partije uporabljenega semena;
8. količina sadik v enoti pakiranja;
9. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje;
10. mesec in leto izdaje etikete dobavitelja;
11. zaporedna številka etikete dobavitelja.
(3) Za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket dobavitelja, ki 

ga dobavitelju izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) 
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih ra-
stlin, vloži dobavitelj pri Upravi zahtevo, ki vsebuje:

1. podatke o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega 
prebivališča ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko šte-
vilko dobavitelja;

2. podatek, da bo etikete in potrdila dobavitelja izdajal za 
standardne sadike konoplje.

(4) Zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj priloži vzorec 
etikete, ki mora biti pripravljen v skladu z drugim odstavkom 
tega člena.

10. člen
(zahteve za spremni dokument)

(1) Spremni dokument se izda za vsako pošiljko razmno-
ževalnega materiala in sadik.

(2) Spremni dokument se izda v dveh izvodih, od katerih 
prejme enega prejemnik pošiljke razmnoževalnega materiala 
in sadik (v nadaljnjem besedilu: prejemnik pošiljke), enega pa 
shrani dobavitelj.

(3) Na spremnem dokumentu se poleg podatkov, predpi-
sanih v 8. in 9. členu tega pravilnika za uradne etikete in etikete 
dobavitelja, navedejo še naslednji podatki:

1. osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja ter 
njegova neponovljiva registrska številka;

2. osebno ime in naslov ali firma in sedež prejemnika 
pošiljke;
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3. skupna količina razmnoževalnega materiala ali skupno 
število sadik v pošiljki;

4. skupno število pakiranj razmnoževalnega materiala ali 
sadik v pošiljki;

5. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje;
6. številka in datum izdaje spremnega dokumenta.

11. člen
(dokazila in zapisi, ki jih hrani in vodi dobavitelj)

(1) Za izpolnitev obveznosti dobavitelja v skladu z za-
konom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, mora 
dobavitelj:

1. voditi zapise o pridobitvi, vzdrževanju, razmnoževanju 
in pridelavi razmnoževalnega materiala in sadik, ki vključujejo 
splošen opis oskrbe rastlin, ki jih vzdržuje, razmnožuje oziro-
ma prideluje, ter opis postopkov, ki jih za ohranjanje sortne 
pristnosti in zagotavljanje zdravja rastlin izvaja med vzdrževa-
njem, razmnoževanjem oziroma pridelavo razmnoževalnega 
materiala in sadik;

2. voditi zapise in hraniti dokazila o preverjanju skladnosti 
razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami tega pravil-
nika;

3. voditi zapise in hraniti dokazila o odstranitvi in načinu 
uničenja razmnoževalnega materiala in sadik, ki ne izpolnjujejo 
zahtev tega pravilnika;

4. hraniti dovoljenje za gojenje konoplje in svoje izvode 
spremnih dokumentov iz drugega odstavka 10. člena tega 
pravilnika.

(2) Dobavitelj, ki izvaja odbiro izvornih matičnih rastlin, 
vodi in hrani tudi opis postopkov odbire rastlin kandidatk za iz-
vorne matične rastline in rezultate preverjanja sortne pristnosti 
in zdravstvenega stanja rastlin kandidatk za izvorne matične 
rastline ter izvornih matičnih rastlin v skladu z zahtevami za 
izvorne matične rastline iz Priloge 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

12. člen
(zahteve za standardne sadike)

(1) Standardne sadike morajo izpolnjevati naslednje zah-
teve:

1. pridelane morajo biti iz semena konoplje, ki je bilo 
uradno potrjeno v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena 
oljnic in predivnic;

2. biti morajo sortno pristne; v partiji je lahko največ 5 % 
sadik, ki niso značilne za sorto;

3. biti morajo dovolj vitalne, nepoškodovane in brez dru-
gih napak, ki lahko vplivajo na kakovost oziroma zmanjšajo 
njihovo uporabnost kot sadilni material, imeti morajo dobro 
razvit koreninski sistem ter primerno razmerje med koreninami, 
stebli in listi;

4. glede zdravstvenega stanja morajo izpolnjevati zahteve 
za standardne sadike iz Priloge 1 tega pravilnika.

(2) Enota pridelave standardnih sadik mora izpolnjevati 
pogoje, predpisane za to enoto v Prilogi 2, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

III. URADNA POTRDITEV VEGETATIVNO 
RAZMNOŽENEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA  

IN SADIK

13. člen
(splošno)

(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materi-
ala in sadik, ki se razmnožujejo vegetativno, izvede organ za 
potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja. Predloge obrazcev 
prijave, ki jih v skladu s prvim odstavkom 14. člena in prvim 
odstavkom 15. člena tega pravilnika pripravi organ za potr-
jevanje, so dostopne pri organu za potrjevanje in na njegovi 
spletni strani.

(2) Organ za potrjevanje opravi uradni pregled, ki vklju-
čuje:

1. pregled zapisov in dokazil, ki jih vodi in hrani dobavitelj 
in na podlagi katerih ugotovi zlasti, ali dobavitelj:

a) vodi zapise in hrani dokazila v skladu z zakonom, ki 
ureja semenski material kmetijskih rastlin, in 11. členom tega 
pravilnika,

b) preverja, ali so matične rastline sortno pristne,
c) zagotavlja sledljivost razmnoževalnega materiala in 

sadik v skladu s 7. členom tega pravilnika,
č) preverja, ali razmnoževalni material in sadike izpol-

njujejo zahteve glede zdravstvenega stanja rastlin, ki so za 
posamezno kategorijo določene v Prilogi 1 tega pravilnika;

2. vizualni pregled razmnoženega razmnoževalnega 
materiala in sadik glede skladnosti z zahtevami za uradno 
potrditev posamezne kategorije iz 14. oziroma 15. člena tega 
pravilnika;

3. odvzem vzorcev matičnih rastlin ali sadik za laborato-
rijsko testiranje v primeru suma, da matične rastline ali sadike 
glede zdravstvenega stanja ne izpolnjujejo zahtev za uradno 
potrditev posamezne kategorije iz Priloge 1 tega pravilnika;

4. vizualni pregled enote pridelave glede skladnosti z 
zahtevami za enoto pridelave, ki so za posamezno kategorijo 
določene v Prilogi 2 tega pravilnika.

(3) Za razmnoževalni material in sadike, ki izpolnjujejo 
zahteve za uradno potrditev iz 14. ali 15. člena tega pravilnika, 
izda organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi, na katerem 
so navedeni naslednji podatki:

1. številka in datum potrdila o uradni potrditvi;
2. organ za potrjevanje, ki izdaja potrdilo o uradni potrditvi;
3. osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja ter 

njegova neponovljiva registrska številka,
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. oznaka partije;
7. tip materiala (matične rastline ali sadike);
8. kategorija;
9. število uradno potrjenih matičnih rastlin ali sadik v 

partiji;
10. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje.
(4) Za uradno potrjen razmnoževalni material in sadike, 

ki se tržijo, izda organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja 
uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika.

14. člen
(uradna potrditev izvornih matičnih rastlin)

(1) Prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin 
vloži dobavitelj najpozneje 30 dni pred začetkom vsakega 
razmnoževanja. Poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji enote 
pridelave navede v prijavi za vsako partijo izvornih matičnih 
rastlin najmanj naslednje podatke:

1. ime sorte;
2. oznako partije;
3. število izvornih matičnih rastlin v posamezni partiji;
4. predvideni datum začetka razmnoževanja.
(2) Če vloži dobavitelj prijavo za uradno potrditev izvornih 

matičnih rastlin pred prvim razmnoževanjem teh rastlin, mora 
prijavi priložiti:

1. kratek opis postopkov odbire rastlin kandidatk za izvor-
ne matične rastline oziroma načina pridobitve izvornih matičnih 
rastlin, vključno z navedbo testiranj, ki jih je opravil;

2. kratek opis postopkov vzdrževanja in razmnoževanja 
izvornih matičnih rastlin ter

3. mesec in leto dokončanja odbire oziroma pridobitve 
izvornih matičnih rastlin.

(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi izvorne matične 
rastline, če s pregledi, ki jih opravi v skladu z drugim odstavkom 
prejšnjega člena, ugotovi, da:

1. so sortno pristne;
2. glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve za 

izvorni material iz Priloge 1 tega pravilnika;
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3. se izvorne matične rastline vzdržujejo v rastlinjaku ali 
drugem zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje pogoje za enoto 
pridelave izvornega materiala iz Priloge 2 tega pravilnika.

15. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin  

in certificiranih sadik)
(1) Prijavo za uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin 

vloži dobavitelj najpozneje 30 dni pred začetkom vsakega 
razmnoževanja osnovnih matičnih rastlin. Poleg podatkov 
o dobavitelju in lokaciji enote pridelave navede v prijavi za 
vsako partijo osnovnih matičnih rastlin najmanj naslednje 
podatke:

1. ime sorte;
2. oznako partije;
3. število osnovnih matičnih rastlin v posamezni partiji;
4. predvideni datum začetka razmnoževanja;
5. predvideno število certificiranih sadik, ki bodo pride-

lane z razmnoževanjem osnovnih matičnih rastlin oziroma, v 
primeru obnove matičnih rastlin pa predvideno število novih 
osnovnih matičnih rastlin.

(2) Prijava iz prejšnjega odstavka je hkrati prijava za ura-
dno potrditev certificiranih sadik.

(3) Če vloži dobavitelj prijavo za uradno potrditev osnov-
nih matičnih rastlin pred prvim razmnoževanjem teh rastlin, 
mora prijavi priložiti:

1. kratek opis postopkov pridobitve, vzdrževanja in raz-
množevanja osnovnih matičnih rastlin ter pridelave certificiranih 
sadik;

2. podatke o uradno potrjenih izvornih matičnih ali osnov-
nih matičnih rastlinah, iz katerih je vegetativno namnožil prija-
vljene osnovne matične rastline:

a) ime sorte,
b) oznako partije uporabljenih izvornih ali osnovnih ma-

tičnih rastlin,
c) številko in datum potrdila o uradni potrditvi osnovnih 

matičnih rastlin, ki je bilo izdano pred začetkom razmnoževanja 
oziroma pridelave prijavljenih osnovnih matičnih rastlin,

č) mesec in leto razmnožitve prijavljenih osnovnih matič-
nih rastlin.

(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi osnovne matične 
rastline kot osnovni material, če s pregledi iz drugega odstavka 
13. člena tega pravilnika ugotovi, da:

1. so sortno pristne;
2. glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve za 

kategorijo osnovni material iz Priloge 1 tega pravilnika in
3. se vzdržujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem 

prostoru, ki izpolnjuje pogoje za enoto pridelave osnovnega 
materiala iz Priloge 2 tega pravilnika.

(5) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirane sadi-
ke, če s pregledi iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika 
ugotovi, da:

1. so pridelane iz osnovnih matičnih rastlin, ki so bile 
pred razmnoževanjem uradno potrjene v skladu s prejšnjim 
odstavkom;

2. se pridelujejo na enoti pridelave, ki izpolnjuje zahteve 
za certificirane sadike iz Priloge 2 tega pravilnika;

3. glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve za 
certificirane sadike iz Priloge 1 tega pravilnika;

4. so sortno pristne, pri čemer je v partiji dovoljenih največ 
1 % rastlin, ki niso značilne za sorto, in

5. imajo dobro razvit koreninski sistem ter primerno raz-
merje med koreninami, stebli in listi, so vitalne, nepoškodovane 
in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njihovo kakovost 
oziroma zmanjšajo njihovo uporabnost kot sadilni material.

IV. KONČNA DOLOČBA

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-33/2021
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2021-2330-0009

Dr. Jože Podgoršek
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1 

 
ZAHTEVE GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA RASTLIN 
 
1. Splošne zahteve 
 
1.1 Razmnoževalni material in sadike morajo biti na mestu pridelave praktično brez škodljivih 
organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala. 

1.2 Razmnoževalni material in sadike morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve glede 
karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano 
območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih 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). 

 
2. Zahteve za rastline kandidatke za izvorne matične rastline  
 
Odbrane rastline kandidatke za izvorne matične rastline morajo biti vsaj na podlagi vizualnega pregleda 
brez vidnih znakov prisotnosti škodljivih organizmov. Rastline kandidatke, ki kažejo znake prisotnosti 
cucumber mosaic virusa (CMV), alfalfa mosaic virusa (AMV), arabis mosaic virusa (ArMV) in hop latent 
viroida (HpLVd), se izločijo iz nadaljnje selekcije.  
 
 
3. Zahteve za izvorne in osnovne matične rastline  
 
Izvorne in osnovne matične rastline morajo biti na podlagi vizualnega pregleda brez vidnih znakov 
prisotnosti cucumber mosaic virusa (CMV), alfalfa mosaic virusa (AMV), arabis mosaic virusa (ArMV) in 
hop latent viroida (HpLVd). Rastline z vidnimi znaki prisotnosti navedenih škodljivih organizmov se 
odstranijo. V primeru suma se odvzame reprezentativni vzorec matičnih rastlin za testiranje na 
prisotnost Cucumber mosaic virusa (CMV), alfalfa mosaic virusa (AMV), arabis mosaic virusa (ArMV) in 
hop latent viroida (HpLVd). 
 
 
4. Zahteve za certificirane in standardne sadike  
 
Rastlin, ki na podlagi vizualnega pregleda kažejo znake prisotnosti cucumber mosaic virusa (CMV), 
alfalfa mosaic virusa (AMV), arabis mosaic virusa (ArMV) in hop latent viroida (HpLVd), je lahko v 
posamezni partiji certificiranih sadik največ 1 %. 
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Priloga 2 

 
ZAHTEVE ZA ENOTO PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK  
 
 
Izvorne matične rastline se vzdržujejo in razmnožujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru v 
razmerah, ki preprečujejo vsako možnost okužbe z zračnimi ali talnimi vektorji. Prostor mora biti 
zavarovan zlasti pred insekti, prenašalci virusnih in virusom podobnih bolezni ter pred površinskimi in 
meteornimi vodami. Izvorne matične rastline morajo biti v loncih ali posodah, ki morajo biti na ustrezno 
izoliranih tleh in ločene od ostalih kategorij razmnoževalnega materiala. Izvorne matične rastline 
različnih partij morajo biti med seboj ločene in posamič označene najmanj z oznako sorte, partije in 
kategorije, datumom pridobitve in datumom zadnje uradne potrditve.  
 
Razmnoževalni material izvornih matičnih rastlin se lahko shrani tudi v tkivni kulturi v in vitro pogojih. 
Razmnoževalni material se pred shranjenem v in vitro pogojih zaporedno oštevilči in označi najmanj z  
oznako partije izvornih matičnih rastlin ter datumom shranitve. 
 
Osnovne matične rastline se vzdržujejo in razmnožujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru 
v razmerah, v katerih je možnost okužbe z zračnimi in talnimi vektorji na najnižji možni ravni. Osnovne 
matične rastline se lahko vzdržujejo v istem rastlinjaku ali zavarovanem prostoru kot izvorne matične 
rastline, vendar morajo biti med seboj fizično ločene. Osnovne matične rastline različnih partij morajo 
biti med seboj ločene in označene najmanj z oznako sorte, partije in kategorije, datumom razmnožitve 
in datumom zadnje uradne potrditve. 
 
Certificirane sadike se pridobijo z razmnoževanjem uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin v 
rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka. Certificirane 
sadike različnih partij morajo biti med pridelavo ves čas ločene med seboj. Označene morajo biti najmanj 
z oznako sorte in partije ter datumom razmnožitve.  
 
Standardne sadike se vzgojijo iz uradno potrjenega semena v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem 
prostoru. Za vzgojo se uporabi nov rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice, ki so 
prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika. Standardne sadike 
različnih partij morajo biti med pridelavo ves čas ločene med seboj. Označene morajo biti najmanj z 
najmanj z oznako sorte in partije semena, ki je bilo uporabljeno za vzgojo standardnih sadik.  
 
Za razmnoževanje izvornih in osnovnih matičnih rastlin ter za pridelavo certificiranih in standardnih sadik 
se uporabi nov rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice, ki so prenašalke virusov, 
viroidov in virusom podobnih bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika.  
 
Certificirane in standardne sadike se lahko pred trženjem utrdijo v mrežniku ali v senčnici, če sta mrežnik 
in senčnica ograjena in zavarovana tako, da nepooblaščenim osebam dostop ni mogoč. Okoli mrežnika 
ali senčnice mora biti najmanj dvometrski pas, ki je brez vseh rastlin ali pa stalno košen. Sadike ne 
smejo priti v stik z ogorčicami, ki so prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih bolezni iz Priloge 1 
tega pravilnika. V ta namen je treba zemljo v tleh predhodno testirati na prisotnost ogorčic ali pa sadike 
posaditi v steriliziran rastni substrat v lončke in tako, da se prepreči neposreden stik korenin s tlemi.  
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890. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju

Na podlagi osmega odstavka 3. člena, prvega, tretjega in 
četrtega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, tre-
tjega odstavka 25. člena, šestega odstavka 28. člena, petega 
odstavka 37. člena, tretjega odstavka 40. člena, osmega od-
stavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstav-
ka 69. člena, 70. člena, petega odstavka 71.d člena, petega 
odstavka 77. člena in 79. člena Zakona o orožju (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21) 
minister za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju

1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, 

št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13, 29/16 in 74/21) se v 1. členu v 
prvem odstavku za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki 
se glasi:

»– pogoje in postopek glede onesposobitve in preverjanja 
onesposobljenega orožja;«.

Dosedanja deveta in deseta alineja postaneta deseta in 
enajsta alineja.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi obrazce vlog ter dovoljenj za 

iznos oziroma vnos orožja v Republiko Slovenijo iz držav članic 
Evropske unije v skladu z Direktivo (EU) 2021/555 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o nadzoru nabave in 
posedovanja orožja (kodificirano besedilo) (UL L št. 115 z dne 
6. aprila 2021, str. 1).«.

2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Orožje iz 2., 6., 6.a, 7., 8.a in 9. točke kategorije A, 

kategorije B in C ter od 2. do vključno 4. točke in 6. točka 
kategorije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju (Ura-
dni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 
125/21; v nadaljnjem besedilu: zakon), se zaradi evidentiranja, 
vnosa podatkov v orožne listine in drugih potreb pri izvajanju 
zakona, razvršča na posamezne tipe oziroma vrste in podvrste 
(v nadaljnjem besedilu: tip/vrsta orožja).«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Tipi/vrste orožja iz prejšnjega odstavka so:
– avtomatska pištola,
– polavtomatska pištola,
– pištola,
– repetirna pištola,
– pištola z gladko cevjo,
– revolver,
– mitraljez,
– puškomitraljez,
– brzostrelka,
– avtomatska puška (AP) z risano cevjo,
– avtomatska puška (AP) z gladko cevjo,
– polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo,
– polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo,
– repetirna puška (RP) z risano cevjo,
– repetirna puška (RP) z gladko cevjo,
– puška z risano cevjo,
– puška z gladko cevjo,
– kombinirana puška (z risano in gladko cevjo),
– puška,
– top, havbica, minomet in ročni raketomet,
– možnar cevni in
– ostalo.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »– oznaka C« in be-

sedilo »– oznaka RV«.

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Varnostno orožje

Varnostno orožje iz prvega odstavka 5. člena zakona 
je orožje iz 1. in 5.b točke kategorije B, različnih kalibrov, do 
vključno kalibra 12,7 mm, in kratkocevno orožje iz 2. točke 
kategorije D.

Izjemoma se lahko gospodarskim družbam, samostojnim 
podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam, ki so 
po predpisih o zasebnem varovanju dolžne organizirati službo 
varovanja, izda nabavno dovoljenje in orožni posestni list tudi 
za drugo orožje kategorije B, dolgocevno orožje iz 2. točke 
kategorije D in iz 2., 6., 6.a, 7 ter 8.a točke kategorije A pod 
pogojem, da je z zakonom ali posebnim aktom Vlade Republike 
Slovenije za opravljanje nalog varovanja določenega objekta 
izrecno predpisano tako orožje.

Orožje iz prejšnjega odstavka lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe 
zaupajo v nošenje posamezniku samo za opravljanje službe 
obveznega varovanja po predpisih o zasebnem varovanju na 
objektu ali območju, za katerega je varovanje s tem orožjem 
predpisano.

Ne glede na prvi odstavek tega člena je varnostno orožje 
tudi polavtomatsko kratkocevno orožje iz 6.a ali 7.a točke kate-
gorije A ter polavtomatsko kratkocevno orožje iz 9. točke kate-
gorije B, ki je bilo razvrščeno v kategorijo B in je bilo vpisano iz 
razloga varnosti v veljaven orožni list, dovoljenje za posest ali 
orožni posestni list pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 125/21).

Za varnostno orožje ni dovoljena nabava in posest streliva 
s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in streliva s 
kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek.«.

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
Športno orožje

Športno orožje iz tretjega odstavka 5. člena zakona je 
kratkocevno in dolgocevno strelno orožje, ki ga v skladu s 
svojimi temeljnimi in drugimi akti uporabljajo za strelsko špor-
tno dejavnost (npr. rekreacija, treningi in strelska tekmovanja 
doma in v tujini):

– strelska športna društva ali druge sorodne strelske 
organizacije,

– strelska društva oziroma strelske organizacije, ki so 
članice strelske športne organizacije, ki je članica Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno 
in uradno priznane strelske športne zveze ali

– strelske organizacije, ki imajo status nevladne organi-
zacije v javnem interesu na področju obrambe.

Športno orožje iz prejšnjega odstavka je orožje posame-
znih točk kategorij A, B, C in D, različnih tipov/vrst in kalibrov, 
in sicer:

a) 6.a točka kategorije A:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno 

kalibra 10;
b) 7. točka kategorije A:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno 

kalibra 10;
c) 8.a točka kategorije A:
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
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– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kali-
bra 10;

d) 1. točka kategorije B:
– revolver do vključno kalibra 12,7 mm
– repetirna pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
e) 4. točka kategorije B:
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno kali-

bra 10;
f) 5.b točka kategorije B:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
g) 6.b točka kategorije B:
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno 

kalibra 10;
h) 7.b točka kategorije B:
– repetirna puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno ka-

libra 10;
i) 9. točka kategorije B:
– polavtomatska pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno ka-

libra 10;
j) 1. točka kategorije C:
– repetirna puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– repetirna puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
k) 2. točka kategorije C:
– puška z eno risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
l) 4. točka kategorije C:
– pištola do vključno kalibra 12,7 mm;
m) 7. točka kategorije C:
– puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
n) 3. točka kategorije D:
– pištola z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– revolver z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– revolver z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
o) 6. točka kategorije D:
– polavtomatska pištola z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska pištola z gladko cevjo do vključno kali-

bra 10;
– repetirna pištola z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– repetirna pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– polavtomatska puška z risano cevjo do vključno kalibra 

12,7 mm;
– polavtomatska puška z gladko cevjo do vključno 

kalibra 10;
– repetirna puška z risano cevjo, do vključno kalibra 

12,7 mm;
– repetirna puška z gladko cevjo, do vključno kalibra 10;
– pištola z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– pištola z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– revolver z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
– revolver z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– puška z gladko cevjo do vključno kalibra 10;
– puška z risano cevjo do vključno kalibra 12,7 mm;
p) 7. točka kategorije D:
– loki;
– samostreli;
– druge naprave, ki s pomočjo napete tetive, vzmeti 

ali drugega potisnega sredstva izstreljujejo puščice ali druge 
izstrelke.

Strelsko športno društvo ali druga sorodna strelska or-
ganizacija iz prve alineje prvega odstavka tega člena izda 
svojemu članu potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo 
orožja kategorija B, C ali D v smislu tretje alineje prvega 
odstavka 17. člena zakona. Strelska organizacija iz druge ali 
tretje alineje prvega odstavka tega člena izda svojemu članu 
potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja kategorije A, 
B, C ali D v smislu tretje alineje prvega odstavka 17. oziroma 
17.a člena zakona. Za pridobitev orožnega lista za orožje kate-
gorije B in C mora član strelskega športnega društva ali druge 
sorodne strelske organizacije ter član strelske organizacije iz 
prvega odstavka tega člena predložiti tudi potrdilo navedene-
ga društva, zveze ali organizacije, da tekmuje s takšno vrsto 
orožja na tekmah doma ali v tujini. Članu strelskega društva, 
druge sorodne strelske organizacije ali strelske organizacije iz 
prvega odstavka tega člena, ki ne tekmuje s takšno vrsto orožja 
na strelskih tekmovanjih iz prejšnjega stavka, pa se lahko izda 
dovoljenje za posest športnega orožja.

Dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo stre-
liva ali orožni posestni list za orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kate-
gorije A se lahko izda pravnim osebam, če izpolnjujejo pogoje 
iz drugega odstavka 21. člena zakona, se ukvarjajo s športnim 
streljanjem in če:

– je društvo član Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdru-
ženja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske 
športne zveze ali strelske organizacije, ki ima status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju obrambe;

– se v okviru društva aktivno vadi za tekmovanja ali tek-
muje na strelskih tekmovanjih, na katerih se uporablja orožje 
iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A;

– strelska tekmovanja priznava strelska organizacija iz 
prve alineje prvega odstavka 17.a člena zakona ali mednaro-
dno in uradno priznana strelska športna zveza in

– nabavljeno orožje iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A 
izpolnjuje pogoje, določene za strelsko disciplino, ki jo priznava 
mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza.«.

5. člen
V 4.a členu se v prvem odstavku besedilo »B, C in D« 

nadomesti z besedilom »B in C«.

6. člen
Za 4.a členom se doda novi, a4.b člen, ki se glasi:

»a4.b člen
Orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati

Orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati na 
podlagi drugega stavka prvega odstavka 28. člena zakona, je 
kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnje-
njem, repetirnim mehanizmom ter polavtomatsko in avtomatsko 
orožje iz drugega odstavka tega člena, uvrščeno na seznam 
orožja iz kategorije A iz četrtega odstavka 28. člena zakona, ki 
ga je dovoljeno zbirati.

Orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka je orožje po-
sameznih točk kategorije A, različnih tipov/vrst in kalibra do 
vključno 12,7 mm oziroma do vključno kalibra 10, in sicer:

a) 2. točka kategorije A:
– avtomatska pištola;
– mitraljez;
– puškomitraljez;
– avtomatska puška z risano cevjo;
– avtomatska puška z gladko cevjo;
– brzostrelka;
– ostalo;
b) 6. točka kategorije A:
– polavtomatska pištola;
– pištola;
– revolver;
– polavtomatska puška z risano cevjo;
– polavtomatska puška z gladko cevjo;
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– repetirna puška z risano cevjo;
– repetirna puška z gladko cevjo;
– puška;
– avtomatska pištola;
– mitraljez;
– puškomitraljez;
– avtomatska puška z risano cevjo;
– avtomatska puška z gladko cevjo;
– brzostrelka;
– top, havbica, minomet in ročni raketomet;
c) 9. točka kategorije A:
– polavtomatska pištola;
– pištola;
– revolver;
– polavtomatska puška z risano cevjo;
– polavtomatska puška z gladko cevjo;
– repetirna puška z risano cevjo;
– repetirna puška z gladko cevjo;
– puška;
– avtomatska pištola;
– mitraljez;
– puškomitraljez;
– avtomatska puška z risano cevjo;
– avtomatska puška z gladko cevjo;
– brzostrelka.
Če komisija iz četrtega odstavka 28. člena zakona ugo-

tovi, da je orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka kalibra 
več kot 12,7 mm oziroma več kot kalibra 10, se tako orožje in 
strelivo zanj lahko uvrsti na seznam orožja kategorije A, ki ga 
je dovoljeno zbirati na podlagi četrtega odstavka 28. člena za-
kona, če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pred uvrsti-
tvijo orožja in streliva na seznam, pridobi soglasje ministrstva, 
pristojnega za obrambo, za uvrstitev orožja na seznam orožja 
kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati.«

7. člen
V 4.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D, se sme dajati 

v promet le na novo izdelano, predelano ali uvoženo orožje in 
bistvene sestavne dele orožja, ki so preizkušeni, žigosani in 
označeni.«.

V drugem odstavku se za besedo »proizvajalca« doda 
besedilo »ali blagovno znamko«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ogrodje orožja oziroma zaklepišče, ki je izdelano iz 

nekovinskega materiala, ima oznako na kovinski ploščici, ki 
je trajno vgrajena v material ogrodja orožja ali na zaklepišče 
tako, da ploščice ni mogoče zlahka odstraniti, in tako, da bi 
se z odstranitvijo kovinske ploščice uničil del ogrodja orožja 
ali zaklepišča. Ne glede na prejšnji stavek je za označevanje 
ogrodja orožja ali zaklepišča dovoljena tudi uporaba drugih 
tehnik za označevanje, če te tehnike zagotavljajo enako raven 
razločnosti in trajnosti oznak. Za nekovinski material iz prvega 
stavka tega odstavka se šteje material, ki negativno vpliva na 
razločnost in trajnost oznak.«.

Za osmim odstavkom se doda nov, deveti odstavek, ki 
se glasi:

»Ne glede na drugi odstavek tega člena je za označe-
vanje orožja in bistvenih sestavnih delov orožja, ki so zgo-
dovinsko posebej pomembni, dovoljena tudi uporaba drugih 
tehnik za označevanje, če te tehnike zagotavljajo enako raven 
razločnosti in trajnosti oznak.«.

8. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »prebivali-

šče« doda besedilo »oziroma začasno prebivališče, če nima 
stalnega«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za nabavo orožja kategorije A, B, C (razen orožja 

iz 6. točke kategorije C) ter iz 2. do 4. točke kategorije D in 
6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka 

na ustju cevi 25 J ali več, se vloži na obrazcu št. 1. Upošteva 
pa se tudi vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je 
izrecno označena kot taka in če vsebuje vse podatke, ki so 
določeni na predpisanemu obrazcu.«.

9. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Dovoljenje za nabavo orožja – posameznik

Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za:
– nabavo orožja kategorije A, B in C (razen orožja iz 

6. točke kategorije C), na obrazcu št. 2;
– nabavo orožja iz 2. do 4. točke kategorije D, 5.d točke 

kategorije D (zbiratelji) in 6. točke kategorije D, pri katerem 
je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, na 
obrazcu št. 3.«.

10. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja kategorije 

A, B, C (razen orožja iz 6. točke kategorije C) ter iz 2. do 4. toč-
ke kategorije D, 5.d točke kategorije D (zbiratelji) in 6. točke 
kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju 
cevi 25 J ali več, se vloži na obrazcu št. 1.«.

11. člen
V 9. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi:
»Prodajalec sme izročiti orožje posamezniku, ko mu ta 

predloži uraden identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni 
organ, in je opremljen s fotografijo, podatke iz identifikacijskega 
dokumenta pa mora primerjati s podatki iz dovoljenja o nabavi 
orožja.«.

V drugem odstavku se besedilo »prve alinee prvega od-
stavka« nadomesti z besedilom »prve alinee«, besedilo »(šesti 
odstavek 40. člena in prvi odstavek 42. člena zakona)« pa se 
nadomesti z besedilom »(40. in 42. člen zakona)«.

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se 
glasi:

»Ne glede na prejšnji odstavek lahko trgovec z orožjem 
kot prodajalec namesto izpolnjenega obrazca potrdila o prodaji 
oziroma odsvojitvi orožja izda kupcu potrdilo iz evidence, ki jo 
vodi v obliki informatizirane zbirke podatkov, če ta vsebuje vse 
podatke iz potrdila o prodaji orožja iz prejšnjega odstavka. Po-
trdilo iz evidence služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in 
prenosu orožja do registracije orožja ter je sestavni del vloge za 
registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja 
v orožno listino.«.

12. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Po preteku veljavnosti orožnega lista iz 
tretjega odstavka 11. člena zakona oziroma podaljšanju ve-
ljavnosti orožnega lista iz devetega odstavka 14. člena zakona 
se ob izpolnjevanju pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka 
14. člena zakona izda nov orožni list.«.

V petem odstavku za besedo »prebivališča« doda be-
sedilo »oziroma začasnega prebivališča, če nima stalnega,«.

13. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »posamezni-

ka« doda besedilo »oziroma začasnem prebivališču, če nima 
stalnega«.

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se 
glasi:

»V obrazca iz prejšnjega odstavka se podatki vpisujejo s 
tiskalnikom, pisalnim strojem ali ročno.«.

14. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»18. člen
Priglasitveni list

Priglasitveni list za prodano ali odsvojeno orožje iz 
2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem 
je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, izda 
posamezniku, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 6. točke drugega 
odstavka 14. člena zakona, trgovec z orožjem (tretji odstavek 
40. člena in drugi odstavek 42. člena zakona). Posamezniku, 
ki nabavlja orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kate-
gorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 
25 J ali več, v tujini, izda priglasitveni list za to orožje pristojni 
organ pod pogoji iz osmega odstavka 14. člena, 40. člena in 
drugega odstavka 42. člena zakona. Trgovec sme orožje izro-
čiti posamezniku, ko mu ta na vpogled predloži uraden identifi-
kacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, in je opremljen 
s fotografijo ter predloži dokazila, da ne obstajajo zadržki iz 
15. člena tega zakona in dokazilo, da je opravil preizkus znanja 
o ravnanju z orožjem v skladu z 19. členom zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek sme trgovec prodati orožje 
iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri ka-
terem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, 
imetniku orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, pooblasti-
la za nošenje orožja, pooblastila za prenos orožja in dovoljenja 
za zbiranje orožja osebam, ki v skladu z 69. členom zakona 
posedujejo dovoljenje za iznos orožja.

Priglasitveni list iz prvega odstavka tega člena se izda na 
obrazcu št. 11, ki je sestavljen iz dveh delov:

– iz orožne listine ali priglasitvenega lista, ki ima dva 
dela in merita razvita 210 × 105 mm, prepognjena pa merita 
105 × 105 mm. Pravilno izpolnjeni priglasitveni list izroči trgo-
vec kupcu;

– iz priloge, ki vsebuje obrazec obvestila ali potrdila o 
izdaji priglasitvenega lista ali prodaji orožja iz 2. do 4. točke 
kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična 
energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več (tretji odstavek 
40. člena zakona); pravilno izpolnjeno prilogo pošlje trgovec 
pristojnemu organu po stalnem prebivališču posameznika ozi-
roma začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji nima 
stalnega prebivališča, na katerega se glasi priglasitveni list.

Odsvojitev orožja iz drugega odstavka 42. člena zakona 
se lahko izvede, če je osebi, ki želi nabaviti tako orožje, izdano 
veljavno dovoljenje za nabavo orožja, ali preko trgovca, ki je po 
zakonu pooblaščen za trgovino z orožjem, ali preko pristojnega 
organa. Trgovec mora odsvojitelju izročiti kopijo priloge prigla-
sitvenega lista iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki velja kot 
potrdilo o odsvojitvi orožja. V primeru odsvojitve orožja preko 
pristojnega organa, pristojni organ posamezniku izda priglasi-
tveni list, odsvojitelju pa izda kopijo priglasitvenega lista, ki velja 
kot potrdilo o odsvojitvi orožja.

V obrazec iz tretjega odstavka tega člena se podatki vpi-
sujejo s tiskalnikom, pisalnim strojem ali ročno.«.

15. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kdor pogreši orožje ali orožno listino iz 10., 12., 13., 14., 

17., 18. in 34. člena tega pravilnika, mora o tem nemudoma 
obvestiti najbližjo policijsko postajo, v osmih dneh od pogre-
šitve pa tudi pristojni organ, ki mu prijavo potrdi na obrazcu 
št. 12. Kdor pogreši orožje mora v osmih dneh od pogrešitve 
izročiti pristojnemu organu orožno listino zaradi vpisa nastale 
spremembe – pogrešitve.«.

16. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
Potrdilo o posoji orožja in potrdilo za prenos  

oziroma uporabo orožja
Posameznik, ki posodi orožje v skladu s prvim odstavkom 

44. člena zakona, izda posamezniku, ki si sposoja orožje, potr-
dilo na obrazcu št. 17. Upošteva se tudi drugačno potrdilo, ki ni 

sestavljeno na predpisanem obrazcu, če je izrecno označeno 
kot potrdilo o posoji orožja in če vsebuje vse podatke, kot je 
to določeno v predpisanem obrazcu. Izdano potrdilo velja le 
določen čas, vendar največ za 30 dni.

Potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja izdajajo osebe 
iz četrtega in petega odstavka 44. člena zakona (strelske in 
lovske organizacije) na obrazcu št. 13, ki meri 75 × 105 mm. 
Upošteva se tudi drugačno potrdilo, ki ni na predpisanem 
obrazcu, če je izrecno označeno kot potrdilo za prenos oziroma 
uporabo orožja in če vsebuje vse podatke, kot je to določeno v 
predpisanem obrazcu.«.

17. člen
Za 23. členom se dodata novo, VII.A poglavje in 23.a člen, 

ki se glasita:

»VII.A VSEBINA VLOGE ZA OPRAVLJANJE 
UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI PLAŠILNEGA  

IN SIGNALNEGA OROŽJA OZIROMA OROŽJA,  
KI JE NAMENJENO ZA ALARM, PLAŠENJE  

IN SIGNALIZIRANJE

23.a člen
Vsebina vloge za opravljanje ugotavljanja skladnosti
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje ugotavljanja 

skladnosti plašilnega in signalnega orožja oziroma orožja, ki 
je namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje, vsebuje 
naslednje podatke:

– matična številka (enotna identifikacijska številka);
– firma/ime;
– ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega objekta;
– sedež in naslov;
– ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika;
– vrsta dejavnosti;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivali-

šče odgovorne osebe;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebi-

vališče zaposlenih posameznikov, ki neposredno opravljajo 
ugotavljanje skladnosti;

– dokazilo o strokovni usposobljenosti oseb, ki opravljajo 
ugotavljanje skladnosti;

– potrdilo o preizkusu znanja o ravnanju z orožjem iz 
19. člena zakona za osebe, ki opravljajo ugotavljanje skla-
dnosti;

– potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu iz 18. čle-
na zakona za osebe, ki opravljajo ugotavljanje skladnosti;

– dokazilo o ustreznosti opreme in prostorov, v katerih 
se bo opravljalo ugotavljanje skladnosti (smiselna uporaba 
38. člena zakona, ki se nanaša na tehnične pogoje varovanja 
prostorov, namenjenih za promet z orožjem);

– dokazilo o zavarovanju odgovornosti za opravljeno delo 
(smiselna uporaba 55. člena zakona, ki se nanaša na odgo-
vornost za škodo in zavarovanje za odgovornost na streliščih);

– druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, če je to potrebno za odločitev o izdaji dovo-
ljenja za opravljanje ugotavljanja skladnosti.«.

18. člen
V 24. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»Bistveni sestavni deli orožja, menjalne, vložne cevi in streli-
vo«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Bistveni sestavni deli orožja kategorije A, B, C in iz 

6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka 
na ustju cevi 25 J ali več, ter strelivo za orožje iz 3. in 4. točke 
kategorije D se smejo nabavljati z dovoljenjem pristojnega 
organa.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe iz prejšnjega odstavka imajo lahko v posesti ali 

nabavijo največ tri dodatne menjalne ali vložne cevi k posame-
znemu kosu orožja.«.
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V četrtem odstavku se besedilo »delov orožja« obakrat 
nadomesti z besedilom »bistvenih sestavnih delov orožja«.

19. člen
V 25.a členu se v četrtem odstavku četrta alineja spreme-

ni tako, da se glasi:
»– ali je razstavljeno orožje kategorije A varovano v skla-

du s predpisi, ki določajo pogoje za razstavljanje orožja.«.
Šesti odstavek se črta.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti od-

stavek, se besedilo »št. 1« nadomesti z besedilom »št. 1b«.

20. člen
26. člen se črta.

21. člen
V 28. členu se prvi odstavek črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni 

tako, da se glasi:
»Strelno orožje se onesposobi v skladu s Prilogo I Izved-

bene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 
2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah 
za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost 
onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 
2015, str. 62), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Ko-
misije (EU) 2018/337 z dne 5. marca 2018 o spremembi Iz-
vedbene uredbe (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih smernic 
o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo 
nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja 
(UL L št. 65 z dne 8. 3. 2018, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbena uredba).«.

V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se prvi 
stavek spremeni tako, da se glasi: »Ustrezne posege na orožju 
kalibra do vključno 12,7 mm oziroma kalibra 10 za orožje z 
gladko cevjo izvede trgovec iz 36. člena zakona, ki opravlja 
predelavo orožja iz 4. točke 35. člena zakona (v nadaljnjem 
besedilu: subjekt za onesposobitev orožja), ter državni organi 
na svojem orožju, ki ga imajo v posesti in uporabi po posebnih 
predpisih.«.

Četrti odstavek postane tretji odstavek.
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo 

»izgubi lastnosti orožja« nadomesti z besedilom »se uvrsti 
v 6. točko kategorije C«.

Šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti in 
sedmi odstavek.

V devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se bese-
dilo »razen če se to orožje prenese« nadomesti z besedilom 
»razen če se to orožje nosi, prenaša ali prenese«.

22. člen
V 28.a členu se v četrtem odstavku za besedo »kaliber« 

doda besedilo »in tovarniška številka«.

23. člen
V 28.b členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»Plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in na-
menjeno za alarm, plašenje ali signaliziranje«.«

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in 

namenjeno za alarm, plašenje ali signaliziranje, se po zakonu 
ne šteje za orožje, če izpolnjuje tehnične specifikacije iz Pri-
loge 1 Izvedbene direktive 2019/69.«.

24. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ izda posamezniku, ki zakonito prebiva v 

eni izmed držav članic Evropske unije, dovoljenje za nabavo in 
iznos orožja ali streliva kategorije A, B in C (razen iz 6. točke 
kategorije C) v drugo državo članico Evropske unije po prvem 
odstavku 69. člena zakona samo, če ima predhodno privolitev 
za nabavo oziroma vnos orožja ali streliva pristojnega organa 

države, v kateri prebiva oziroma v katero orožje iznaša, ali 
potrdilo uradnega organa države, v katero se orožje iznaša, da 
predhodna privolitev za nabavo oziroma vnos orožja ali streliva 
ni potrebna. Pod enakimi pogoji se izda dovoljenje za nabavo 
in iznos orožja ali streliva kategorije D, če se za takšno orožje 
zahteva predhodna privolitev pristojnega organa države, v 
katero se orožje iznaša.«.

V šestem odstavku se besedilo »šesti odstavek« nado-
mesti z besedilom »tretji odstavek«.

Sedmi in osmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»V vseh primerih izdaje ali zavrnitve dovoljenja za nabavo 

in iznos orožja v države članice Evropske unije zaradi razlogov 
iz 2. ali 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona, pristojni 
organ obvesti pristojni organ države, v katero se orožje iznaša, 
in če je to potrebno tudi države prek katerih se vrši prenos. 
Obveščanje se vrši preko sistema IMI v skladu z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2019/686 z dne 16. januarja 2019 o 
podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi s 
prenosom strelnega orožja znotraj Unije z elektronskimi sred-
stvi v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS (UL L št. 116 z dne 
3. 5. 2019, str.1) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1423 
z dne 21. maja 2021 o podrobni ureditvi sistematične izmenjave 
informacij v zvezi z zavrnitvami izdaje dovoljenj za nabavo ali 
posedovanje nekaterega strelnega orožja z elektronskimi sred-
stvi v skladu z Direktivo (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L št. 307 z dne 1. 9. 2021, str. 3).

Dolžnost obveščanja po prejšnjem odstavku velja tudi v 
primeru izdaje ali zavrnitve dovoljenja za posest oziroma no-
šenje orožja državljanu Evropske unije, ki ima potrdilo o prijavi 
prebivanja na območju Republike Slovenije, zaradi razlogov iz 
2. ali 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona ali zavrnitve 
izdaje orožne listine iz razlogov iz 2. ali 3. točke drugega od-
stavka 14. člena zakona ali odvzema orožne listine državljanu 
Republike Slovenije, državljanu Evropske unije ali tujcu, ki ima 
dovoljenje za prebivanje na območju Republike Slovenije.«.

25. člen
V 34. členu se v prvem odstavku besedilo »kategorije B, 

C in D« nadomesti z besedilom »iz 6.a, 7. in 8.a točke katego-
rije A ter orožje kategorije B, C in D«.

V šestem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Če je za vnos orožja potrebno predhodno dovoljenje dr-
žave članice Evropske unije, v katero se orožje vnaša, si mora 
imetnik evropske orožne prepustnice to dovoljenje pridobiti pri 
pristojnem organu države članice Evropske unije.«.

26. člen
V 35. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V obrazec Evropske orožne prepustnice se podatki vpi-

sujejo s tiskalnikom, pisalnim strojem ali ročno.«.

27. člen
V 37. členu se v drugem odstavku besedilo »kategorije 

B, C in D« nadomesti z besedilom »kategorije A, B, C in D«.

28. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen
Pristojnost in seznam orožja

Za dovoljenja iz 36. in 37. člena, predhodno privolitev 
iz 38. člena in obveščanje iz 37. člena tega pravilnika je na 
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, pristojna notranja 
organizacijska enota, pristojna za orožje.

Seznam ognjenega strelnega orožja, za katero je potreb-
na predhodna privolitev, seznam ognjenega strelnega orožja, 
za katero ni potrebna predhodna privolitev, in seznam ognjene-
ga strelnega orožja, ki je na območju Republike Slovenije pre-
povedano, so navedeni v prilogi št. 2. Pogoji za vnos in iznos 
ognjenega strelnega orožja v posameznih državah članicah 
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Evropske unije so objavljeni na spletnih straneh ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve.«.

29. člen
V 42. členu se v naslovu člena beseda »iznos« nadomesti 

z besedo »izvoz«.
Prvi odstavek se črta.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku, ki postanejo prvi, 

drugi in tretji odstavek, se beseda »iznos« v vseh sklonih na-
domesti z besedo »izvoz« v ustreznem sklonu.

Za novim tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, 
ki se glasi:

»Dovoljenje za nabavo in izvoz orožja posamezniku iz tre-
tjega odstavka 71.a člena zakona v vseh primerih izda pristojni 
organ, ki je pristojen za prodajalca.«.

30. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:

»43. člen
Nabava in uvoz orožja iz tretjih držav

Posameznik, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji, 
orožje ali strelivo pa želi nabaviti v tretji državi, vloži vlogo za 
izdajo dovoljenja za nabavo in uvoz orožja na obrazcu št. 1, za 
bistvene sestavne dele orožja, menjalne, vložne cevi ali strelivo 
pa na obrazcu št. 15. Dovoljenje za nabavo orožja, bistvenih 
sestavnih delov orožja, menjalnih, vložnih cevi ali streliva in 
uvoz v Republiko Slovenijo se izda na obrazcu št. 29.

Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo in uvoz orožja 
je obrazec potrdila o uvozu orožja, ki ga izpolni organ, pristojen 
za mejno kontrolo.«.

31. člen
V 48. členu se v šestem odstavku 6. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»6. tovarniška številka ali enotna oznaka na bistvenih se-

stavnih delih orožja, če je ta drugačna od oznake na zaklepišču 
posameznega strelnega orožja;«.

Za 7. točko se doda nova, 7.a) točka, ki se glasi:
»7.a) država proizvajalka orožja oziroma država uvoza 

orožja;«.

32. člen
V 52. členu se v šestem odstavku 6. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»6. tovarniška številka ali enotna oznaka na bistvenih se-

stavnih delih orožja, če je ta drugačna od oznake na zaklepišču 
posameznega strelnega orožja;«.

Za 8. točko se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 
9. točka, ki se glasi:

»9. država proizvajalka orožja oziroma država uvoza 
orožja.«.

33. člen
V 55. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »ka-

tegorije B, C, in D tč. 1« nadomesti z besedilom »kategorije 
A, B in C«.

V 4. točki se besedilo »kategorije D tč. 2-9« nadomesti z 
besedilom »od 2. do 4. in 6. do 9. točke kategorije D«.

V 5. in 6. točki se besedilo »kategorije B, C in D tč. 1-5« 
nadomesti z besedilom »kategorije A, B, C in 2. do 4. točke 
kategorije D«.

V drugem odstavku se besedilo »kategorije D tč. 2-9« 
nadomesti z besedilom »od 2. do 4. in 6. do 9. točke katego-
rije D«.

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se 
glasi:

»Evidence iz prvega odstavka tega člena se vodijo kot 
informatizirana zbirka podatkov, ki jo zagotovi ministrstvo.«.

34. člen
V 57. členu se v prvem odstavku besedilo »iz 54, 55. in 

56. člena« nadomesti z besedilom »iz 54. in 56. člena«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Po preteku roka se dokumentacija o nabavi in prodaji 

orožja uniči, evidence pa se izročijo pristojni upravni enoti, ki jih 
hrani v skladu s prvim in drugim odstavkom 78. člena zakona.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo 

tudi v elektronski obliki, s tem, da mora biti izrecno označena 
kot posamezna evidenca iz 54. in 56. člena tega pravilnika in 
vsebovati vse podatke določene v predpisanem obrazcu/knjigi 
(76. člen in drugi odstavek 77. člena zakona), organom nadzo-
ra pa mora biti omogočen dostop, vpogled in iskanje podatkov 
v evidencah.«.

Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»Če se evidence iz prvega odstavka tega člena vodijo v 
elektronski obliki, se vodijo tako, da poznejši popravek ne izbri-
še prvotnega vpisa oziroma so evidentirane vse spremembe.«.

35. člen
Priloga št. 1, obrazec št. 1A, Priloga št. 2, obrazec št. 1 

(zapisnik), obrazec št. 1 (vloga), obrazec št. 2, obrazec št. 3, 
obrazec št. 4, obrazec št. 14 (ORO-6), obrazec št. 16, obrazec 
št. 20, obrazec št. 21, obrazec št. 22, obrazec št. 24, obrazec 
št. 24A, obrazec št. 26, obrazec št. 27, obrazec št. 28, obra-
zec št. 29, obrazec št. 30, obrazec št. 36, obrazec št. 38 in 
obrazec št. 39 se nadomestijo z novo Prilogo št. 1, obrazcem 
št. 1A, Prilogo št. 2, obrazcem št. 1b (zapisnik), obrazcem 
št. 1 (vloga), obrazcem št. 2, obrazcem št. 3, obrazcem št. 4, 
obrazcem št. 14 (ORO-6), obrazcem št. 16, obrazcem št. 20, 
obrazcem št. 21, obrazcem št. 22, obrazcem št. 24, obrazcem 
št. 24A, obrazcem št. 26, obrazcem št. 27, obrazcem št. 28, 
obrazcem št. 29, obrazcem št. 30, obrazcem št. 36, obrazcem 
št. 38 in obrazcem št. 39, iz priloge, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

Obrazec št. 23 se črta.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

36. člen
Do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 23. člena 

zakona se za nošenje in uporabo lovskega orožja izven lovišča 
oziroma strelišča uporablja 26. člen Pravilnika za izvajanje 
Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13, 
29/16 in 74/21).

37. člen
Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka a4.b čle-

na pravilnika za orožje večjih kalibrov od 12,7 mm oziroma 
kalibra 10, ki je pred uveljavitvijo tega pravilnika uvrščeno na 
seznam orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, določe-
nem z Odredbo o seznamu orožja kategorije A, ki ga je dovo-
ljeno zbirati (Uradni list RS, št. 43/11), ni treba pridobiti soglasja 
ministrstva, pristojnega za obrambo.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-33/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2018-1711-0002

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve
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891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja 
o ravnanju z orožjem

Na podlagi desetega odstavka 19. člena Zakona o orožju 
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 
in 125/21) minister za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja  
o ravnanju z orožjem

1. člen
V Pravilniku o usposabljanju in preizkusu znanja o rav-

nanju z orožjem (Uradni list RS, št. 102/15) se v 2. členu drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Preizkusa znanja iz tega pravilnika ni treba opravljati 
osebam iz sedmega odstavka 19. člena Zakona o orožju (Ura-
dni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 
125/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o orožju) in osebi, ki na 
podlagi dovoljenja za zbiranje orožja zbira le hladno orožje.«.

2. člen
V 5. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– učilnico za izvajanje usposabljanja iz 8. člena ter prve, 

druge in četrte alineje 9. člena tega pravilnika, ki mora biti 
funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje 
odraslih, ali strojno in programsko opremo za izvajanje uspo-
sabljanja iz 8. člena ter prve, druge in četrte alineje 9. člena 
tega pravilnika na daljavo, če to omogočajo način in metode 
usposabljanja, kot so opredeljene v programu usposabljanja iz 
tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika;«.

3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »družboslovne 

smeri« črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predavatelj teme o nudenju prve pomoči pri ranah s 

strelnim orožjem mora imeti najmanj srednjo strokovno izobraz-
bo po izobraževalnem programu Zdravstvena nega, izobrazbo, 
pridobljeno po izobraževalnih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobraževalnemu programu Zdravstvena nega, ali sre-
dnješolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s 
strokovnega področja prve pomoči.«.

V tretjem odstavku se besedilo »višje stopnje« črta.

4. člen
V 7. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvajalec usposabljanja mora datume in lokacije 

usposabljanja objaviti na svojih spletnih straneh oziroma na-
vesti, da bo usposabljanje kandidatov iz 8. člena ter prve, druge 
in četrte alineje 9. člena tega pravilnika potekalo na daljavo. Če 
se usposabljanje kandidatov izvede na daljavo, mora izvajalec 
usposabljanja inšpektoratu, pristojnemu za notranje zadeve, 
na njegovo zahtevo posredovati povezavo do usposabljanja.«.

5. člen
V 8. členu se v 1. točki tretja alineja spremeni tako, da 

se glasi:
»– Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 
23/20, 91/20, 95/21 in 186/21), in sicer poglavja: Splošne do-
ločbe o kaznivem dejanju, Varnostni ukrepi, (vrste varnostnih 
ukrepov, odvzem predmetov), Kazniva dejanja zoper življenje 
in telo (115., 116., 117., 118., 122., 123., 124., 127. člen), Kazni-
va dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (132., 133., 
134., 134.a, 135., 135.a člen), Kazniva dejanja zoper premo-
ženje (204., 205., 206., 207., 213., 220. člen), Kazniva dejanja 
zoper javni red in mir (296., 298., 299., 300., 306., 307. člen),«.

6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(komisija za preizkus znanja)

(1) Preizkus znanja izvaja komisija za preizkus znanja 
(v nadaljnjem besedilu: komisija). Predsednika, enega ali več 
namestnikov predsednika in člane komisije imenuje minister, 
pristojen za notranje zadeve, izmed javnih uslužbencev mini-
strstva in strokovnjakov, ki jih za člane komisij predlagajo strel-
ske športne organizacije, ki so članice Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno 
priznane strelske športne zveze ali strelske organizacije, ki ima 
status nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
obrambe ali športa (v nadaljnjem besedilu: registrirane strelske 
organizacije), in izvajalci usposabljanja. Posamezna registri-
rana strelska organizacija lahko predlaga enega kandidata, 
posamezen izvajalec usposabljanja pa lahko predlaga največ 
dva kandidata za člana komisije iz prejšnjega stavka.

(2) Predsednik, namestnik predsednika in člani komisije 
morajo aktivno obvladati slovenski jezik. Predsednik komisije 
oziroma njegov namestnik ter člani komisije, ki so predstavni-
ki ministrstva, morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika ter imeti opravljen preizkus znanja o 
ravnanju z orožjem iz 19. člena Zakona o orožju, ostali člani 
komisije iz prejšnjega odstavka pa morajo izpolnjevati pogoje 
iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.

(3) Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tremi člani 
komisije iz prvega odstavka tega člena, pri čemer mora biti en 
član predstavnik ministrstva. Komisijo za posamezen preizkus 
znanja sestavi predsednik komisije iz prvega odstavka tega čle-
na oziroma njegov namestnik izmed predstavnikov registriranih 
strelskih organizacij, izvajalcev usposabljanja in predstavnikov 
ministrstva na podlagi predhodnega pisnega obvestila izva-
jalca usposabljanja, da se izvede preizkus znanja o ravnanju 
z orožjem. Če v komisijo za posamezen preizkus znanja ni 
imenovan član, ki je predstavnik izvajalca usposabljanja, ima 
predstavnik izvajalca usposabljanja možnost spremljati potek 
preizkusa znanja.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kandidat 
opravlja posebni del praktičnega preizkusa znanja pred pred-
stavnikom izvajalca usposabljanja, ki je član komisije iz prvega 
odstavka tega člena.

(5) Za pravilen potek posameznega preizkusa znanja je 
odgovoren predsednik komisije za posamezen preizkus znanja. 
Za vodenje, načrtovanje in usmerjanje dela članov komisije je 
odgovoren predsednik komisije iz prvega odstavka tega člena 
oziroma njegov namestnik.

(6) Izvajalec usposabljanja, pri katerem poteka preizkus 
znanja, mora poskrbeti za zadostno število zapisnikov o preiz-
kusu znanja o ravnanju z orožjem in potrdil o opravljenem pre-
izkusu ter zagotoviti ustrezno administrativno pomoč komisiji.

(7) Predsednik komisije iz prvega odstavka tega člena 
mora ob zaključku koledarskega leta ministrstvu posredovati 
poročilo o delu komisije.«.

7. člen
V 14. členu se v prvem odstavku doda nov, drugi stavek, 

ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek lahko predsednik ko-
misije za posamezen preizkus znanja določi, da teoretični del 
preizkusa znanja obsega le ustni del.«.

V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: »Ustni del vsebuje najmanj pet vprašanj iz sklopov 
teoretičnega dela usposabljanja oziroma najmanj deset vpra-
šanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja 
iz 8. člena tega pravilnika, če teoretični del preizkusa znanja 
obsega le ustni del.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Teoretični del preizkusa znanja poteka v učilnici, ki jo 
zagotovi izvajalec usposabljanja in izpolnjuje pogoje iz 5. člena 
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tega pravilnika. Predsednik komisije za posamezen preizkus 
znanja lahko določi, da teoretični del preizkusa znanja poteka 
prek spletne učilnice oziroma na daljavo, če člani komisije 
in kandidati razpolagajo s strojno in programsko opremo, ki 
omogoča vidno, pisno in slušno komuniciranje med komisijo 
in kandidatom.«.

8. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca uspo-

sabljanja. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in si-
cer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja zaradi vpisa orožja 
v orožni list, pred izdajo orožnega lista za nov tip/vrsto orožja 
ali pred vpisom novega tipa/vrste orožja v orožni list oziroma 
pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki 
poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se 
mu izda dovoljenje za posest orožja mora opraviti posebni del 
pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen 
tip/vrsto orožja. Šteje se, da ima posameznik opravljen posebni 
del preizkusa za posamezen tip/vrsto orožja, če ima tak tip/
vrsto orožja vpisano v orožni list ali pa je za tak tip/vrsto orožja 
že pridobil dovoljenje za nabavo streliva.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja 

ni treba opravljati posameznikom pred potrditvijo pooblastila za 
prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje katego-
rije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju.«.

V četrtem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
– varno jemanje iz embalaže in priprava za prenos orožja,
– kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
– drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven 

branika orožja),
– prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na 

orožju,
– postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojni-

kov,
– razstavljanje in sestavljanje orožja ter postopek čiščenja 

in vzdrževanja;«.

9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(evidenca o opravljenih preizkusih znanja)

(1) Izvajalec usposabljanja, pri katerem je potekalo delo 
komisije, vodi evidenco o opravljenih preizkusih znanja. Evi-
denca vsebuje naslednje podatke:

1. podatke o kandidatu (ime in priimek, datum in kraj 
rojstva, prebivališče),

2. datum opravljanja preizkusa znanja,
3. uspeh preizkusa znanja,
4. številka potrdila o preizkusu znanja,
5. vrsta orožja, s katerim je kandidat opravljal posebni del 

praktičnega preizkusa znanja.
(2) Evidenca se vodi na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni 

del tega pravilnika.
(3) Prijavnice in zapisniki o preizkusu znanja s prilogami 

se hranijo pri izvajalcu usposabljanja, pri katerem je potekalo 
delo komisije.«.

10. člen
24. člen se črta.

11. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(imenovanje komisije)

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje komi-
sijo iz prvega odstavka 10. člena pravilnika v enem mesecu od 
uveljavitve tega pravilnika.

(2) Kandidate za predsednika, enega ali več namestnikov 
predsednika in člane komisije iz prvega odstavka 10. člena 
pravilnika se pozove z javnim pozivom, ki se objavi na spletni 
strani ministrstva v osmih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.

(3) Do imenovanja komisije iz prejšnjega odstavka izvaja 
preizkus znanja iz 10. člena pravilnika Komisija za preizkus 
znanja o ravnanju z orožjem, ki jo je minister, pristojen za 
notranje zadeve, imenoval na podlagi 10. člena Pravilnika o 
usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem (Uradni 
list RS, št. 102/15).

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-35/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2022-1711-0002

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve
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Priloga: 
 
 
 

»PRILOGA 4 
 
 
 

EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREIZKUSIH ZNANJA 
 

Zap. 
št. 

Ime in 
priimek 

Datum in kraj 
rojstva 

Prebivališče Datum 
opravljanja 
preizkusa 

znanja 

Uspeh 
preizkusa 
znanja 
(opravil/ni 
opravil) 

Številka 
potrdila o 
preizkusu 
znanja 

Vrsta 
orožja 

        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
Kraj in datum: __________________________                                                                         
Odgovorna oseba:                                                                                                                                                           

____________________« 
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892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja 
prostorov, kjer se nahaja orožje, redu 
na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja

Na podlagi 30. člena, drugega odstavka 38. člena, druge-
ga odstavka 54. člena in petega odstavka 56. člena Zakona o 
orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
85/09 in 125/21) minister za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika  

o tehničnih pogojih varovanja prostorov,  
kjer se nahaja orožje, redu na strelišču  

in pogojih za izvajanje streljanja

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer 

se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje 
streljanja (Uradni list RS, št. 66/01) se v 2. členu druga alineja 
spremeni tako, da se glasi:

»– mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa 
okna, če se orožje hrani v kleti ali pritličju zgradbe, zavarovana 
s kovinskimi rešetkami ali posebej zaklenjenimi lesenimi polkni 
oziroma kovinskimi roloji, ali imajo kovinske okvirje in varno-
stno zasteklitev. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti s 
kovinskimi rešetkami, roloji ali z varnostno folijo (folija mora 
biti nameščena po kakovostnih standardih za dosego najmanj 
EN356 P3A certifikatov), ki preprečujejo vstop v prostor. Vra-
ta v prostoru, kjer se hrani orožje, morajo biti masivna, brez 
steklenih odprtin, z mehanizmom večtočkovnega zapiranja in 
ključavnico varovano proti lomljenju. V primeru enotočkovnega 
zaklepanja morajo biti vrata dodatno varovana s prečno zapo-
ro. Pri mehanski zaščiti prostorov, kjer se hrani orožje gospo-
darskih družb, podjetnikov in drugih pravnih oseb, prostorov, 
namenjenih za promet z orožjem, ter prostorov strelišč, kjer se 
hrani orožje, in prostorov muzejev, kjer se hrani ali razstavlja 
orožje, morajo biti izpolnjeni pogoji iz prejšnjih stavkov, zidovi 
in stropi teh prostorov pa morajo biti iz trdega gradbenega ma-
teriala (npr. opeka, beton) debeline najmanj 10 cm ali drugega 
gradbenega materiala (npr. gips plošče) s kovinsko podkon-
strukcijo, ki ne omogoča fizičnega prehoda;«.

Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– varnostna zasteklitev je zasteklitev proti vdoru, ki 

ustreza slovenskemu standardu SIST EN 356:2000, razreda 
najmanj P3A;«.

Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vitrina za orožje je vitrina brez neposrednih odprtin, z 

varnostno zasteklitvijo in zaklenjena s cilindrično ključavnico 
varovano proti lomljenju;«.

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Če zidovi in stropi prostorov, kjer se hrani orožje gospo-
darskih družb, podjetnikov in drugih pravnih oseb, prostorov, 
namenjenih za promet z orožjem, ter prostorov strelišč, kjer se 
hrani orožje, in prostorov muzejev, kjer se hrani ali razstavlja 
orožje, zaradi objektivnih razlogov (npr. zaradi razlogov s po-
dročja gradnje, požarne varnosti, varstva kulturne dediščine) ne 
morejo ali ne smejo biti iz materiala iz prve alineje prejšnjega 
odstavka, morajo biti prostori elektronsko zaščiteni, signal ele-
ktronskih javljalnikov pa mora biti vezan na intervencijski center 
varnostnega podjetja.«.

2. člen
V 3. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »ka-

tegorije B, C in iz 1. točke kategorije D« nadomesti z besedilom 
»kategorije B in C«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe tega člena mora posameznik, ki 

zbira orožje iz 2. do 9. točke kategorije D, tega hraniti v prosto-
ru, ki je mehansko zaščiten.«.

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
(gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe)

Orožje kategorije A, B in C, ki ga posedujejo gospodarske 
družbe, podjetniki in druge pravne osebe, se mora hraniti v 
prostorih, kjer ima pravna oseba ali podjetnik svoj sedež, ali v 
njuni poslovni enoti.

Prostor, kjer se hrani orožje, je lahko namenjen izključno 
hrambi orožja in mora biti mehansko zaščiten. V času, ko v 
objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor tudi elektronsko 
zaščiten. V primeru, da se v prostoru hrani orožje kategorije A 
ali več kot 30 kosov orožja iz kategorije B in C, mora biti v času, 
ko v objektu ni oseb, signal elektronskih javljalnikov vezan na 
intervencijski center varnostnega podjetja.

Orožje se mora hraniti ločeno od streliva v protivlomnem 
vsebniku, strelivo pa v ognjevarni omari.

Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki 
zbirajo oziroma posedujejo orožje iz 2. do 9. točke kategorije D, 
morajo tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten.

V času redne dejavnosti v objektu mora biti prostor, kjer 
se hrani orožje ali strelivo, zaklenjen, ključi pa morajo biti pri 
odgovorni osebi.«.

4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »kategorije B, C 

in iz 1. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »kategorije 
B in C«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Orožje kategorije A mora biti shranjeno v protivlomni 

blagajni.«.
V petem odstavku se besedilo »kategorije B, C in iz 1. toč-

ke kategorije D« nadomesti z besedilom »kategorije B in C«.
V šestem odstavku se za besedilom »kategorije A« črta 

vejica in besedilo »razen hladnega orožja,«.

5. člen
V 6. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi:
»V primeru, da se v prostoru hrani orožje kategorije A ali 

več kot 30 kosov orožja iz kategorije B in C, mora biti v času, ko 
objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronskih javljal-
nikov vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.«.

V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Če je proizvedeno, predelano in popravljeno orožje hra-
njeno v sefu oziroma ognjevarni omari, se ga lahko hrani tudi v 
prostoru za proizvodnjo, predelavo ali popravilo orožja, v drugih 
primerih pa se mora hraniti v ločenem prostoru od prostora za 
proizvodnjo, predelavo ali popravilo orožja.«.

V petem odstavku se besedilo »iz 2. do 9. točke kate-
gorije D« nadomesti z besedilom »iz 2. do 4. in 6 do 9. točke 
kategorije D«.

Šesti odstavek se črta.

6. člen
V 7. členu se v drugem odstavku tretji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »V primeru, da se v prostoru hrani orožje 
kategorije A ali več kot 30 kosov orožja iz kategorije B in C, 
mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal 
elektronskih javljalnikov vezan na intervencijski center varno-
stnega podjetja.«.

7. člen
V 9. členu se peta alineja črta, dosedanja šesta, sedma, 

osma in deveta alineja pa postanejo peta, šesta, sedma in 
osma alineja.

8. člen
14. člen se črta.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(uskladitev poslovanja)

Posamezniki, gospodarske družbe, podjetniki in druge 
pravne osebe uskladijo svoje poslovanje z določbami spreme-
njenega in dopolnjenega pravilnika, ki se nanašajo na mehan-
sko zaščito in varnostno zasteklitev, v treh letih po uveljavitvi 
tega pravilnika.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-34/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2018-1711-0003

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve

893. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi 
seznama tehničnih specifikacij o postopkih 
s področja motornih in priklopnih vozil

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, drugega odstav-
ka 46. člena in drugega odstavka 61. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E) minister 
za infrastrukturo izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o določitvi seznama 

tehničnih specifikacij o postopkih s področja 
motornih in priklopnih vozil

1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij o 

postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (Uradni list 
RS, št. 76/19 in 195/20) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, 
ki je kot Priloga sestavni del te odredbe.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-72/2022
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2022-2430-0016

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo
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Priloga 
PRILOGA 

 
 

SEZNAM TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ O POSTOPKIH S PODROČJA MOTORNIH IN 
PRIKLOPNIH VOZIL (*) 

 
 
Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične specifikacije  
in področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti  
in začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
601/01 

Tehnična specifikacija TSV 601/01 o 
izvajanju inženirske ocene pri 
ugotavljanju skladnosti vozil z 
najmanj štirimi kolesi. 

Začetek veljavnosti 25. novembra 2019.  

TSV 
605/04 

Tehnična specifikacija za vozila TSV 
605/04 o postopkih za izvedbo 
tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil. 

Začetek veljavnosti 1. januarja 2021. Prenehanje veljavnosti 19. maja 
2023. 

TSV 
605/05 

Tehnična specifikacija za vozila 
TSV 605/05 o postopkih za izvedbo 
tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil. 

Začetek veljavnosti 20. maja 2023.  

TSV 
606/00 

Tehnična specifikacija za vozila TSV 
606/00 o postopkih za izvedbo 
cestnega pregleda tehnične 
brezhibnosti gospodarskih vozil z 
mobilno enoto. 

Začetek veljavnosti 1. januarja 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Besedila posameznih tehničnih specifikacij so dosegljiva na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave. 
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894. Odločba o soglasju k odločitvi uprave 
o prenehanju ustanove »Ustanova Elerin, 
Fundacija za življenje z vrednotami«

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o ustano-
vah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
91/05 – popr.) in 32.a člena Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) je 
Ministrstvo za kulturo izdalo

O D L O Č B O
o soglasju k odločitvi uprave o prenehanju 

ustanove »Ustanova Elerin,  
Fundacija za življenje z vrednotami«

1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k odločitvi uprave 
o prenehanju ustanove »Ustanova Elerin, Fundacija za življe-
nje z vrednotami, Šmarješke Toplice 116, 8220 Šmarješke 
Toplice«.

2. Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
nosi ustanova.

Št. 0140-10/2022/3
Ljubljana, dne 1. marca 2022
EVA 2022-3340-0008

Dr. Vasko Simoniti
minister

za kulturo
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SODNI SVET
895. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 15. seji 24. marca 2022 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– podpredsednika Višjega sodišča v Kopru.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

896. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 12. seji 3. februarja 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mariji Bakovnik, okrožni sodnici svetnici na Okrožnem 
sodišču v Kranju, z iztekom dne 14. 3. 2022 preneha sodniška 
služba iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o 
sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
897. Sklepa o razrešitvah in imenovanjih v volilni 

komisiji volilne enote in okrajni volilni komisiji

S K L E P
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona 

o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja 
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 22. seji 16. 3. 2022

s k l e n i l a:
1. V volilni komisiji volilne enote – 3000 Ljubljana Center 

se dolžnosti člana razreši Domen Petan in se za člana imenuje 
Ožbej Istenič.

2. V okrajni volilni komisiji – 5005 Žalec 2 se dolžnosti na-
mestnice člana razreši Tanja Basle in se za namestnika člana 
imenuje Danilo Basle.

Imenovani član oziroma namestnik člana se imenujeta do 
izteka mandata sedanji volilni komisiji (do 23. 1. 2023).

Št. 040-9/2019-295
Ljubljana, dne 25. marca 2022

Peter Golob
predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

898. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
februar 2022

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E    R A S T I    C E N
v Republiki Sloveniji, februar 2022

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2022 v primerjavi 
z januarjem 2022 je bil 0,057.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 
2022 je bil 0,083.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca februarja 2022 je bil 0,041.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu februarja 2022 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,184.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin fe-
bruarja 2022 v primerjavi z januarjem 2022 je bil 0,014.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do februarja 2022 je bil 0,018.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do februarja 2022 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 
2022 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,069.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do februarja 2022 v primerjavi s povprečjem 
leta 2021 je bil 0,035.

Št. 9626-64/2022/5
Ljubljana, dne 21. marca 2022
EVA 2022-1522-0007

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
899. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja 

zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 – odl. US, 
36/20 – ZIUPKGP) in 17. ter 78. člena Statuta Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2 in 
25/15) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji 
dne 21. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega 

prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije za leto 2022

1. člen
(splošne določbe)

Ta Sklep določa stopnje, načine in roke zbiranja zbor-
ničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v 
nadaljevanju: KGZS) za leto 2022.

Zbornični prispevek se odmerja na podlagi Zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKGZ), 
Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in tega Sklepa.

2. člen
(zavezanci)

V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZKGZ so zave-
zanci za plačilo zborničnega prispevka fizične in pravne osebe, 
ki izpolnjujejo z ZKGZ določene pogoje za obvezno članstvo ter 
fizične in pravne osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v 
prostovoljno članstvo.

Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih po-
datkov razvidnih na dan 30. 6. 2022 iz evidenc v skladu s 
4. členom ZKGZ.

3. člen
(zbornični prispevek A)

Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– fizične osebe, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki 

pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na 
območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetij-
sko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh 
kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 167,00 EUR,

– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma 
gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega 
prava, in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč dosegal najmanj 167,00 EUR.

Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za leto 2022 po pred-
pisih o ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične osebe 
katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara 
ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, 
oziroma katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v skladu z 
zakonom, ki ureja dohodnino.

Stopnja zborničnega prispevka A znaša 3,20 % od osno-
ve, vendar ne manj kot pavšalni znesek v višini 8,35 EUR.

4. člen
(pavšalni znesek)

Pavšalni znesek 8,35 EUR plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot 

kmetje;
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v 

članstvo zbornice;

– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, 
če ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B.

5. člen
(zbornični prispevek B)

Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost 

iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki 
posamezniki;

– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali 
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdar-
sko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini 
ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci 
za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi 
alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ;

– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so 
bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.

Osnova za zbornični prispevek B je ugotovljen dobiček iz 
opravljanja dejavnosti za leto 2022, ki se ne zmanjša za opro-
stitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.

Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53 % od osnove.
Zavezancem za zbornični prispevek B, ki so hkrati člani 

Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se lahko, v skladu s 
sporazumom med zbornicama, zbornični prispevek zniža za 
50 %.

Zavezancem za zbornični prispevek B se zbornični pri-
spevek ne odmeri, če njegov znesek znaša manj kot 4,17 EUR.

6. člen
(zbornični prispevek C)

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribi-

ško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se 

ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavno-
stjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek 
obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v letu 2022.

Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20 % od osnove.
Zavezancem za zbornični prispevek C, ki so hkrati čla-

ni Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se lahko, v skladu 
s sporazumom med zbornicama, zbornični prispevek zniža 
za 50 %.

Zavezancem za zbornični prispevek C se zbornični pri-
spevek ne odmeri, če njegov znesek znaša manj kot 4,17 EUR.

7. člen
(zbornični prispevek pravnih oseb – prostovoljnih članic)

Pravnim osebam – prostovoljnim članicam se zbornični 
prispevek odmeri v višini 0,20 % od zneska obračunane amor-
tizacije in vkalkuliranih plač ugotovljenega za leto 2022 od 
tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, 
gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali prede-
lavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov.

Pravne osebe – prostovoljne članice morajo do 31. 8. 
2023 sporočiti izračunano osnovo iz prejšnjega odstavka sku-
paj s pisno obrazložitvijo.

Pravnim osebam – prostovoljnim članicam, ki ne izpol-
njujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena in pravnim osebam iz prvega odstavka 
tega člena, ki ne sporočijo izračunane osnove, se zbornični 
prispevek za leto 2022 odmeri v višini 190,21 EUR.

8. člen
(odmera prispevka članom, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo 

po dveh podlagah)
Članu zbornice (fizični ali pravni osebi), ki izpolnjuje po-

goje za članstvo v zbornici hkrati na dveh podlagah, se ugotovi 
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prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti 
zbornični prispevek, katerega znesek je večji.

9. člen
(odmera zborničnega prispevka)

Zbornični prispevek za leto 2022 se odmeri do 31. 12. 
2023.

10. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B  

in pavšalnega zneska)
Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični pri-

spevek B, ki ne presega 100,00 EUR, ter zavezanci za pa-
všalni znesek plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku 
najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe.

Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični pri-
spevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 
100,00 EUR lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih 
obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 
60 dneh po izdaji odločbe.

11. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C in zborničnega 

prispevka pravnih oseb – prostovoljnih članic)
Zavezanci za zbornični prispevek C in pravne osebe iz 

7. člena tega Sklepa plačajo zbornični prispevek v 30 dneh po 
izdaji odločbe.

Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni 
zbornični prispevek presega 500,00 EUR, lahko plačajo zbor-
nični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v 
plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.

12. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu  

ali obročnem plačevanju)
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpol-

njuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega osnovnega zneska minimalnega 

mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi 
zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke objavi minister za 
delo, družino in socialne zadeve (potrdilo o družinskih članih, 
ki prebivajo z zavezancem, potrdilo o prejemkih družinskih 
članov),

– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi 
teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zbornič-
nega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči 
na kmetiji),

– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma po-
škodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma 
invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi 
plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca 
ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali 
zdravljenja ogroženo preživljanje),

– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen ra-
zlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo 
zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali nje-
govega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo 
utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).

Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upo-
števa premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov v času, ko se o odpisu odloča.

Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na po-
sebnem obrazcu v roku 60 dni od datuma izdaje odločbe 
o odmeri zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se 
zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za 

katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin 
mogoče sklepati, da se premoženjsko stanje zavezanca ne 
bo popravilo, se zbornični prispevek lahko odpiše za več let 
ali trajno.

V primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena 
(naravne in druge nesreče) se zbornični prispevek odpiše 
delno in sicer na način, da se celotni odmerjeni zbornični pri-
spevek zniža za odstotek ocenjene višine škode. Ko ocenjena 
višina škode presega 60 odstotkov stopnje poškodovanosti, 
se zbornični prispevek odpiše v celoti. V primeru škode na 
stanovanjskih oziroma kmetijskih objektih, se odmerjeni zbor-
nični prispevek na vsakih 5.000 EUR ocenjene škode zniža za 
10 %. Razlogi iz druge alineje prvega odstavka tega člena se 
upoštevajo samo za odmerno obdobje, na katerega se nana-
šajo. Če preostali znesek za plačilo znaša manj kot 4,17 EUR, 
se zbornični prispevek odpiše v celoti.

V primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena, 
ko je škoda nastala na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, katerih 
vlagatelji vloge za odpis niso lastniki, uradni zakupniki in zanje 
tudi nimajo v skladu z zakonom o dohodnini urejene dejanske 
uporabe, in jim zato za ta zemljišča tudi ni bil odmerjen zbornič-
ni prispevek, se vloga za odpis zborničnega prispevka zavrne.

Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži 
dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati, 
oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, 
če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali 
preživljanje njegovega družinskega člana.

O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega 
prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispev-
ka, odloča Upravni odbor zbornice.

Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični 
prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega 
prispevka umaknil.

13. člen
(postopek odmere, pobiranja in izterjave  

zborničnih prispevkov)
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga 

pobira in izterjuje.
Zbornični prispevek se odmeri z odločbo.
Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zara-

čunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta Sklep prične veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbor-
nice.

Določba tretjega odstavka 3. člena tega Sklepa začne ve-
ljati, ko da k stopnji 3,20 % soglasje Vlada Republike Slovenije. 
V kolikor Vlada Republike Slovenije soglasja ne izda, stopnja 
zborničnega prispevka A, določena v tretjem odstavku 3. člena 
tega Sklepa znaša 4,00 % od osnove.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 426-1/2015-27
Ljubljana, dne 21. decembra 2021

Roman Žveglič
predsednik

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tretjemu 
odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja 
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
za leto 2022, št. 426-1/2015-27, ki ga je svet Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije sprejel 21. 12. 2021.
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OBČINE
KRANJSKA GORA

900. Sklep o pridobitvi lastninske pravice in statusa 
grajenega javnega dobra

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), 245. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska 
Gora na 21. redni seji dne 2. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi lastninske pravice in statusa 

grajenega javnega dobra

I.
Nepremičnina – parcela 871/7 katastrska občina 2169 

Kranjska Gora predstavlja del odseka občinske ceste, ki je 
opredeljen v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 108/20) kot JP (javna pot) 
689621.

II.
O pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa se po uradni 
dolžnosti izda ugotovitvena odločba, na podlagi katere se v 
zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica Občine Kranjska Gora 
in zaznamba grajeno javno dobro.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati dan po objavi.

Št. 47805-4/2019-9
Kranjska Gora, dne 3. marca 2022

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

LITIJA

901. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Litija za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odl. US), 57. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine 
Litija na 23. seji dne 21. 3. 2022 sprejel

O D L O K 
 o zaključnem računu proračuna Občine Litija  

za leto 2021

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Litija za leto 2021, ki zajema predvidene in dosežene 
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke 
ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in dose-
ženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno 
in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv 
ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti 
v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih 
skupnosti v Občini Litija.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2021 iz-

kazuje v evrih:

A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 19.981.164,94
II. odhodki 18.047.734,53
III. proračunski primanjkljaj 1.933.430,41
B. račun finančnih terjatev in naložb 0,00
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0,00
V. dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00
VI. prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 0,00
C. račun financiranja
VII. zadolževanje 611.856,27
VIII. odplačila dolga 1.301.551,56
IX. sprememba stanja sredstev na računu 1.243.735,12
X. neto zadolževanje –689.695,29
XI. neto financiranje –1.933.430,41
XII. stanje sredstev na računih 
na dan 31. 12. 2021 3.629.486,97
D. bilanca sredstev rezerv
0. začetno stanje 224.129,56
I. prihodki 165.000,00
II. odhodki 94.468,43
III. presežek 294.661,13

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premo-
ženjska bilanca so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2022
Litija, dne 21. marca 2022

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec
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ODRANCI

902. Odlok o proračunu Občine Odranci 
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 
in 30/18), 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 in 13/18) in 15. člena Statu-
ta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski 
svet Občine Odranci na 23. seji dne 28. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2022 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 1.464.798,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.262.980,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.135.585,00
700 Davki na dohodek in dobiček  1.006.332,00
703 Davki na premoženje  122.653,50
704 Domači davki na blago in storitev  6.600,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 127.395,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja  34.960,00
711 Takse in pristojbine  1.500,00
712 Denarne kazni 350,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00
714 Drugi nedavčni prihodki 90.585,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.200,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 16.200,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 4.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 181.618,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 79.272,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 102.346,00

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE  0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij  0,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 2.043.031,29

40 TEKOČI ODHODKI 520.701,29
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 133.100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 22.057,00
402 Izdatki za blago in storitve 324.376,00
403 Plačila domačih obresti 1.100,00
409 Rezerve 40.068,29

41 TEKOČI TRANSFERI 602.421,00
410 Subvencije 600,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 413.483,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 90.688,00
413 Drugi tekoči domači transferi 97.650,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 912.909,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 912.909,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam 7.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –578.233,29
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 400.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 400.000,00

500 Domače zadolževanje 400.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 53.720,00
55 ODPLAČILO DOLGA 53.720,00

550 Odplačilo domačega dolga 53.720,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.) –231.953,29
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 346.280,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 578.233,29

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 231.953,29
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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 Odranci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse 
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Odranci 
je odgovoren župan.

Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije (postavka 

23002, konto 409000) za financiranje posameznih namenov 
javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sred-
stev in o tem obvešča občinski svet,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih 
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 48. člena Zakona 
o javnih financah,

– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov 
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,

– o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prire-
ditev do višine 2.500,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki 
jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska 
rezervacija.

Župan je pooblaščen še za izdaje mnenj za prodajo ne-
premičnin, na katerih ima občina zastavno pravico.

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejav-
nostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premože-
nja so prihodek občinskega proračuna.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prejemkov, dolo-
čenih v 43. in 80. členu ZJF, tudi naslednji prejemki:

– prihodki od požarne takse po 59. členu Zakona o var-
stvu,

– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki od turistične takse,
– prihodki od koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, 

se bodo prenesli v naslednje leto za namene, za katere so 
opredeljeni.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med proračunskimi uporabniki ter področji proračunske 

porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi po-
stavkami in konti odloča župan s pisnim sklepom iz katerega je 
razvidna prerazporeditev med proračunskimi postavkami ter na 
katerem kontu se pravica povečuje in na katerem se zmanjšuje, 
tako da ostane proračun uravnotežen.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 
2022 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
(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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnik, od tega:

1. v letu 2023 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-

ljajo 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 finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni 
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov 
nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk)

Med izvrševanje proračuna se lahko odpre nova postavka 
ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh izdatkov ni bilo 
mogoče predvideti, a je odprtje nove postavke potrebno zaradi 
realizacije projektov, financiranih s strani sredstev EU, zaradi 
izvršitve sodb sodišča ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. 
Novo postavko se lahko odpre le v primeru, če se sredstva na 
tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz 
drugih postavk. Župan s polletnim poročilo o izvrševanju pro-
računa in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o novo odprtih proračunskih postavkah.
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9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

0,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi 
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključ-
nem računu proračuna.

10. člen
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov)

Sredstva za financiranje programov posrednih proračun-
skih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo 
posamezna področja.

Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje 
posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s 
predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovlje-
nega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen
(odpis terjatev)

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 na posameznega dolžnika do višine 
250 EUR. Prav tako lahko župan odpiše dolg dolžniku, če bi 
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah 
razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem za-
dolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.

(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2022 dolgoročno zadol-
ži v višini 400.000,00 € za investicije, predvidene v občinskem 
proračunu.

(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma sousta-
noviteljica je Občina Odranci se smejo zadolžiti le s soglasjem 
ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča 
občinski svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 162-23/2022
Odranci, dne 28. marca 2022

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

PUCONCI

903. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 
št. 1-2022

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 17. in 
102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 
128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 1. izredni seji dne 
28. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci  

št. 1-2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se 

spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans 
1-2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.012.261
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.628.427

70 DAVČNI PRIHODKI 5.329.261
700 Davki na dohodek in dobiček 4.732.778
703 Davki na premoženje 398.860
704 Domači davki na blago in storitve 197.623

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.299.166
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 581.166
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.000
714 Drugi nedavčni prihodki 680.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 339.752
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
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722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 339.752

73 PREJETE DONACIJE 8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 8.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.036.082
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  2.508.747
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 527.335

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.998.168
40 TEKOČI ODHODKI 2.955.225

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 435.735
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 68.439
402 Izdatki za blago in storitve 2.254.367
403 Plačila domačih obresti 17.000
409 Rezerve 179.684

41 TEKOČI TRANSFERI 2.950.554
410 Subvencije 183.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.647.982
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  306.019
413 Drugi tekoči domači transferi 813.053

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.912.589
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.912.589

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 179.800
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 106.800
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 73.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –985.907
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb  0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000

500 Domače zadolževanje 1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  284.709

55 ODPLAČILA DOLGA 284.709
550 Odplačila domačega dolga 284.709

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –270.616

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 715.291
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 985.907

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 270.616

«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se 

spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine 
Puconci za leto 2022, tako da se glasi:

»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena 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. Sredstva splošne 
proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 
84.281,93 evrov.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2022
Puconci, dne 28. marca 2022

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – 
ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. člena Za-
kona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 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), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ura-
dni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21) ter 17. člena Statuta 
Občina Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski 
svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 17. 3. 2022 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Puconci

1. člen
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Puconci (v nadaljevanju – Odlok) se spremeni 
prva točka 2. člena tako, da glasi:

»Vrste nalog in ukrepe, ki se izvajajo v okviru opravljanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in stan-
darde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za od-
vajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, določa Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21 – v nadaljevanju Uredba)«.

2. člen
Prvi odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da 

glasi:
»Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode (javne kanalizacije), so lastniki obstoječih stavb 
dolžni zgraditi malo komunalno čistilno napravo ali troprekatno 
nepretočno greznico (v nadaljevanju: nepretočne greznice) v 
skladu z veljavno Uredbo.«

3. člen
V 43. členu se dodata novi 4. in 5. točka, kateri se glasita:
»(4) Z globo 500,00 € se kaznujeta za prekršek uporabnik 

in izvajalec javne službe, če:
– krši določbe prve točke 15. člena Odloka;
– krši določbe prve točke 26. člena Odloka.
Z globo 300,00 € se za kršitev teh določb kaznuje odgo-

vorna oseba izvajalca.
(5) Z globo 500,00 € se kaznuje kršitelj 14. člena Odloka.«

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 354-0030/2016
Puconci, dne 17. marca 2022

Župan 
Občine Puconci
Ludvik Novak

905. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
pri Osnovni šoli Puconci

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o vrtcih (Uradni list RS, št. 18/21), Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Puconci (Uradni list RS, 
št. 79/09 – UPB1, 41/10, 14/11 in 48/11) in 17. člena Statuta 
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski 
svet Občine Puconci na 23. redni seji dne 17. 3. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu 

otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli 

Puconci (Uradni list RS, št. 25/11 in 15/12) se spremeni prvi 
stavek prvega odstavka 11. člena, tako da se glasi:

»Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke 
s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji v skladu z za-
konom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok 
s posebnimi potrebami, predložili individualni načrt pomoči 
družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo, in otroke, za 
katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o 
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2011
Puconci, dne 17. marca 2022 

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

RAZKRIŽJE

906. Odlok o subvencioniranju komunalnega 
prispevka za mlade in mlade družine 
v Občini Razkrižje

Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1; 
Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 
– ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 
– ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 
27/17, 59/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21, 
153/21), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; 
Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in spremembe) in 14. člena 
Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni 
list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni 
seji dne 22. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o subvencioniranju komunalnega prispevka  
za mlade in mlade družine v Občini Razkrižje

1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci 

za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina 
subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini 
Razkrižje.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada 

upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v na-
daljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega 
stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega 
objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objek-
ta na območju Občine Razkrižje.

(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare 
več kot 45 let.

(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z 
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 
45 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo 
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zako-
nom določene oblike.

(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 45 let, se štejejo 
osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ 45 let.
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(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije 
samo enkrat.

3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je 

upravičen upravičenec, ki na območju Občine Razkrižje prvič 
rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanj-
skega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega 
objekta, ter ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega 
odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik ze-
mljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanj-
skega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega 
objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in 
zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.

4. člen
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca zna-

ša:
– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mla-

de,
– 60 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade 

družine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji 

znesek subvencije 2.000,00 evrov.

5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z 

vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje 

za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka na prvi stopnji.

6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti 

navedeni vsi podatki in predložena dokazila, ki omogočajo 
presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.

(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma re-
konstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproša za 
subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo 
že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.

(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičen-
ca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine 
pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade dru-
žine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.

(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanj-
skega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo 
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svo-
je stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega 
objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.

(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali 
stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom 
iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino na dan predložitve 
vloge.

7. člen
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se upo-

rabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči občin-

ska uprava z upravno odločbo.

8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje 

komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobre-
nih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev 
občinskega proračuna.

9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena sub-

vencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali 

objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju 
petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene 
subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega 
mu je bila dodeljena.

10. člen
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega 

prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona, s področja 
urejanja prostora, in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne 
dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.

11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-20/2022-1
Šafarsko, dne 23. marca 2022

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

907. Odlok o spremembah Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo 
v Občini Razkrižje

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US), Pravilnika 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
(Uradni list RS, št. 66/18), Uredbe o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o načinu 
in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 
30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) ter 14. člena Statuta 
Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, 
št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji 
dne 22. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v Občini Razkrižje

1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o podlagah za odmero komu-

nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 173/21) tako, da se po novem 
glasi:

»Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 
in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju 
opremljanja enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.«

2. člen
Spremeni se 6. člen Odloka o podlagah za odmero komu-

nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 173/21) tako, da se po novem 
glasi:

»Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 11 %,
– vodovodno omrežje 10 %,
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– kanalizacijsko omrežje 20 %,
– javne površine 0 %.«

3. člen
V 14. členu Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje 
(Uradni list RS, št. 173/21) se za tretjim odstavkom dodata novi 
četrti in peti odstavek:

»(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo 
posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih inve-
stitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstve-
no-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske 
domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(5) Ob oprostitvah v skladu s tem odlokom in drugimi ve-
ljavnimi občinskimi predpisi, mora občina oproščena sredstva v 
enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega 
proračuna.«

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-63/2021-5
Šafarsko, dne 23. marca 2022

Župan 
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

908. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca 
pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB2 s spremembami), 31. člena 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 62/10 s spremembami), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 14. člena Statuta 
Občine Razkrižje UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski 
svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca  

pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje

1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni 

šoli Janeza Kuharja Razkrižje znaša prvo starostno obdobje 
(1–3 let) 562,53 EUR, kombinirani (2–4 let) in heterogeni od-
delek (4–6 let) 489,55 EUR.

Občina Razkrižje ekonomsko ceno dnevnega programa v 
Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje staršem doda-
tno subvencionira v višini 50 EUR/mesec za otroke vključene 
v oddelek prvega starostnega obdobja, za otroke vključene v 
kombinirani in heterogeni oddelek pa v višini 50 EUR/mesec, 
s tem da se pri tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev 
v vrtcu, katerih sredstva v višini z odločbo Centra za socialno 
delo določenega plačila vrtca za starše otrok zagotavlja država.

Cene veljajo od 1. 4. 2022.

2. člen
Stroški živil znotraj cene programa znašajo 34 EUR me-

sečno. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka zniža 
za stroške neporabljenih živil.

3. člen
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za 

vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne 
dnevne oskrbnine.

4. člen
V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni) 

se na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznih zdravniških 
potrdil zaračuna 50 % z odločbo določenega prispevka (zmanj-
šano za stroške neporabljenih živil).

5. člen
Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja 

oddelka se vrtcu s strani Občine Razkrižje zagotovijo finančna 
sredstva v višini cene programa brez stroškov živil.

6. člen
Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti 

v času poletnih počitnic (julij, avgust) želijo rezervirati mesto, 
plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 25 % višine njihovega 
plačilnega razreda določenega z odločbo o višini plačila za 
program vrtca zmanjšanega za stroške živil kot rezervacijo. 
V kolikor imajo starši v vrtec vključenih več kot enega otroka, 
velja to določilo samo za otroka za katerega se ne sofinancira 
plačilo staršev iz državnega proračuna.

Določilo pod to točko velja samo za starše za katere je 
po zakonu Občina Razkrižje zavezanka za plačilo razlike do 
ekonomske cene.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep OS 

Občine Razkrižje št.: 032-0003/2020-8 z dne 30. 9. 2020.

8. člen
Ta sklep se v posreduje Vrtcu in objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1. 4. 2022.

Št. 032-0002/2022-10
Šafarsko, dne 23. marca 2022

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

909. Sklep o spremembi višine enkratne denarne 
pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; 
Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in spremembe), 21. člena Zako-
na o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 
in spremembe), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) in 6. člena 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 58/18, 64/19, 93/20) je Občinski 
svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o spremembi višine enkratne denarne pomoči  

za prvošolčke v Občini Razkrižje

1.
Višina enkratne denarne pomoči za prvošolčke v Občini 

Razkrižje, določena v prvem odstavku 6. člena Pravilnika o en-
kratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje (Uradni 
list RS, št. 58/18, 64/19, 93/20), se spremeni tako, da znaša 
300,00 EUR neto.
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2.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 032-2/2022-15
Šafarsko, dne 23. marca 2022

Župan 
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

ŠMARJE PRI JELŠAH

910. Zaključni račun proračuna Občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odločba US) in 84. člena Statuta Občine 
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občin-
ski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 24. 3. 
2022 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N 
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri 

Jelšah za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za 

leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2021.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov v letu 2021 ter o njihovi rea-
lizaciji v tem letu.

Proračun Občine Šmarje pri Jelšah je bil realiziran v na-
slednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov  Znesek v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)  12.144.344,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  9.343.105,92

70 DAVČNI PRIHODKI  8.428.469,72
700 Davki na dohodek in dobiček  7.533.467,00
703 Davki na premoženje  681.349,81
704 Domači davki na blago in storitve  213.652,91
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI  914.636,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  601.768,55
711 Takse in pristojbine  14.689,85
712 Globe in druge denarne kazni  27.207,41

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev  2.371,17
714 Drugi nedavčni prihodki  268.599,22

72 KAPITALSKI PRIHODKI  478.690,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev –
7210 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev  478.690,00

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  2.232.248,97
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  2.232.248,97
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU –

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN IZ DRUGIH DRŽAV  90.299,53
7821 Prejeta sredstva iz proračuna 
EU iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj  90.299,53

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  12.475.371,65
40 TEKOČI ODHODKI  2.680.480,22

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  825.118,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  134.822,62
402 Izdatki za blago in storitve  1.573.107,37
403 Plačila domačih obresti  24.431,53
409 Rezerve  123.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  3.636.708,47
410 Subvencije  92.700,66
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom  2.380.924,28
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  220.677,50
413 Drugi tekoči domači transferi  942.406,03

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  5.836.316,75
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  5.836.316,75

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  321.866,21
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam  221.689,33
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  100.176,88

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I-II) –331.027,23

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV–V) –

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE –
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500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA  603.290,47

550 Odplačila domačega dolga  603.290,47
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) –934.317,70
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –603.290,47
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI+VII-VIII-IX=-III)  331.027,23
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
31. 12. PRETEKLEGA LETA (2020)  1.030.231,84

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za 

leto 2021 se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju 
Načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s priloga-
mi, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

Št. 410-0086/2022
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

911. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 2734 v naselju Bobovo pri Šmarju 
(parc. št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – 
Bobovo)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni 
seji dne 24. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 

prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2734 v naselju Bobovo pri Šmarju (parc. št. 293, 

685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – Bobovo)

1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostor-

skega akta v zbirki prostorskih aktov 2734 se nanaša na zemlji-
ške parcele št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – Bobovo 
v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 600,00 m2, ki ga določajo 
naslednje koordinate:

x y
T1 122137.788 541118.496
T2 122137.671 541134.580
T3 122135.210 541132.440
T4 122125.470 541132.660
T5 122123.463 541132.510
T6 122123.550 541143.690
T7 122123.960 541151.270
T8 122124.220 541160.110
T9 122121.450 541166.120
T10 122119.553 541169.942
T11 122118.811 541177.209
T12 122118.173 541183.462

T13 122114.860 541191.620
T14 122112.061 541196.067
T15 122102.897 541192.818
T16 122120.710 541156.324
T17 122120.400 541143.640
T18 122120.900 541130.320
T19 122122.554 541118.526

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči 

širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve 
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 
5.631,78 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno 
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt občine 
Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na 
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja 
velikost in obliko.

3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se 

sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu 
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen.

(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski pre-
veritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki 
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni 
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafič-
nem prikazu namenske rabe prostora.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina 
Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0002/2022-5
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

912. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 2708 v naselju Predenca (parc. št. 584/4, 
k.o. Šmarje pri Jelšah)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni 
seji dne 24. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 

prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2708 v naselju Predenca (parc. št. 584/4, 

k.o. Šmarje pri Jelšah)

1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostor-

skega akta v zbirki prostorskih aktov 2708 se nanaša na 
zemljiško parcelo št. 584/4, k.o. 1200 – Šmarje pri Jelšah v 
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Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 426,35 m2, ki ga določajo 
naslednje koordinate:

x y
T1 120619.256 540730.878
T2 120610.361 540754.609
T3 120603.680 540753.900
T4 120593.303 540752.446
T5 120600.104 540734.642
T6 120608.546 540726.864

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči 

širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve 
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 
2.131,75 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno 
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine 
Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na 
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja 
velikost in obliko.

3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se 

sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu 
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen.

(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski pre-
veritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki 
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni 
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafič-
nem prikazu namenske rabe prostora.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina 
Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0002/2022-6
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

913. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 2854 v naselju Predenca (parc. št. 487/1 
in 484/2, k.o. 1208 Dol)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni 
seji dne 24. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 

prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2854 v naselju Predenca (parc. št. 487/1  

in 484/2, k.o. 1208 Dol)

1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostor-

skega akta v zbirki prostorskih aktov 2854 se nanaša na 

zemljiške parcele št. 487/1 in 484/2, k.o. 1208 Dol, v Občini 
Šmarje pri Jelšah v velikosti 503,98 m2, ki ga določajo nasle-
dnje koordinate:

x y
T1 119633.180 540628.410
T2 119634.130 540644.364
T3 119656.470 540648.111
T4 119653.132 540660.387
T5 119637.540 540660.310
T6 119627.967 540660.261
T7 119626.581 540629.050

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči 

širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve 
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 
4.990,47 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno 
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine 
Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na 
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja 
velikost in obliko.

3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se 

sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu 
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen.

(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski pre-
veritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki 
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni 
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafič-
nem prikazu namenske rabe prostora.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina 
Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0002/2022-8
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

DOBRNA

914. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna 
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) 
in 15. člena Statuta Občine Dobrne (Uradni list RS, št. 55/17) 
je občinski svet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna dne 24. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Dobrna za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za 

leto 2021.
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Konto Opis Realizacija 
proračuna 

2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.574.192
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.289.547

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 1.873.474

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.626.494
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 117.259
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 129.721
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 416.073

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 230.870

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.204
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.466
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 12.951
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 166.582

72 KAPITALSKI PRIHODKI 725.304
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 59
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 725.245
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 559.341

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 559.341

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

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
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.006.833

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 729.512

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 274.622

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 44.442

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 386.051
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0
409 REZERVE 24.397

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 868.863

410 SUBVENCIJE 17.860
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 550.449

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 45.370

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 255.184
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.393.628

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.393.628

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 14.830

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 10.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 4.830
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 567.359

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
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 127.974

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 127.974
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 439.385
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –127.974
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –567.359

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2021 

sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 

in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Dobrna za leto 2021. Sestavni del zaključ-
nega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je 
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa fi-

nančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni 
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se 
objavijo na spletni strani Občine Dobrna.

Št. 4103-0001/2022-11(5)
Dobrna, dne 25. marca 2022

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl



Stran 2636 / Št. 45 / 30. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

915. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Lokovina LO 3-2

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 
29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) 
ter na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-1 ID PA: 2827 
(Uradni list RS, št. 15/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep o 
začetku priprave OPPN) je župan Občine Dobrna dne 22. 3. 
2022 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega  

načrta Lokovina LO 3-2

1. člen
S tem sklepom se sprejeme dopolnitev pobude za pripra-

vo OPPN Lokovina LO 3-2, z dne 21. 3. 2022.

2. člen
V Sklepu o začetku priprave OPPN se v 3. členu besedilo 

prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Okvirno območje OPPN zajema zemljišče s parcelnimi 

številkami 986/2-del, 986/3, 986/4, 998/2, 1960/8-del k.o. 1056 
Dobrna. Okvirna površina območja OPPN je 3.280 m2. Ob-
močje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami 
glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev 
urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine 
tega sklepa.«

3. člen
(1) Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave ob-

činskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-2 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

(2) Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-2 se 
skupaj z dopolnjenimi izhodišči iz 1. člena tega sklepa objavi 
tudi na spletni strani Občine Dobrna.

Št. 350-0004/2022-12(1)
Dobrna, dne 22. marca 2022

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

METLIKA

916. Zaključni račun proračuna Občine Metlika 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 80/20 – ZIUOOPE), 98. čle-
na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, 
št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 
24. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Metlika za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za 

leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2021 

obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

brez centov
Skupina/Podskupina kontov Leto 2021
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.390.941
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.036.991

70 DAVČNI PRIHODKI 5.893.146
700 Davki na dohodek in dobiček 5.239.426
703 Davki na premoženje 511.148
704 Domači davki na blago in storitve 142.572
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.143.845
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 906.979
711 Takse in pristojbine 17.401
712 Denarne kazni 15.011
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 204.454

72 KAPITALSKI PRIHODKI 212.698
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 100
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 212.598

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.141.252
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 901.183
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.  
iz sredstev prorač. EU 240.069

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.817.987
40 TEKOČI ODHODKI 2.112.592

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 506.675
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 82.360
402 Izdatki za blago in storitve 1.509.366
403 Plačila domačih obresti 3.922
409 Rezerve 10.269

41 TEKOČI TRANSFERI 3.120.658
410 Subvencije 385.266
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.676.213
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 257.457
413 Drugi tekoči domači transferi 801.722
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.232.970
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.232.970

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 351.767
431 Investicijski transferi 195.112
432 Investicijski transferi PU 156.655
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) 572.954

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) – (II. 403–
404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil 
obresti) 576.820

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki 
minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.803.741

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 404.990
55 ODPLAČILA DOLGA 404.990

550 Odplačila domačega dolga 404.990
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 167.964
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –404.990
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –572.955
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 825.800

D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2021 
znaša 92.972 EUR.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del 
zaključnega računa proračuna.

3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-1/2021
Metlika, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

RAZKRIŽJE

917. Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam 
pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 14. čle-
na Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 41/21 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Razkrižje na 
19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o denarni pomoči fizičnim osebam  

pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje
1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za prido-
bitev denarne pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov 
v Občini Razkrižje.

2. člen
Občina Razkrižje dodeli denarno pomoč investitorjem – 

fizičnim osebam pri odstranitvi naslednjih objektov:
– stanovanjska hiša ali stanovanjska hiša z gospodarskim 

poslopjem: 
Neto tlorisna površina Znesek sofinanciranja 
od 50 m2 do 100 m2 do 1.000,00 EUR 
od 101 m2 do 150 m2 do 1.500,00 EUR 
od 151 m2 do 200 m2 do 2.000,00 EUR 
nad 200 m2 do 2.500,00 EUR 

3. člen
Namen dodeljevanja denarne pomoči iz 2. člena je spod-

bujanje lastnikov za odstranitev dotrajanih stanovanjskih hiš 
ali stanovanjskih hiš z gospodarskim poslopjem na območju 
Občine Razkrižje.

4. člen
Sredstva za dodelitev finančne pomoči iz 2. člena se 

zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme 
občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

5. člen
Vlogi za pridobitev denarne pomoči iz 2. člena mora biti 

priloženo:
– fotokopija vložene prijave začetka rušitve,
– dokazilo o deponiranju odstranjenega materiala,
– dokazilo o plačilu stroškov deponiranja odstranjenega 

materiala,
– fotografija objekta pred rušenjem,
– fotografija zemljišča po odstranitvi objekta.

6. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi popolne vloge inve-

stitorja.
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine 

Razkrižje, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom 
odloči o upravičenosti do denarne pomoči. Zoper sklep je možna 
pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je 
sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-22/2022-3
Šafarsko, dne 25. marca 2022

Župan 
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič
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MINISTRSTVA
918. Odredba o spremembah Odredbe 

o začasnih ukrepih na področju organizacije 
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje 
izdaja

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju organizacije in opravljanja 
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 

nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije 

in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja na-
lezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 
155/21, 172/21, 177/21, 179/21 in 205/21) se tretji odstavek 
1. člena, 1.a člen, drugi do četrti odstavek 3. člena, 4. člen, prvi 
odstavek 5. člena in tretji odstavek 6. člena črtajo.

2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni 

ravni, na svojem območju zagotavljajo tudi:
− vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe 

z virusom SARS-CoV-2, tako da se odvzem brisa izvede naj-
pozneje v 24 urah od naročila,

− cepljenje proti COVID-19 v okviru rednih ambulant,
− prostorsko ločene prostore, v katerih po predhodnem 

naročilu zagotovijo klinični pregled pacienta s sumom na 
COVID-19.«.

3. člen
V 8. členu se besedilo »31. marca 2022« nadomesti z 

besedilom »30. aprila 2022«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-71/2022
Ljubljana, dne 29. marca 2022
EVA 2022-2711-0039

Janez Poklukar
minister

za zdravje
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