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Zakon o upravljanju javnega potniškega
prometa (ZUJPP)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o upravljanju javnega
potniškega prometa (ZUJPP)
Razglašam Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-123
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA
PROMETA (ZUJPP)

Leto XXXII

2. »javni potniški promet« je javni prevoz potnikov v
notranjem cestnem, notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, po vodnih poteh in prevoz oseb z žičniškimi
napravami;
3. »sklop« zajema en snop linij ali več teh, za katere
pridobi izvajalec posebno pravico, in je najmanjša zaključena
celota, za katero se podeli koncesija.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo enako
kot izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem
prometu, zakonu, ki ureja železniški promet in zakonu, ki ureja
varnost v železniškem prometu.
II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI
3. člen
(načelo gospodarnosti)
Storitve javnega potniškega prometa morajo biti zagotovljene tako, da se z njihovim izvajanjem zagotovi učinkovito in
gospodarno porabo javnih sredstev ter uspešno doseže cilje,
določene skladno s predpisi, ki urejajo javni potniški promet.
4. člen
(načelo stalnosti)
Storitve javnega potniškega prometa morajo biti zagotovljene tako, da je zagotovljena stalnost storitev, kar pomeni, da
se zagotavljajo brez prekinitev, redno in točno ter so zato skladno z vnaprej določenim voznim redom vedno na razpolago.
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) Ta zakon določa enoten način upravljanja z javnim
potniškim prometom v Republiki Sloveniji in ureja temeljna
načela in cilje upravljanja javnega potniškega prometa, Družbo
za upravljanje javnega potniškega prometa, izvajanje sistema
integriranega javnega linijskega prevoza potnikov, nadzor nad
izvajanjem prevoznih storitev javnega potniškega prometa,
financiranje prevoznih storitev javnega potniškega prometa ter
zagotavljanje preglednosti poslovanja in nadzor nad porabo
javnih sredstev.
(2) Namen tega zakona je zagotoviti učinkovito upravljanje in izvajanje javnega potniškega prometa.
2. člen

(načelo trajnostne mobilnosti)
Storitve javnega potniškega prometa, ki jih zagotavlja
država in njihovo upravljanje na podlagi tega zakona, morata
imeti čim manjše negativne učinke na okolje, pri čemer se
upoštevajo okoljska bremena v celotnem življenjskem ciklu.
Oblikovanje politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in
konkretnih pravnih aktov, ki imajo dolgoročne učinke na okolje,
mora omogočiti zmanjševanje okoljskega bremena.
6. člen
(načelo integrirane ponudbe javnega potniškega prometa)
Storitve javnega potniškega prometa, ki jih zagotavlja država v okviru gospodarske javne službe, so povezane v enotno
ponudbo, ki temelji na fizični, tarifni, upravljavski, informacijski
in finančni integraciji, ter je prilagojena potrebam potnikov.
7. člen

(pomen izrazov)

(cilji javnega potniškega prometa)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »družba za upravljanje javnega potniškega prometa«
je upravljavec javnega potniškega prometa;

Cilji javnega potniškega prometa so:
1. uspešno in učinkovito izvajanje gospodarske javne
službe javnega potniškega prometa;
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2. čim krajši potovalni časi v sistemu gospodarske javne
službe javnega potniškega prometa;
3. integracija medkrajevnih linij z mestnimi linijami in drugimi prevozi;
4. informiranost prebivalstva o možnosti uporabe javnega
potniškega prometa;
5. posebne in medsebojno povezane napredne oblike
izvajanja javnega potniškega prometa, kot so prevozi na klic in
posebej prilagojeni prevozi glede na posebnosti;
6. večja uporaba vozil s pogoni na alternativna goriva;
7. doseganje višje stopnje zadovoljstva med uporabniki.
III. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNEGA
POTNIŠKEGA PROMETA
8. člen
(ustanovitev in dejavnost družbe)
(1) Za upravljanje z javnim potniškim prometom se ustanovi Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (v
nadaljnjem besedilu: družba).
(2) Družba je organ javnega potniškega prometa v skladu
z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(3) Družba opravlja naloge upravljavca javnega potniškega prometa, sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za odločanje s področja javnega potniškega prometa in opravlja naloge,
kot so določene v drugem odstavku 16. in drugem odstavku
17. člena tega zakona.
(4) Družba uresničuje cilje iz prejšnjega člena.
(5) Družba lahko poleg nalog iz drugega odstavka 16. in
drugega odstavka 17. člena tega zakona opravlja še druge
naloge, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito upravljanje
z javnim potniškim prometom.
(6) Družba ne sme ustanoviti druge gospodarske družbe,
pridobiti njenega poslovnega deleža ali ustanoviti druge pravne
osebe.
(7) Po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) lahko družba opravlja tudi
drugo gospodarsko dejavnost v povezavi z javnim potniškim
prometom.
9. člen
(pravnoorganizacijska oblika, firma in sedež družbe)
(1) Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je
družba z omejeno odgovornostjo.
(2) Firma družbe je: Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o.
(3) Sedež družbe je v Postojni.
10. člen
(subsidiarna uporaba zakona, ki ureja gospodarske družbe)
Če ta zakon ne določa drugače, se za družbo subsidiarno
uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen
(ustanoviteljica in družbenica)
Ustanoviteljica družbe je Republika Slovenija, ki poslovnega deleža ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo.
12. člen
(upravljanje z deležem Republike Slovenije v družbi)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja Slovenski državni holding,
upravlja z deležem Republike Slovenije in uresničuje naloge in
pristojnosti skupščine v družbi Vlada.
(2) Za spremljanje naložbe je pristojno ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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13. člen
(organi družbe)
(1) Družba ima naslednje organe:
– direktorja;
– nadzorni svet;
– skupščino.
(2) Nadzorni svet družbe sestavljajo trije člani.
(3) Pristojnosti in naloge organov, podrobnejši postopek
in pogoji za imenovanje članov v organe in druga vprašanja,
ki niso urejena s tem zakonom, se uredijo v aktu o ustanovitvi
družbe.
14. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet je posvetovalni organ družbe. Sestavlja ga
do deset članov, od tega trije predstavniki lokalnih skupnosti in
do sedem predstavnikov strokovnih organizacij, raziskovalnih
in izobraževalnih ustanov ter združenj s področja javnega
prometa. Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje direktorju pri opravljanju nalog upravljanja javnega potniškega
prometa.
15. člen
(pogoji in postopek imenovanja direktorja
in nadzornega sveta)
(1) Za direktorja ali člana nadzornega sveta je lahko
imenovana fizična oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa zakon,
ki ureja gospodarske družbe, izpolnjuje še naslednje pogoje
in merila:
1. odlikuje jo osebna integriteta in poslovna etičnost;
2. njene izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
3. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
4. ima najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz
vodenja ali upravljanja;
5. ima predhodne delovne izkušnje s področja nalog
družbe;
6. ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto
in preprečevanje korupcije, ali drugem zakonu nezdružljiva s
članstvom v nadzornem organu, organu upravljanja ali organu
poslovodenja gospodarske družbe in take funkcije ni opravljala
v preteklih šestih mesecih;
7. ne sme biti v poslovnem razmerju z družbo.
(2) Za direktorja družbe in člane nadzornega sveta se poleg določb, ki veljajo za poslovodne osebe po zakonu, ki ureja
integriteto in preprečevanje korupcije, smiselno uporabljajo tudi
določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije,
glede nezdružljivosti opravljanja funkcije, prepovedi članstva in
dejavnosti, prepovedi in omejitev sprejemanja daril in omejitev
poslovanja, ki veljajo za poklicne funkcionarje.
(3) Nadzorni svet družbe mora biti sestavljen iz članov,
ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Vanj morajo biti imenovani strokovnjaki za finance,
korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja
ter korporacijsko pravo.
(4) Direktorja iz prvega odstavka tega člena imenuje
nadzorni svet na predlog ministra, pristojnega za promet (v
nadaljnjem besedilu: minister) za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. V ta namen minister objavi javni
poziv za pridobivanje kandidatov. Pri izbiri kandidatov minister
upošteva strokovna znanja, izkušnje in veščine, potrebne za
kakovostno opravljanje funkcije.
(5) Člane nadzornega sveta iz prvega odstavka tega
člena imenuje Vlada na predlog ministra.
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16. člen
(javno pooblastilo)
(1) Družbi se podeli javno pooblastilo za zagotavljanje
izvajanja obvezne gospodarske javne službe javni potniški promet, razen mestnega linijskega prevoza, posebnega linijskega
prevoza, žičniškega prevoza in prevoza po vodnih poteh.
(2) Na podlagi podeljenega javnega pooblastila družba
opravlja naslednje naloge:
1. pripravlja in objavlja razpise za podelitev koncesij in
postopke javnega naročanja za sklepanje pogodb o prevozih;
2. sklepa pogodbe z izbranimi izvajalci o izvajanju gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v avtobusnem
medkrajevnem prevozu potnikov in opravlja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb;
3. sklepa pogodbe za integracijo medkrajevnega linijskega prevoza potnikov z mestnim linijskim prevozom potnikov,
posebnim linijskim prevozom potnikov, prevozom potnikov z
žičniškimi napravami in drugimi oblikami prevoza oziroma povezanih storitev;
4. izvaja plačila nadomestil za izvajanje obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, plačila poravnav med udeleženci enotne vozovnice in plačila nadomestil na
podlagi pogodb za integrirane linije;
5. odvzema pravico do izvajanja gospodarske javne službe v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu;
6. izdaja dovoljenja za integrirane linije;
7. načrtuje, usklajuje in potrjuje vozne rede medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov ter potrjuje predlog
voznega reda izvajalca, ki izvaja obvezno gospodarsko javno
službo prevoza potnikov v železniškem prometu in sodeluje v
postopku oblikovanja voznega reda omrežja javne železniške
infrastrukture;
8. pripravlja letna poročila o izvajanju obvezne gospodarske javne službe v skladu s 7. členom Uredbe (ES)
št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi
uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L št. 315 z
dne 3. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2016/2338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z
odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega
prevoza (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 22), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1370/2007/ES);
9. izvaja nadzor nad izvajanjem obvezne gospodarske
javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
in železniškem prometu;
10. druge naloge, ki so v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, poverjene organu javnega potniškega
prometa.
(3) Družba mora pred začetkom postopka podelitve koncesije pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.
(4) Za izvajanje postopka dodeljevanja pogodb za izvajanje gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in
železniškega linijskega prevoza, ki je v pristojnosti države (v
nadaljnjem besedilu: izvajanje gospodarske javne službe), se
uporabljajo predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem in železniškem prometu, pri čemer je družba pooblaščena za izvajanje
vseh aktivnosti v teh postopkih v imenu in za račun Republike
Slovenije. Družba v imenu in za račun Republike Slovenije
skrbi za pripravo in izvajanje postopkov oddaje storitev gospodarske javne službe v medkrajevnem linijskem prevozu,
sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci, opravljanje nadzora
nad izvajanjem sklenjenih pogodb ter za financiranje izvajanja
gospodarske javne službe.
17. člen
(naloge družbe)
(1) Družba zagotavlja izvajanje javnega potniškega prometa, razen mestnega linijskega prevoza in posebnega linijskega prevoza, žičniškega prevoza in prevoza po vodnih poteh.
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(2) Družba v zvezi z upravljanjem javnega potniškega
prometa opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določanje
politike in strategije razvoja javnega potniškega prometa in
drugih dokumentov s področja javnega potniškega prometa;
2. vodi daljinar;
3. upravlja registre voznih redov;
4. izvaja raziskave na področju javnega potniškega prometa;
5. spremlja potrebe uporabnikov javnega potniškega prometa in oblikuje ustrezne rešitve;
6. upravlja sistem enotne vozovnice, ki vključuje izdajo,
prodajo in uporabo enotne vozovnice, izvaja delitve prihodkov
od prodaje enotne vozovnice, rešuje reklamacije in pritožbe,
upravlja kartične sheme, razvoj in vzdrževanje sistema enotne
vozovnice ter vzpostavi, upravlja in vzdržuje enotni informacijski sistem in centralno informatizirano zbirko podatkov ter
sklepa pogodbe o vključitvi v sistem enotne vozovnice;
7. pridobiva, analizira in obdeluje statistične podatke, ki
izhajajo iz sistema enotne vozovnice in so ključni za nadaljnje
obračune;
8. zagotavlja vzdrževanje centralne informatizirane zbirke podatkov v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem
prometu;
9. pripravlja letni program dela in finančni načrt;
10. pripravlja strokovne podlage s področja upravljanja
javnega potniškega prometa;
11. sodeluje z drugimi institucijami in organi pri izdelavi
študij, strategij, dolgoročnih planov in načrtov;
12. sklepa pogodbe z lokalnimi skupnostmi in zasebnim
sektorjem o sofinanciranju izvajanja gospodarske javne službe
javni potniški promet;
13. izvaja priglasitve posebnih linijskih prevozov in vodenje registra;
14. zagotavlja promocijo javnega prevoza;
15. določa potrebe po prevoznih storitvah medkrajevnega
linijskega prevoza;
16. objavlja informacije skladno z Uredbo 1370/2007/ES;
17. zagotavlja klicni center za podporo potnikom in udeležencem v sistemu javnega potniškega prometa;
18. izvaja kontrolo nad uporabo enotnih vozovnic;
19. omogoča načrtovanje poti integriranega javnega potniškega prometa v notranjem prometu, dostop do voznih redov, cenikov vozovnic in prometnih informacij;
20. druge naloge, ki jih družbi podeljuje drug zakon s
področja javnega potniškega prometa.
18. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Republika Slovenija z družbo sklene pogodbo, s katero uredi medsebojne pravice in obveznosti, zlasti glede:
1. vsebine ter načina določanja in usklajevanja letnega
programa dela družbe;
2. načina določanja in usklajevanja višine nadomestila za
opravljanje nalog iz drugega odstavka 16. in drugega odstavka
17. člena tega zakona;
3. načina in roka financiranja družbe iz proračuna Republike Slovenije;
4. načina in oblike nadzora, ki ga nad družbo izvaja Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti,
zlasti kakovosti in pravočasnosti izvajanja nalog;
5. načina določanja in usklajevanja višine sredstev za
financiranje izvajanja gospodarskih javnih služb ter drugih
stroškov izvajalcev gospodarskih javnih služb medkrajevnega
linijskega prevoza, dogovorjenih s sklenjenimi pogodbami za
izvajanje gospodarskih javnih služb;
6. vsebine in načina letnega poročanja družbe o opravljenem delu, zlasti o doseganju ciljev javnega potniškega prometa
iz 7. člena tega zakona;
7. načina vodenja evidenc sredstev in virov sredstev v
upravljanju družbe.
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(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklepa za nedoločen čas.
(3) Za izvajanje pogodbe in financiranje storitev upravljanja javnega potniškega prometa skrbi ministrstvo.

(2) Družba mora finančna sredstva, ki jih prejme iz dejavnosti upravljanja javnega potniškega prometa, voditi ločeno od
sredstev, ki jih prejme iz drugih dejavnosti.

19. člen
(sredstva za delovanje družbe)
(1) Sredstva za opravljanje dejavnosti družbe se zagotavljajo:
– iz proračuna Republike Slovenije;
– s prodajo storitev upravljanja drugim subjektom;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
(2) Družba mora dobiček iz dejavnosti iz sedmega odstavka 8. člena tega zakona nameniti za financiranje upravljanja
javnega potniškega prometa.
(3) Družba zagotovi, da so v poslovnem načrtu družbe
predvidena sredstva v obsegu, kot so načrtovana v proračunu
Republike Slovenije in rezervirana za posamezno poslovno leto
v okviru proračuna Republike Slovenije na posebni proračunski
postavki za upravljanje javnega potniškega prometa. Poslovni
načrt družbe potrdi Vlada. Sredstva se iz proračuna Republike
Slovenije nakažejo družbi v rokih, ki se določijo s pogodbo iz
prvega odstavka 18. člena tega zakona.
(4) Program dela oblikuje družba na podlagi poslovnega
načrta in ga letno posodablja. V programu dela družba načrtuje:
– obseg nalog iz drugega odstavka 16. in drugega odstavka 17. člena tega zakona, ki jih bo v posameznem poslovnem letu opravila, in načrtovano višino sredstev, prikazano po
posameznih virih financiranja iz prvega odstavka tega člena;
– obseg nalog gospodarskih javnih služb medkrajevnega
linijskega prevoza iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona,
ki so za posamezno poslovno leto predvidene s sklenjenimi
pogodbami o opravljanju gospodarskih javnih služb;
– načrt višine virov financiranja gospodarskih javnih služb
medkrajevnega linijskega prevoza iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona, ki so v posameznem poslovnem letu načrtovani kot transportni prihodki, prihodki iz proračuna Republike
Slovenije in proračuna lokalne skupnosti ter kot prihodki iz
zasebnih virov, s prikazom načrtovane višine nadomestila izvajalcev, ki se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije.
(5) Višina sredstev iz proračuna Republike Slovenije, ki jih
prejme družba za opravljanje nalog iz drugega odstavka 16. in
drugega odstavka 17. člena tega zakona, ne sme preseči zneska, potrebnega za kritje finančnega neto učinka na stroške in
prihodke, nastale zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo
iz sklenjene pogodbe, pri čemer se upoštevajo vsi prihodki, ki
jih družba obdrži.
(6) Družba v letnem poročilu za posamezno poslovno leto
izdela poročilo o stroških izvajanja nalog iz drugega odstavka
16. in drugega odstavka 17. člena tega zakona, skupnih virih, ki
jih je prejela za financiranje gospodarskih javnih služb medkrajevnega linijskega prevoza, ter odlivih za financiranje izvajanja
sklenjenih pogodb o gospodarskih javnih službah in obveznosti
integriranega javnega potniškega prometa.
(7) Družba se lahko v posameznem poslovnem letu zadolži le do višine in za namene, kot so predvideni v programu dela
in finančnem načrtu družbe za posamezno leto. Za financiranje
manjkajočih sredstev iz naslova prihodkov od prodanih enotnih
vozovnic, se lahko družba zadolži kratkoročno in znotraj koledarskega leta.

IV. IZVAJANJE SISTEMA INTEGRIRANEGA JAVNEGA
LINIJSKEGA PREVOZA POTNIKOV

20. člen
(ločeni računi)
(1) Družba za potrebe preglednega upravljanja virov financiranja javnega potniškega prometa vzpostavi in vodi naslednje ločene račune o svojem finančnem poslovanju:
– račun, na katerem zbira sredstva za financiranje javnega potniškega prometa (prvi odstavek 29. člena tega zakona)
in vse prihodke od nakupa enotne vozovnice (30. člen tega
zakona);
– račun, na katerem zbira preostala sredstva za opravljanje svoje dejavnosti.

21. člen
(opredelitev sistema)
Storitve javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu se lahko izvajajo v obliki integriranih linij
javnega, posebnega oziroma drugega linijskega prevoza potnikov. Integracija linij se lahko izvaja na podlagi fizične, tarifne,
upravljavske, informacijske in finančne integracije posameznih
prevoznih storitev. Javni linijski prevoz potnikov s ponudbami
za zadnji kilometer potovanja (npr. uporaba koles, e-vozil, prevozov na klic) se izvede na podlagi pogodb s ponudniki storitev.
22. člen
(integracija medkrajevnega in mestnega linijskega
prevoza potnikov)
(1) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov in mestnega prevoza potnikov, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, se izvede na podlagi fizične, tarifne,
upravljavske, informacijske in finančne integracije. Dovoljenje
za izvajanje integrirane linije izda družba na predlog ene ali
več lokalnih skupnosti. Pri izdaji dovoljenja mora družba upoštevati, da:
– uvedba integrirane linije zagotavlja krajšo razdaljo in
krajši čas potovanja in tako boljše pogoje mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– je uvedba integrirane linije gospodarnejša od ločenega izvajanja mestnega in medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov;
– je integrirana linija krajša od 50 km, merjeno od avtobusne postaje, kjer je njen začetek, do končne postaje ali
postajališča.
(2) Integrirane linije iz tega člena izvaja izvajalec gospodarske javne službe, ki mu je bila podeljena izključna pravica
za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov in se ne
vključijo v sklope za razpis koncesij.
(3) Razmerja med posameznima vrstama prevoza, fizične, tarifne, upravljavske, informacijske in finančne integracije
se določijo v pogodbi, ki jo družba sklene z upravljavcem in
izvajalcem mestnega linijskega prevoza potnikov. Sofinanciranje integrirane linije v delu, ko se izvaja med dvema ali več
naselji v sosednjih lokalnih skupnostih, se izvaja na podlagi
standarda dostopnosti za posamezna naselja in pod pogoji,
ki veljajo za izvajanje medkrajevnih linijskih prevozov v sklopu, kjer se izvaja integrirana linija. V pogodbi med družbo in
upravljavcem oziroma izvajalcem integrirane linije se določijo
pogoji za vključitev integrirane linije v sistem enotne vozovnice, tarife in sistem poravnave prihodkov iz prodaje vozovnic,
subvencij ter drugih prihodkov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju
integrirane linije.
23. člen
(integracija medkrajevnega in posebnega
linijskega prevoza potnikov)
(1) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov in posebnega linijskega prevoza potnikov, se izvede
na registrirani liniji, na podlagi fizične, tarifne, upravljavske,
informacijske in finančne integracije. Dovoljenje za izvajanje
integrirane linije med medkrajevnim in posebnim linijskim prevozom izda družba na predlog ene ali več lokalnih skupnosti.
Pri izdaji dovoljenja mora družba upoštevati, da:
– uvedba integrirane linije zagotavlja krajšo razdaljo in
krajši čas potovanja in tako boljše pogoje mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
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– je uvedba integrirane linije gospodarnejša od ločenega
izvajanja posebnega linijskega prevoza potnikov in medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– integrirane linije izvaja izvajalec, ki mu je bila podeljena
posebna pravica izvajanja medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov.
(2) Razmerja med posameznima vrstama prevoza, fizične, tarifne, upravljavske, informacijske in finančne integracije
se določijo v pogodbi, ki jo družba sklene z izvajalcem posebnega linijskega prevoza potnikov. Finančna integracija se izvaja
na podlagi standarda dostopnosti za posamezna naselja in pod
pogoji, ki veljajo za izvajanje medkrajevnih linijskih prevozov
v sklopu, kjer se izvaja integrirana linija. Lokalna skupnost
za dele integrirane linije, ki so namenjeni posebnim linijskim
prevozom v celoti krije stroške tega dela integrirane linije. V pogodbi med družbo, lokalno skupnostjo in izvajalcem integrirane
linije se morajo določiti pogoji za vključitev integrirane linije v
sistem enotne vozovnice, tarife in sistem poravnave prihodkov
iz prodaje vozovnic ter subvencij in drugih prihodkov, ki jih ima
izvajalec pri izvajanju integrirane linije.

ustno pozove k plačilu vozovnice za celotno relacijo. Če potnik
kljub pozivu ne plača vozovnice za celotno relacijo, kontrolor
izda pisno obvestilo z vsemi podatki za plačilo nadomestila.
Nadomestilo znaša enkratni znesek vrednosti vozovnice, ki
se zaračunava za vožnjo od začetne do končne postaje linije
javnega potniškega prometa. Potnik iz prve do pete alineje tega
odstavka mora na zahtevo kontrolorja vozilo zapustiti. Če vozila
ne zapusti, kontrolor o tem obvesti policijo.
(4) Če ima potnik ob nadzoru kontrolorja pri sebi neveljavno vozovnico ali vozovnico izdano na drugo ime, mora takšno
vozovnico po pozivu izročiti kontrolorju. Izvajalec ali družba
potniku nista dolžna povrniti stroškov za izročeno vozovnico.
Izvajalec lahko izvede začasni preklic vozovnice oziroma onemogoči njeno uporabo, dokler potnik ne poravna nadomestila
oziroma dokler se prekrškovni ali drug postopek zoper potnika
zaradi neplačila vozovnice ne konča.

24. člen

VI. FINANCIRANJE PREVOZNIH STORITEV
JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

(integracija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov
in prevoza potnikov z žičniškimi napravami)
(1) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov in prevoza potnikov z žičniškimi napravami, se izvede v primeru, če je za izvajanje prevoza potnikov z žičniško
napravo podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe prevoza potnikov, skladno z zakonom, ki ureja žičniške
naprave za prevoz oseb, na območju, kjer prevoz potnikom z
žičniškimi napravami skrajša razdaljo in čas potovanja potnikov
na liniji, na podlagi fizične, tarifne, upravljavske, informacijske
in finančne integracije.
(2) Dovoljenje za izvajanje integrirane linije med medkrajevnim linijskim prevozom potnikov in prevozom oseb z žičniškimi napravami izda družba na predlog ene ali več lokalnih
skupnosti. Pri izdaji dovoljenja mora družba upoštevati, da:
– uvedba integrirane linije zagotavlja krajšo razdaljo in
krajši čas potovanja in tako boljše pogoje mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– je uvedba integrirane linije gospodarnejša od ločenega
izvajanja prevoza oseb z žičniškimi napravami, za katere je bila
podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne službe in
medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– se izvajajo prevozi samo s kabinskimi žičnicami, ki potnikom zagotavljajo ustrezno zaščito.
(3) Razmerja med posameznima vrstama prevoza, fizične, tarifne, upravljavske, informacijske in finančne integracije
se določijo v pogodbi, ki jo družba sklene z izvajalcem žičniškega prevoza potnikov.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM PREVOZNIH STORITEV
JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
25. člen
(izvajanje kontrole nad uporabo vozovnic)
(1) Družba oziroma pogodbeni izvajalec (v nadaljnjem
besedilu: kontrolor) zagotovi nadzor nad tem, ali ima potnik pri
sebi vozovnico.
(2) Kontrolor izvaja nadzor ob vstopu potnika v vozilo,
med vožnjo ali ob izstopu potnika iz vozila. Pri izvajanju nadzora mora potnik na zahtevo kontrolorja temu izročiti v pregled
vozovnico ali drugo sredstvo, s katerim je potnik registriral
vožnjo (v nadaljnjem besedilu: vozovnica), prav tako se mora
na zahtevo kontrolorja izkazati z osebnim dokumentom s sliko.
(3) Kontrolor potnika, ki:
– kontrolorju ne predloži v pregled vozovnice;
– nima vozovnice;
– ima neveljavno vozovnico;

– ima vozovnico izdano na drugo ime;
– se ne želi izkazati z osebnim dokumentom s sliko

26. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb)
(1) Javna služba za izvajanje javnega linijskega prevoza
potnikov iz 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19
in 94/21) in 22., 23. in 24. člena tega zakona se financira iz
prihodkov od prodaje vozovnic, s sredstvi proračuna Republike
Slovenije, subvencij in drugih prihodkov, povezanih z izvajanjem te javne službe. Sredstva iz prodaje vozovnic, proračuna
Republike Slovenije, subvencij lokalnih skupnosti in drugih
prihodkov se vodijo na računu iz prve alineje prvega odstavka
20. člena tega zakona.
(2) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji
v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog lokalne
skupnosti in je izvajanje linije pretežno v interesu te lokalne
skupnosti, jo lokalna skupnost sofinancira.
(3) Minister predpiše metodologijo sofinanciranja linij iz
prejšnjega odstavka.
27. člen
(razmejitev pristojnosti)
(1) Za izvajanje financiranja medkrajevnega linijskega
prevoza skrbi družba.
(2) Družba lahko za ustrezno plačilo prevzame naloge
upravljanja javnega prevoza potnikov, ki je v pristojnosti lokalne
skupnosti, če se lokalna skupnost odloči, da se vključi v integrirani javni potniški promet.
(3) Družba mora pred prevzemom nalog iz prejšnjega
odstavka z lokalno skupnostjo skleniti posebno pogodbo, ki
vsebuje zlasti obseg financiranja, plačilo in druge pogoje v
zvezi z opravljanjem storitev.
(4) Sredstva za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev, iz proračuna
lokalne skupnosti in drugih virov.
28. člen
(nadzor financiranja)
Nadzor nad izvajanjem financiranja storitev gospodarskih
javnih služb iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona ter financiranjem na podlagi pogodb o izvajanju gospodarske javne
službe, sklenjenih z izvajalci, izvaja ministrstvo.
29. člen
(integracija sredstev za financiranje)
(1) Integracijo virov financiranja javnega potniškega prometa izvaja družba tako, da vire financiranja zbira na računu iz
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prve alineje prvega odstavka 20. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu tega člena: račun).
(2) Na računu se zbirajo in upravljajo vsi viri financiranja
javnega potniškega prometa, ki se za financiranje gospodarske
javne službe iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona zagotavljajo na državni in lokalni ravni ter iz zasebnih virov.
(3) Sredstva, zbrana na računu, so namenjena le za
poravnavo nadomestila stroškov, do katerih so na podlagi
sklenjenih pogodb o izvajanju gospodarske javne službe upravičeni izvajalci.
(4) Za sklepanje pogodb z vsemi sofinancerji, kot so lokalne skupnosti in zasebni sektor, je pristojna družba.
30. člen
(obračun prihodkov)
(1) Sredstva, pridobljena s prodajo enotne vozovnice, se
namenijo za:
1. kritje stroškov provizije za prodajo enotne vozovnice,
stroškov za reševanje zahtev za vračilo kupnine in reklamacij
potnikov;
2. kritje stroškov izvajanja prevozov na podlagi pogodbe
o izvajanju gospodarske javne službe;
3. kritje stroškov za zagotavljanje mobilnosti kot storitve;
4. poravnavo pripadajočega deleža cene enotne vozovnice na podlagi uporabe enotne vozovnice med vrstami prevozov
v integriranem javnem potniškem prometu.
(2) Skladno s pravili obračuna je družba odgovorna, da
izvede obračun in poravnavo prihodkov od prodaje enotne
vozovnice.
(3) Podrobnejša pravila glede obračuna delitve prihodkov
od prodaje enotne vozovnice določi minister.
31. člen
(poročanje)
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33. člen
(ločene računovodske evidence)
(1) Če družba v skladu s sedmim odstavkom 8. člena tega
zakona opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost v povezavi
z javnim potniškim prometom, mora skladno z računovodskimi
standardi voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih
k računovodskim izkazom razkriti ločene računovodske izkaze
po posameznih dejavnostih.
(2) Za ločene računovodske izkaze iz prejšnjega odstavka se štejejo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz
denarnih tokov.
(3) Za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih mora družba skladno z računovodskimi
standardi v svojih notranjih aktih opredeliti sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov,
ki jih upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi
ločenih računovodskih izkazov iz prejšnjega odstavka.
(4) Za določanje sodil iz prejšnjega odstavka se uporablja
zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na obveznost
ločenega evidentiranja različnih dejavnosti izvajalcev z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili.
(5) Družba mora v pojasnilih k računovodskim izkazom
skupaj z ločenimi računovodskimi izkazi po posameznih dejavnostih, v celoti razkriti tudi sodila iz tretjega odstavka tega
člena. Ustreznost in pravilnost njihove uporabe mora biti letno
revidirano s strani revizorja, ki mora o tem podati posebno
poročilo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(prenos pogodbenih obveznosti)

(1) Za nadzor nad upravljanjem sredstev iz prvega odstavka 29. in 30. člena tega zakona družba letno poroča Vladi.
(2) Poročanje mora izkazati preglednost razpolaganja s
prejetimi viri financiranja in prihodki od prodaje enotne vozovnice, finančnimi prilivi in odlivi ter pregledno prikazovati opravljena plačila iz tretjega odstavka 29. in 30. člena tega zakona.
(3) Iz poročanja morajo biti razvidni vsaj naslednji podatki:
1. prihodki družbe na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju storitev gospodarskih javnih služb iz drugega odstavka 26. člena tega zakona;
2. čisti prihodki od prodanih vozovnic;
3. odhodki in stroški, ki predstavljajo osnovo za obračun
nadomestil izvajalcev v skladu s sklenjenimi pogodbami za
izvajanje gospodarske javne službe, za financiranje katere
skrbi družba;
4. odhodki in stroški, ki predstavljajo osnovo za obračun
nadomestil izvajalcev integriranih linij v skladu s sklenjenimi
pogodbami za izvajanje gospodarske javne službe in teh linij,
za financiranje katerih skrbi družba;
5. podatki o številu prepeljanih potnikov in potniških kilometrov pri izvajanju gospodarske javne službe in integriranih
linij ter
6. podatki o opravljenem in načrtovanem številu kilometrov po linijah javnega potniškega prometa oziroma vlakovnih
poteh.

Družba prevzame izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenih razmerij za izvajanje gospodarske javne službe javnega
potniškega prometa, v imenu in za račun Republike Slovenije,
ter zagotovi zadostna sredstva, ki omogočajo financiranje izvajanja storitev in vlaganj v razvoj, ki izhajajo iz teh pogodbenih
razmerij, 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.

VII. ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI POSLOVANJA
IN NADZOR NAD PORABO JAVNIH SREDSTEV

(1) Vlada v treh mesecih od uveljavitve tega zakona ustanovi družbo iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.
(2) Družbo ustanovi Republika Slovenija tako, da Vlada
sprejme akt o ustanovitvi družbe in imenuje direktorja.
(3) Z dnem prevzema izpolnjevanja obveznosti iz pogodbenih razmerij za izvajanje gospodarske javne službe javnega
potniškega prometa v skladu s 34. členom tega zakona,
preidejo na družbo javni uslužbenci ministrstva, ki so bili na

32. člen
(nadzor Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna)
Inšpekcijski nadzor nad porabo sredstev iz proračuna
Republike Slovenije, ki jih upravlja družba, opravlja Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

35. člen
(veljavnost obstoječih pogodb za izvajanje gospodarske
javne službe javnega potniškega prometa)
Ta zakon ne spreminja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz
Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu za obdobje 2017 do 2031 ter drugih obstoječih pogodb
za izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega
prometa, ki v celoti veljajo in se uporabljajo do njihovega izteka.
36. člen
(nadzor nad izvajanjem obstoječih pogodb za izvajanje
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa)
Nadzor nad izvajanjem pogodb iz prejšnjega člena se
prenese na družbo 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.
37. člen
(ustanovitev družbe in prenos delavcev
z ministrstva na družbo)
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dan uveljavitve tega zakona razporejeni na delovna mesta, na
katerih se opravljajo naloge v zvezi z upravljanjem javnega
potniškega prometa, ki s prevzemom pristojnosti preidejo na
družbo. Seznam javnih uslužbencev iz tega odstavka ter višina sredstev za plače, druge osebne prejemke in materialne
stroške javnih uslužbencev sta sestavni del programa prenosa delavcev z ministrstva na družbo, ki ga pripravi ministrstvo
najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. Program
prenosa delavcev vsebuje tudi podrobnejši postopek prenosa
delavcev ter obseg pogodbenih in drugih pravic in obveznosti
iz delovnih razmerij.
(4) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo o zaposlitvi z družbo za delovna mesta, določena v aktu
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest družbe, za
katera izpolnjujejo predpisane pogoje.
(5) Za druga vprašanja v zvezi s prenosom delavcev po
tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna
razmerja.
38. člen
(opravljanje pristojnosti in nalog upravljavca
javnega potniškega prometa)
(1) Družba iz prvega odstavka 8. člena tega zakona
prevzame pristojnosti in naloge upravljavca medkrajevnega
linijskega prometa in naloge upravljavca železniškega prevoza
potnikov 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Do prevzema pristojnosti in nalog družbe iz prvega
odstavka tega člena, pristojnosti in naloge upravljavca javnega
potniškega prometa opravlja ministrstvo.
(3) Do prevzema nalog upravljanja železniškega javnega
potniškega prometa, določenih s tem zakonom, družba naloge
iz 7. točke drugega odstavka 16. člena tega zakona, ki se nanašajo na oblikovanje voznega reda izvajalca, ki izvaja obvezno
gospodarsko javno službo prevoza potnikov v železniškem
prometu, izvaja tako, da daje soglasje k predlogu voznega reda
izvajalca, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu ter sodeluje v postopku oblikovanja voznega reda
omrežja javne železniške infrastrukture.
39. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Minister izda predpis iz tretjega odstavka 26. in tretjega
odstavka 30. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Določbe 31.a točke prvega odstavka 3. člena, 5., 19.,
20., 25. in 26. točke drugega odstavka 4. člena, 48. člena in
52. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21)
prenehajo veljati 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Z dnem prevzema nalog upravljavca železniškega prevoza potnikov iz prvega odstavka prejšnjega člena prenehata
veljati tretja in četrta alineja četrtega odstavka 13. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno
prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) za obvezno gospodarsko
javno službo prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.
(3) Z dnem prevzema nalog in pristojnosti upravljavca
javnega potniškega prometa iz prvega odstavka prejšnjega
člena prenehata veljati 3. in 28. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v
notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o
ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21
in 181/21).
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41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-05/22-1/19
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2636-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1183.

Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev
za investicije v športno infrastrukturo
v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027
(ZFSŠI27)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju finančnih
sredstev za investicije v športno infrastrukturo
v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027
(ZFSŠI27)
Razglašam Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za
investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih
od 2023 do 2027 (ZFSŠI27), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-126
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV
ZA INVESTICIJE V ŠPORTNO
INFRASTRUKTURO V REPUBLIKI SLOVENIJI
V LETIH OD 2023 DO 2027 (ZFSŠI27)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja zagotavljanje finančnih sredstev za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letih od 2023 do 2027.
(2) Finančna sredstva na podlagi tega zakona so namenjena financiranju in sofinanciranju investicij v športno infrastrukturo, ki je v 67. členu Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) opredeljena
pod pojmom športni objekti in površine za šport v naravi.
2. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Za izvajanje investicij iz prejšnjega člena se v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno 150 milijonov
eurov, in sicer na posebni proračunski postavki pri Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se v letih
od 2023 do 2027 zagotovijo v višini 30 milijonov eurov letno.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek je letni znesek zagotovljenih finančnih sredstev lahko tudi višji za znesek, ki ga ni bilo
mogoče realizirati v preteklih letih, pri čemer letni obseg porabe
finančnih sredstev ne sme preseči 60 milijonov eurov, skupni
znesek porabe finančnih sredstev v letih 2023 do 2027 pa ne
sme preseči zneska iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(letni načrt)
(1) Vlada Republike Slovenije z letnim načrtom, ki ga
sprejme najkasneje do 31. marca v tekočem letu, opredeli
prioritetna področja za financiranje in sofinanciranje investicij
iz 1. člena tega zakona.
(2) Na podlagi letnega načrta iz prejšnjega odstavka
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi javni razpis v katerem se kot merila
za izbor investicij, ki bodo financirane oziroma sofinancirane, v
skladu s tem zakonom, upoštevajo predvsem:
– prispevek k razvoju področja,
– dvig kakovosti in trajnosti športne infrastrukture,
– specifika oziroma specifične potrebe prostora.
4. člen
(poročanje)
Vlada Republike Slovenije enkrat na leto poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/22-6/14
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2564-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1184.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije
za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova
kreditov in dolžniških vrednostnih
papirjev, najetih oziroma izdanih
za financiranje avtocestnih projektov v višini
do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d.,
iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih
papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje
avtocestnih projektov v višini
do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških
vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje av-

Uradni list Republike Slovenije
tocestnih projektov v višini do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-122
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE DARS, D. D.,
IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH
OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE
AVTOCESTNIH PROJEKTOV V VIŠINI
DO 392,44 MILIJONA EUROV (ZPKFAP)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. (v nadaljnjem besedilu: družba DARS, d. d.) iz naslova najetih kreditov oziroma
izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za financiranje odsekov
iz 3. člena tega zakona.
(2) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka do skupne višine 392,44 milijona eurov glavnic kreditov
ali izdanih dolžniških vrednostnih papirjev in za pripadajoče
obresti.
(3) Poroštvo po tem zakonu se daje do 50 % investicijske
vrednosti posameznega odseka iz 3. člena tega zakona po
tekočih cenah brez vključenega davka na dodano vrednost in
stroškov financiranja, kot izhaja iz potrjenega investicijskega
programa za posamezen odsek.
2. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena
pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih, najdlje do
31. decembra 2030,
– ne glede na prejšnjo alinejo se lahko v primeru refinanciranja obstoječih obveznosti, nastalih s poroštvom, danim po
tem zakonu, sredstva črpajo v več obrokih, najdlje do 31. decembra 2055,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve posamezne kreditne pogodbe ali dneva izdaje posameznega
dolžniškega vrednostnega papirja,
– končna zapadlost kreditov ali dolžniških vrednostnih
papirjev ne sme biti poznejša od 3. decembra 2060,
– stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo presegati
0,5 % vrednosti glavnice posameznega kredita,
– stroški organiziranja izdaje dolžniških vrednostnih papirjev ne smejo presegati 1 % nominalne vrednosti izdaje,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim
meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– donosi na dolžniške vrednostne papirje družbe DARS,
d. d. morajo biti primerljivi z donosi državnih vrednostnih papirjev primerljive ročnosti, povečanimi za pribitek.
(2) Obveznosti družbe DARS, d. d. iz najetih kreditov,
zavarovanih s poroštvom po tem zakonu, se lahko refinancirajo
z državnim poroštvom po tem zakonu, če se izpostavljenost
Republike Slovenije ob refinanciranju ne poveča.
3. člen
Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev po tem zakonu bodo namenjena za financiranje izgradnje
naslednjih odsekov, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem
programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do
leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16 in 90/21):
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– 3. razvojna os sever – odsek 1: Šentrupert‒Velenje jug;
– 3. razvojna os jug – odsek 1: NM vzhod–Maline (3. in
4. etapa);
– Markovci–Ormož: odsek Markovci–Gorišnica;
– Markovci–Ormož: odsek Gorišnica–Ormož;
– razširitev avtocestnega odseka Koseze–Kozarje v
šestpasovnico.

imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za
finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada, pogodbo, s katero
uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
(2) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost
po tem zakonu, pridobi pravico do regresiranja izplačanih zneskov skupaj z vsemi stroški, ki so nastali v zvezi s tem. Poroštvo se zavaruje z menicami.

4. člen
Če družba DARS, d. d. ne bo poravnala obveznosti iz
naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenije dala
poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija namesto
družbe DARS, d. d., na podlagi predhodnega pisnega poziva
kreditodajalca ali drugega upravičenca brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv poravnala zapadlo obveznost.

10. člen
(1) Za izvajanje tega zakona in vseh pravic ter obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo,
pristojno za finance.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev, za katera se daje poroštvo s tem
zakonom, ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.

5. člen
(1) Če družba DARS, d. d. ne bo sposobna poravnati
obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev,
za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija, namesto družbe DARS, d. d., na
podlagi njenega predhodnega pisnega obvestila poroku na dan
zapadlosti posamezne obveznosti brezpogojno in nepreklicno
poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega
vrednostnega papirja ali drugemu upravičencu.
(2) Če družba DARS, d. d. ne bo poravnala obveznosti
iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere
je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, in ne bo
predhodno pisno obvestila poroka, da ne bo sposobna poravnati obveznosti, bo Republika Slovenija namesto nje na podlagi
predhodnega pisnega poziva zakonitega imetnika dolžniškega
vrednostnega papirja ali drugega upravičenca brezpogojno in
nepreklicno poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku
dolžniškega vrednostnega papirja ali drugemu upravičencu.
(3) Republika Slovenija in družba DARS, d. d. podrobneje
opredelita način in vsebino obvestila iz prvega odstavka tega
člena s pogodbo iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
6. člen
Sredstva za poravnavo poroštvenih obveznosti po tem
zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen
(1) Obseg danega poroštva Republike Slovenije po tem
zakonu se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita
oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katerega
bo dano poroštvo Republike Slovenije, razen če je poroštvo
dano za najeti kredit ali izdajo dolžniških vrednostnih papirjev
za refinanciranje dolga s poroštvom, ki je bilo dano na podlagi
tega zakona.
(2) Obseg danega poroštva po tem zakonu se všteva
v kvoto izdajanja poroštev države, ki jo za posamezno leto
določa zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, razen če je poroštvo dano za najeti kredit ali izdajo dolžniških
vrednostnih papirjev za refinanciranje dolga s poroštvom, ki je
bilo dano na podlagi tega zakona.
8. člen
(1) V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbo o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije
ministrica ali minister (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih
papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike
Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to
pooblasti vlada.
9. člen
(1) Najpozneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma
izdaji poroštvene izjave skleneta družba DARS, d. d. ter v

KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/22-1/13
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2635-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1185.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi
za mlade (ZSJSM)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o stanovanjski jamstveni
shemi za mlade (ZSJSM)
Razglašam Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-127
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O STANOVANJSKI JAMSTVENI SHEMI
ZA MLADE (ZSJSM)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in namen zakona)
(1) Ta zakon ureja jamstva Republike Slovenije bankam
in hranilnicam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnicam bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo
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bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: banke) za zadolževanje državljanov Republike Slovenije, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in ki izpolnjujejo
pogoje po tem zakonu.
(2) Jamstva po tem zakonu so namenjena polnoletnim
državljanom in državljankam Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: državljani), ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje
z najemanjem kreditov pri bankah. Jamstva po tem zakonu
so namenjena mladim generacijam, starosti do 38 let, mladim
družinam, zaposlenim za določen čas in nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka in po Sklepu Sveta
Banke Slovenije z dne 21. 10. 2019 (Uradni list RS, št. 64/19 in
75/20) niso kreditno sposobni za pridobitev kredita pri bankah
za reševanje stanovanjskega vprašanja.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– jamstvo pomeni obveznost Republike Slovenije za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev do bank, do višine določene
v tem zakonu;
– jamstvena shema je skupna kvota jamstev bankam za
kredite, dane pod pogoji, določenimi v tem zakonu;
– jamstvena kvota je del jamstvene sheme, ki jo lahko
pridobi posamezna banka na avkciji;
– avkcija je dražba, na kateri banke med seboj s svojimi
ponudbami konkurirajo za pridobitev jamstvene kvote;
– za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali
enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci,
pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu
vložitve vloge za kredit po tem zakonu;
– za člana ali članico (v nadaljnjem besedilu: član) družine se šteje zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma
posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom s poroštvom po
tem zakonu;
– za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se šteje prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske
nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti
stanovanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom
za primerno stanovanje v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja in če kreditojemalec oziroma člani njegove
družine nimajo v lasti druge, po površini primerne stanovanjske
nepremičnine.
3. člen
(izdajanje jamstev)
(1) Republika Slovenija izdaja jamstva po tem zakonu
najdlje do 31. 12. 2032.
(2) Jamstva, izdana po tem zakonu v letu 2022, se ne
vštevajo v kvoto poroštev na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, vanj pa se vključijo jamstva, izdana po tem
zakonu v letu 2023.
4. člen
(pooblastilo SID banke)
Republika Slovenija s tem zakonom pooblašča SID banko – Slovensko izvozno in razvojno banko d. d., Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: SID banka), da v njenem imenu in za
njen račun opravlja vse posle v zvezi z izdajo, spremljanjem,
unovčevanjem in izterjavo jamstev ter nadzor nad namensko
porabo kreditov, zavarovanih z jamstvom po tem zakonu, na
podlagi poročil bank.
5. člen
(uredba)
Podrobnejša opredelitev meril, pogojev in postopka za
izdajo jamstev, ki jih določa ta zakon, določitev navodil za
poročanje in postopkov za vodenje jamstev, obseg in način
izvajanja pooblastila SID banke, način poročanja SID banke
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ministrstvu, pristojnemu za finance, izvajanje pooblastil Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS),
nadomestilo SID banki in nadzor nad izvajanjem tega zakona,
se uredi z uredbo, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada).
II. JAMSTVENA SHEMA
6. člen
(kreditojemalci, za katere se izdajajo jamstva)
Jamstva po tem zakonu se lahko dajo bankam za obveznosti iz kreditov polnoletnih fizičnih oseb, ki prvič rešuje svojo
stanovanjsko vprašanje, ki bodo v letu izdaje jamstva stare
največ 38 let in so na dan vložitve vloge za kredit po tem zakonu državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec), če:
a) ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas in je njegova povprečna neto plača v treh mesecih
pred vložitvijo vloge za kredit po tem zakonu enaka ali nižja
od 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače
v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge in njegovi skupni
obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso
oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom kredita, niso
presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače
v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge, ali
b) je član mlade družine.
7. člen
(pogoji in namen kreditov, za katere se izdajajo jamstva)
(1) Jamstvo po tem zakonu se lahko izda za novo sklenjen kredit, namenjen za nakup, gradnjo, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo ali spremembo
namembnosti stanovanja s katero kreditojemalec rešuje svoje
prvo stanovanjsko vprašanje in sicer pod sledečimi osnovnimi
pogoji:
– ročnost posameznega kredita je lahko največ 30 let;
– glavnica kredita za posamezno stanovanjsko nepremičnino ne sme znašati več kot 200.000 eurov;
– kreditojemalec mora zagotoviti lastno udeležbo v višini
najmanj 20 % sredstev glavnice kredita;
– efektivna obrestna mera na dan sklenitve kreditne pogodbe mora biti nižja od efektivne obrestne mere kredita pod
enakimi pogoji, ki bi ga isti kreditojemalec najel pri isti banki
brez poroštva države;
– valuta kredita je euro;
– hipotekarno zavarovanje kredita.
(2) Podrobnejše pogoje in način zavarovanja jamstva
določi vlada z uredbo iz 5. člena tega zakona.
8. člen
(omejitve pri izdajanju jamstev)
(1) Posamezen kreditojemalec lahko najame kredit z jamstvom po tem zakonu samo pri eni banki.
(2) Posamezen kreditojemalec lahko najame kredit za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z jamstvom po tem
zakonu samo enkrat.
(3) Kreditojemalci, ki so nepremičnino za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja pridobili s pomočjo kredita z jamstvom po tem zakonu, lahko tako pridobljeno nepremičnino
odtujijo samo v primeru poplačila celotnega kredita. Prepoved
se določi v kreditni pogodbi in se vpiše v zemljiško knjigo.
9. člen
(lastnosti jamstev)
(1) Jamstvo po tem zakonu je nepreklicno, brezpogojno
in se unovčuje na prvi pisni poziv banke. Republika Slovenija
unovčeno jamstvo plača najkasneje v roku 15 delovnih dni od
prejema poziva banke, iz katerega je razvidno, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe.
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(2) Jamstvo po tem zakonu ne pokriva stroškov izterjave
in zamudnih obresti od dneva zamude plačila kreditojemalca
do izteka roka plačila jamstva.
(3) Pravice in obveznosti banke, kreditojemalca in Republike Slovenije, ki izhajajo iz jamstva po tem zakonu, se
navedejo v kreditni pogodbi.
(4) Za jamstva po tem zakonu se uporabljajo določbe o
poroštvu iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja, razen če ta
zakon ne določa drugače.
10. člen
(dodelitev jamstvene kvote)
(1) Avkcijo za pridobitev jamstvene kvote po tem zakonu
razpiše SID banka.
(2) V avkciji za dodelitev jamstvene kvote lahko sodeluje
banka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– izpolnjuje pogoje za poslovanje v skladu z zakonom, ki
ureja bančništvo;
– ima dovoljenje za opravljanje finančnih storitev glede
dajanja kreditov v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.
11. člen
(pogoji jamstev)
Republika Slovenija daje jamstva po tem zakonu za kredite iz 7. člena tega zakona v višini 100 % obveznosti.
12. člen
(obseg jamstvene sheme)
Skupni znesek jamstvenih kvot v okviru jamstvene sheme po tem zakonu znaša 300 milijonov eurov letno in se letno
obnavlja v tej višini do 31. 12. 2032.
13. člen
(določitev jamstvene kvote)
(1) Znesek jamstvene kvote posamezni banki se določi po
izvršeni avkciji na podlagi ponudbe banke, ki vsebuje predlog
o dodelitvi zneska jamstvene kvote, upoštevajoč skupno efektivno obrestno mero, po kateri je pripravljena odobriti kredite
kreditojemalcem.
(2) Prednost pri določitvi jamstvene kvote imajo ponudbe
tistih bank, ki bodo kreditojemalcu zagotovile nižjo skupno
efektivno obrestno mero kreditov.
14. člen
(nadomestilo)
(1) Banka plača za račun kreditojemalca letno nadomestilo za pripravo in vodenje jamstva v višini 0,2 %.
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila je znesek
preostale glavnice posameznega kredita, v delu kredita, za
katerega je bilo izdano jamstvo po tem zakonu.
(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena je prihodek
proračuna Republike Slovenije.
III. IZVAJANJE ZAKONA
15. člen
(postopek za dodelitev jamstvenih kvot)
(1) SID banka javno objavi na svoji spletni strani povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot,
v katerem morajo biti navedeni pogoji in merila za pridobitev
jamstvenih kvot, podatki in dokumentacija, ki jo mora vsebovati
ponudba ter rok za oddajo ponudb.
(2) Po poteku roka za oddajo ponudb za dodelitev jamstvenih kvot SID banka oceni prejete ponudbe z vidika izpolnjevanja pogojev in meril iz tega zakona, uredbe ter objavljenega
povabila.
(3) SID banka v imenu in za račun Republike Slovenije
z izbranimi bankami sklene pogodbo o dodelitvi jamstvenih
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kvot, katere bistveni elementi so določeni v uredbi iz 5. člena
tega zakona.
(4) Če v postopku zbiranja ponudb iz prvega odstavka
tega člena ni bila oddana celotna kvota jamstev iz jamstvene
sheme, SID banka ponovno objavi povabilo k oddaji ponudb za
dodelitev jamstvenih kvot. Postopek lahko ponavlja do izkoriščenosti celotne kvote jamstev.
16. člen
(obveščanje o jamstvih)
SID banka o dodeljenih jamstvenih kvotah obvešča ministrstvo, pristojno za finance, na način in v rokih, določenih v
uredbi iz 5. člena tega zakona.
17. člen
(postopki izterjave)
(1) SID banka po unovčenju jamstva kreditojemalca pošlje
zahtevek za plačilo zneska kredita, za katerega je bilo vnovčeno jamstvo po tem zakonu.
(2) Če kreditojemalec ne ugovarja obstoju in višini obveznosti iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od vročitve
zahtevka za plačilo, se zahtevek za plačilo ne glede na določbe
zakona, ki ureja davčni postopek, šteje za izvršilni naslov za
izterjavo zneska kredita, za katerega je bilo unovčeno jamstvo
po tem zakonu.
(3) FURS je pristojen na predlog SID banke v imenu
in za račun Republike Slovenije izterjevati znesek kredita iz
prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Pravica do izterjave zneska kredita zastara v rokih, ki
so v zakonu, ki ureja davčni postopek, določeni za zastaranje
pravice do izterjave davka.
(4) Če kreditojemalec ugovarja obstoju in višini obveznosti
iz prvega odstavka tega člena, SID banka v imenu in za račun
Republike Slovenije začne postopke za izterjavo v skladu s
predpisi o izvršbi in zavarovanju.
18. člen
(odlog in obročno odplačevanje)
FURS v primeru, kadar obveznosti iz kredita, za katerega
je bilo vnovčeno jamstvo po tem zakonu, niso sporne, v imenu
in za račun Republike Slovenije odloča o vlogah za odlog ali
obročno odplačevanje obveznosti iz kredita, za katerega je bilo
vnovčeno jamstvo po tem zakonu, po kriterijih, ki po zakonu, ki
ureja davčni postopek, veljajo za odlog in obročno plačevanje
davka.
19. člen
(nadzor nad izvajanjem tega zakona)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvršuje ministrstvo,
pristojno za finance.
20. člen
(omejitve pri poslovanju bank)
Omejitve pri poslovanju bank, ki jih določa 13.a člen Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/09 in 42/09) veljajo tudi za banke, ki pridobijo jamstvene
kvote po tem zakonu.
21. člen
(sankcije v primeru kršitve)
(1) Če so kreditne pogodbe sklenjene v nasprotju s 6.,
7. in 8. členom tega zakona in so kršitve nastale na strani
banke, mora banka v primeru unovčenja jamstva vrniti vse
zneske, ki so bili izplačani njej ali drugemu upniku na podlagi
unovčenega jamstva, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva unovčenja jamstva do plačila.
(2) V pogodbi o določitvi jamstvene kvote se določijo kršitve zakona, uredbe ali pogodbe, zaradi katerih je banka dolžna
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plačati na račun Republike Slovenije pogodbeno kazen, ki ne
sme biti nižja od 5 % odobrene in potrjene glavnice kredita,
zavarovanega z jamstvom po tem zakonu.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(rok za sprejetje uredbe)
(1) Vlada sprejme uredbo iz 5. člena tega zakona najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) SID banka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona javno objavi na svoji spletni strani povabilo bankam k
oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot za stanovanjsko
jamstveno shemo iz tega zakona.
(3) Kreditni posli iz stanovanjske jamstvene sheme po tem
zakonu se začnejo sklepati v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega zakona.
23. člen

Uradni list Republike Slovenije
1. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17
– ZUPŠ);
2. Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13
– ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18);
3. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni
list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
4. Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 –
ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US);
5. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 86/04 in 100/13);
6. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl.
US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 –
ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22).

(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/22-1/17
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2597-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1186.

Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona za urejanje položaja
študentov (ZUPŠ-1)
Razglašam Zakon za urejanje položaja študentov
(ZUPŠ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-128
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
ZA UREJANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV
(ZUPŠ-1)
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe
naslednjih zakonov:

II. DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
2. člen
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17
– ZUPŠ) se v 4. členu število »2,35« nadomesti s številom
»3,50«.
3. člen
V 7. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Subvencionirani obroki se lahko nudijo od 07.00 do
22.00 ure.«.
4. člen
V 8.a členu se v tretjem odstavku besedilo »osebnega
dokumenta s fotografijo na vpogled« nadomesti z besedilom
»javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo izda državni organ,
ali javne listine o statusu študenta s fotografijo, ki je izdana v
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ali zakonom, ki ureja
višje strokovno izobraževanje«.
2. Zakon o štipendiranju
5. člen
V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13
– ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) se v 13. členu prvi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ta zakon ne določa drugače, lahko pridobijo
štipendijo upravičenci, ki so prvič vpisani v program nižjega
poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja,
srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega
izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije,
ali upravičenci, ki so prvič vpisani v program višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji
ali tujini niso:
– v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem
organu,
– poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.«
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
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3. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
6. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni
list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO) se v 12. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka, državne štipendije in
znižanja plačila vrtca kadrovska štipendija za študij v Sloveniji ter dohodek dijakov in študentov za opravljeno začasno in

Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
6
7

Povprečni mesečni dohodek
na osebo
(v eurih)
do 334,64
od 334,65 do 401,58
od 401,59 do 468,50
od 468,51 do 591,22
od 591,23 do 713,91
od 713,92 do 914,71
od 914,72 do 1.104,33

8. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 –
ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) se v 7. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Visokošolski zavodi zagotavljajo enako obravnavo ne
glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in
socialno poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, vero
ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje,
premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
9. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen, ki se glasi:
»7.b člen
(prepoved spolnega in drugega nadlegovanja
ter trpinčenja v študijskem okolju)
Vsak študent ima pravico do varnega študijskega okolja
z ničelno toleranco do spolnega in drugega nadlegovanja ter
trpinčenja.
Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje. Spolno
nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega,
neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave
z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti
kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja. Nadlegovanje je
vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe
ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali
žaljivo okolje.
Odklonitev ravnanj in vedenja iz prejšnjega odstavka s
strani prizadetega študenta ne sme biti razlog za diskriminacijo
pri študijskih dejavnostih ali študijskem napredovanju.
Prepovedano je trpinčenje v študijskem okolju. Trpinčenje
v študijskem okolju je vsako ponavljajoče se ali sistematično,
graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje,
usmerjeno proti posameznim študentom v študijskem okolju.
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občasno delo na podlagi napotnice ne upoštevata do višine
minimalne plače, določene v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo, kadrovska štipendija za študij v tujini pa do
višine minimalne plače, določene v skladu z zakonom, ki ureja
minimalno plačo, povečane za 60 odstotkov.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do
osmi odstavek.
7. člen
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev
v dohodkovni razred znaša:

Osnovna višina
eurih za upravičenca
do 18 let starosti
122,46
103,12
83,78
64,45
45,12
33,99
29,58

4. Zakon o visokem šolstvu
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Osnovna višina
v eurih za upravičenca
nad 18 let starosti
244,91
206,24
167,57
128,90
90,23
67,98
59,16

«.

Študent, ki je žrtev prepovedanih ravnanj in vedenja iz
tega člena, in osebe, ki mu pomagajo, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi ukrepanja proti spolnemu
in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju.
Minister, pristojen za visoko šolstvo, sprejme pravilnik, ki
opredeljuje postopek obravnave zaznane kršitve.«.
10. člen
V 65. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»Študentska izkaznica se izda v obliki, ki jo predpiše
minister, pristojen za visoko šolstvo. Študentska izkaznica se
izdaja v slovenskem in angleškem jeziku. Študentska izkaznica
se lahko izda tudi v digitalni obliki.
Študentska izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– enolični identifikator študentske izkaznice,
– fotografijo študenta,
– osebno ime,
– vpisno številko študenta,
– ime in naslov visokošolskega zavoda, na katerega je
vezan status študenta,
– datum izdaje in veljavnost študentske izkaznice,
– organ, pristojen za izdajo študentske izkaznice, in
– kontakt za vračilo izgubljene študentske izkaznice, kadar ta ni izdana v digitalni obliki.«.
11. člen
V 69.a členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo
tako, da se glasijo:
»Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni
študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in
naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami,
študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja,
gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z
motnjami avtističnega spektra ter študenti s psihosocialnimi
težavami.
Študenti s posebnim statusom po tem zakonu so študenti
kategorizirani športniki in trenerji, študenti priznani umetniki in
kulturniki, drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter študenti starši do začetka obveznega
šolanja otroka.
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Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim
statusom so upravičeni do:
– ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru
omejitve vpisa,
– prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne
strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in
dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim
programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov iz prvega odstavka 69. člena tega zakona.«.
12. člen
V 70. členu se v četrtem odstavku beseda »živorojenega«
nadomesti z besedo »rojenega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na osmo alinejo prvega odstavka tega člena
status študenta ne preneha študentu, ki se pred zaključkom
študijskega leta prepiše na drug študijski program.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
13. člen
Za črtanim 73.c členom se dodata nova 73.č in 73.d člen,
ki se glasita:
»73.č člen
(javni razpis za subvencionirano bivanje)
Pisarna za študentske domove s soglasjem ministrstva,
pristojnega za visoko šolstvo, do 1. junija objavi javni razpis
za sprejem oziroma podaljšanje subvencioniranega bivanja
študentov.
Javni razpis obsega:
1. ime in sedež ministrstva,
2. predmet javnega razpisa,
3. višino subvencije,
4. pogoje, ki jih morajo študenti izpolnjevati,
5. navedbo obveznosti študentov,
6. obdobje subvencioniranja,
7. način oddajanja vlog,
8. rok, v katerem bodo študenti obveščeni o izbiri,
9. okvirne sestavine pogodbe med študentskim domom
in študentom,
10. predvideno število prostih mest za sprejem v posameznih študentskih domovih oziroma njihovih enotah,
11. višino cene bivanja v posameznih študentskih domovih oziroma njihovih enotah,
12. kontakt za tehnično pomoč študentom,
13. navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti,
s katero dokazuje izpolnjevanje pogojev,
14. druge podatke, pomembne za odločitev o dodelitvi
pravice.
Javni razpis se objavi kot javni razpis z odprtim rokom za
vložitev vloge in je odprt do objave novega javnega razpisa.
73.d člen
(zagotavljanje sredstev za gradnjo in obnovo
bivanjskih kapacitet)
Za namen izgradnje in obnove bivanjskih kapacitet za študente se poleg namenskih sredstev iz naslova dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna
dela študentov in študentk ter dijakov in dijakinj, iz proračuna
Republike Slovenije zagotovi dodatna namenska sredstva v
višini sredstev, prejetih iz naslova dodatne koncesijske dajatve
od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov
in študentk ter dijakov in dijakinj v preteklem koledarskem letu.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, sredstva prioritetno namenja za gradnjo novih bivanjskih kapacitet za študente glede
na izkazane potrebe v študijskih središčih.«.
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14. člen
V 77. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo,
ki se glasi: »Za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi
ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica
ipd.). Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po
dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski
zavodi.«.
15. člen
V 81.b členu se v prvem odstavku v 13. točki za besedo
»visokošolskega« dodata besedi »ali višješolskega«.
5. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
16. člen
V Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 86/04 in 100/13) se v 37. členu za drugim odstavkom
dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Študentska izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister. Študentska izkaznica se izdaja v slovenskem in
angleškem jeziku. Študentska izkaznica se lahko izda tudi v
digitalni obliki.
(4) Študentska izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– enolični identifikator študentske izkaznice,
– fotografijo študenta,
– osebno ime,
– vpisno številko študenta,
– ime in naslov višje strokovne šole, na katero je vezan
status študenta,
– datum izdaje in veljavnost študentske izkaznice,
– organ, pristojen za izdajo študentske izkaznice, in
– kontakt za vračilo izgubljene študentske izkaznice, kadar ta ni izdana v digitalni obliki.«.
17. člen
V 41. členu se v drugem odstavku za besedo »dijaškem«
dodata besedi »ali študentskem« ter na koncu odstavka doda
besedilo, ki se glasi: »Določbe zakona, ki ureja visoko šolstvo,
ki se nanašajo na subvencionirano bivanje študentov, se uporabljajo tudi za študente višjih šol.«.
18. člen
V 46. členu se v prvem odstavku prva alineja črta.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta
alineja.
V drugem odstavku se besedilo »druge in tretje« nadomesti z besedilom »prve in druge«.
6. Zakon o delovnih razmerjih
19. člen
V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl.
US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 –
ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) se v 129. členu za drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri izračunu dodatka za delovno dobo se v okviru
kolektivne pogodbe lahko upošteva tudi obseg pokojninske
dobe, pridobljene z opravljanjem začasnega in občasnega dela
dijakov in študentov.«.
III. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(rok za uskladitev in izdajo podzakonskih aktov)
(1) Minister, pristojen za delo, uskladi Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14)
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s spremenjenimi določbami Zakona o subvencioniranju študentske prehrane v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za delo, uskladi Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16,
32/17 in 44/18) in Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
(Uradni list RS, št. 45/18) s spremenjenimi določbami Zakona o štipendiranju v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
(3) Minister, pristojen za visoko šolstvo, sprejme pravilnik iz novega 7.b člena Zakona o visokem šolstvu v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(4) Minister, pristojen za visoko šolstvo, sprejme pravilnik iz novega tretjega odstavka 65. člena Zakona o visokem
šolstvu v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(5) Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS,
št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17,
13/18 in 58/20) s spremenjenimi določbami Zakona o visokem šolstvu v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(6) Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) s spremenjenimi določbami
Zakona o visokem šolstvu v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(7) Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 6/22) s spremenjenimi določbami Zakona o visokem šolstvu v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
(8) Minister, pristojen za višje strokovno izobraževanje,
sprejme pravilnik iz novega tretjega odstavka 37. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju v šestih mesecih
od uveljavitve tega zakona.
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
6
7

Povprečni mesečni dohodek
na osebo
(v eurih)
do 319,01
od 319,02 do 382,82
od 382,83 do 446,62
od 446,63 do 563,60
od 563,61 do 680,56
od 680,57 do 871,98
od 871,99 do 1.052,75

Št.

54 / 20. 4. 2022 /

Stran

21. člen
(uveljavljanje pravic študentov s posebnimi potrebami
in posebnim statusom)
Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom
uveljavljajo pravice iz tretjega odstavka 69.a člena Zakona o
visokem šolstvu od vpisa v študijskem letu 2022/2023.
22. člen
(dokončanje postopkov za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev)
Postopki za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki so se
začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po
določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO).
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon za
urejanje položaja študentov (Uradni list RS, št. 61/17).
24. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Spremenjeni 4. člen Zakona o subvencioniranju študentske prehrane se prične uporabljati 1. januarja 2023.
(2) Razpis za dodelitev štipendij se na podlagi spremenjenega 13. člena Zakona o štipendiranju prvič izvede za šolsko
oziroma študijsko leto 2022/2023.
(3) Ne glede na spremenjeni 23. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev državne štipendije, ki se izplačujejo
med 1. junijem 2022 in 31. decembrom 2022, znašajo:
Osnovna višina
v eurih za upravičenca
do 18 let starosti
112,25
94,53
76,81
59,08
41,35
31,16
27,12

Osnovna višina
v eurih za upravičenca
nad 18 let starosti
224,51
189,05
153,61
118,16
82,71
62,31
54,23

, državne štipendije, ki se izplačujejo med 1. januarjem 2023 in
31. decembrom 2023, pa znašajo:
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
6
7

Povprečni mesečni dohodek
na osebo
(v eurih)
do 319,01
od 319,02 do 382,82
od 382,83 do 446,62
od 446,63 do 563,60
od 563,61 do 680,56
od 680,57 do 871,98
od 871,99 do 1.052,75
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Osnovna višina
v eurih za upravičenca
do 18 let starosti
117,35
98,83
80,29
61,77
43,29
32,57
28,35

(4) Spremenjeni 77. člen Zakona o visokem šolstvu se
prične uporabljati s študijskim letom 2022/23.
(5) Spremenjeni 46. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju se prične uporabljati s študijskim letom 2022/2023.
(6) Spremenjeni 12. člen Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev se prične uporabljati za priznanje pravice
do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila
vrtca od 1. junija 2022 dalje.

Osnovna višina
v eurih za upravičenca
nad 18 let starosti
234,70
197,65
160,59
123,53
86,47
65,14
56,70
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25. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/21-20/29
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2040-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1187.
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postavke za opravljeno začasno ali občasno delo iz tretjega
odstavka 27.c člena zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev (Uradni list RS, št. 17/22),
ki pa se v delu, ki določa višino urne postavke za obdobje od
1. marca 2022 do 28. februarja 2023, uporablja do uveljavitve
odredbe iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/22-3/20
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2537-VIII

Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga
dela (ZUTD-G)

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o urejanju trga dela (ZUTD-G)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga
dela (ZUTD-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-124
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O UREJANJU TRGA
DELA (ZUTD-G)
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15
– ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21
in 172/21 – ZODPol-G) se v 27.c členu tretji odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(3) Bruto urna postavka upravičenca za opravljeno uro
začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne
delovne obveznosti za polni delovni čas, tako, da se upošteva,
da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni
čas znaša 174 ur. Bruto dohodek za opravljeno začasno in
občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati
9.237,96 eurov. Višina bruto urne postavke in višina bruto dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajujeta z
rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo, ter ju enkrat letno določi minister,
pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
najpozneje do konca februarja v koledarskem letu. Višina bruto
urne postavke velja od marca tekočega koledarskega leta do
vključno februarja naslednjega koledarskega leta.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Minister, pristojen za delo, v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona izda odredbo, s katero določi višino urne

1188.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o rudarstvu (ZRud-1D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o rudarstvu (ZRud-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
Št. 003-02-1/2022-129
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZA K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RUDARSTVU (ZRud-1D)
1. člen
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) se v 2. členu v točki 1.1.
beseda »geofizično« nadomesti z besedo »geofizikalno«, za
piko pa se doda besedilo »Vrtanje vrtin ne sodi med iskanje
mineralnih surovin.«.
V točki 1.4. se beseda »potrebna« nadomesti z besedama
»sanacijska rudarska«.
Točka 2.3. se spremeni tako, da se glasi:
»2.3. Klasifikacija in kategorizacija zalog in virov mineralnih surovin je postopek, s katerim se razvrsti zaloge in vire
mineralnih surovin.«.
Točka 2.3.1. se spremeni tako, da se glasi:
»2.3.1. Zaloge mineralnih surovin so količine mineralnih
surovin v ležiščih, ki so dovolj raziskane in poznane. Klasificira
se jih na bilančne, pogojno bilančne in izvenbilančne. Bilančne
zaloge je z znanimi odkopnimi metodami možno gospodarno
izkoriščati. Pogojno bilančnih in izvenbilančnih zalog pa z znanimi odkopnimi metodami ni možno gospodarno izkoriščati, bo-
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disi zaradi zakonskih ali drugih omejitev (npr. varnostni stebri,
prevelika globina) bodisi zaradi preslabe kakovosti.«.
Točka 2.3.2. se spremeni tako, da se glasi:
»2.3.2. Viri mineralnih surovin so količine mineralnih surovin v ležiščih, ki niso dovolj raziskane in poznane ter se jih ne
klasificira in ne izkorišča.«.
Za točko 2.3.3. se dodata novi točki 2.3.4. in 2.3.5., ki se
glasita:
»2.3.4. Kategorizacija zalog in virov mineralnih surovin
je postopek, s katerim se zaloge in vire razvrsti po stopnji
raziskanosti.
2.3.5. Klasifikacija zalog mineralnih surovin je postopek,
s katerim se zaloge razvrsti glede na možnost njihovega izkoriščanja.«.
V točki 4.3. se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se
glasita: »Zajemajo tehnično sanacijo, na površinskih kopih pa
tudi biološko sanacijo. S časovnega vidika se delijo na sprotno,
fazno, delno in končno sanacijo.«.
Za točko 4.3. se dodajo nove točke 4.3.1., 4.3.2., 4.3.2.1.,
4.3.2.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6., ki se glasijo:
»4.3.1. Tehnična sanacija zajema odstranitev rudarskih
objektov, postrojev in infrastrukture, oblikovanje pridobivalnega prostora na način, da je dosežena njegova stabilnost, in
izvedbo ukrepov za zavarovanje pred delovanjem površinskih
in talnih voda ter drugih ukrepov, da so doseženi pogoji za biološko sanacijo. Tehnična sanacija pri podzemnem izkoriščanju
zajema tudi različne ukrepe za trajno opustitev rudarskih del v
podzemnih prostorih, kot so njihovo zasipavanje ali zapolnjevanje, izvedba trajne podgradnje, zalitje z vodo, izdelava ločilnih
in varnostnih pregrad in čepov, rekonstrukcija podzemnih prostorov za novo dejavnost in podobno.
4.3.2. Biološka sanacija zajema postopke rekultivacije in
renaturacije.
4.3.2.1. Rekultivacija je priprava površine pridobivalnega
prostora na renaturacijo in zajema vračanje in razgrinjanje jalovine in odkrivke, nasipavanje humusa, biotorkreta, polaganje
zaščitnih mrež in drugih sredstev (npr. jute) za preprečevanje
erozije, ureditev odvajanja meteornih vod in podobno.
4.3.2.2. Renaturacija je oživitev območja pridobivalnega
prostora v skladu z dokumenti urejanja prostora, ki se izvede z
zatravitvijo, nasajanjem avtohtonih in drugih vrst rastlin (drevja,
grmovnic), urejanjem gozdnega roba, vzpostavitvijo vodnega
habitata in podobnim.
4.3.3. Sprotna sanacija je vzporedno izvajanje izkoriščanja mineralne surovine v pridobivalnem prostoru in izvajanje
sanacijskih rudarskih del na tistih delih pridobivalnega prostora,
na katerih je izkoriščanje zaključeno in niso več potrebni za
izvajanje koncesije.
4.3.4. Fazna sanacija je sanacija, ki se izvaja po zaključku
posamezne faze izkoriščanja pridobivalnega prostora.
4.3.5. Delna sanacija je izvedba le dela predvidenih sanacijskih rudarskih del na določenem območju znotraj pridobivalnega prostora, kadar zaradi postopka izkoriščanja še ni
mogoče zaključiti sanacijskih rudarskih del.
4.3.6. Končna sanacija se izvede po končanem izkoriščanju mineralne surovine v pridobivalnem prostoru in sledi
sprotni, fazni ali delni sanaciji, če te niso bile izvedene, pa kot
samostojen postopek.«.
V točki 4.6. se pika na koncu stavka nadomesti z vejico,
za njo pa se doda besedilo »razen če gre za pridobitev mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del na podlagi gradbenega
dovoljenja, izdanega po predpisih, ki urejajo gradnjo, ali gradnji
gozdne infrastrukture na podlagi odločbe, izdane po predpisih,
ki urejajo gozdove.«.
V točki 5.1. se besedilo »izvedene sanacije« nadomesti z
besedilom »za opustitev izvajanja rudarskih del«.
Točka 5.1.4. se spremeni tako, da se glasi:
»5.1.4. Rudarski projekt za opustitev izvajanja rudarskih
del je projekt, s katerim se znotraj pridobivalnega prostora
opredelijo in ovrednotijo sanacijska rudarska dela v primeru
predčasne popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del.«.

Št.

54 / 20. 4. 2022 /

Stran

3643

Za 9. točko se dodajo nove 10., 11. in 11.1. točka, ki se
glasijo:
»10. Hidravlično lomljenje je postopek izkoriščanja ogljikovodikov, pri katerem se v vrtino vtiska voda ali voda z dodatkom mehanskih delcev in kemičnih dodatkov z namenom, da
se na ta način poveča naravna razpokanost kamnine ali ustvari
umetni sistem razpok, s čimer se poveča njena prepustnost.
11. Rudarski odpadki so odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih
surovin in obratovanju kamnolomov.
11.1. Inertni rudarski odpadki so odpadki, kot jih določa
Odločba komisije z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi opredelitve inertnih odpadkov pri izvajanju člena 22(1)(f) Direktive
2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z
odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L
št. 110 z dne 1. 5. 2009, str. 46) (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/359/ES).«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »energetske,«
nadomesti z besedilom »geoenergetske surovine ter«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedi
»energetske mineralne« nadomestita z besedo »geoenergetske«.
V četrtem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. mineralne surovine za gradbeništvo: tehnični kamen
(apnenec, dolomit, vse magmatske in metamorfne kamenine
/diabaz in metadiabaz, preostale skrilave kamnine, keratofir,
andezit, andezitni tuf, serpentinit in druge podobne kamnine/,
fliš in laporovec) ter prod, grušč in pesek.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »osebam«
vejica nadomesti s piko, besedilo za njo pa se črta.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »izkoriščanje« doda besedilo »ogljikovodikov s hidravličnim lomljenjem
ali«.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za besedo »načrtuje«
dodata vejica in beseda »dovoljuje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljanje z mineralnimi surovinami v pristojnosti
Republike Slovenije se zagotavlja:
1. s pripravo, sprejetjem in izvajanjem strategije Republike Slovenije o ravnanju z mineralnimi surovinami (v nadaljnjem
besedilu: državna rudarska strategija),
2. z odločanjem o podelitvi rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
3. z vzpostavitvijo, vodenjem in vzdrževanjem zbirke rudarskih podatkov,
4. z izvajanjem geološke dejavnosti, namenjene rudarstvu, in
5. z izvajanjem drugih ukrepov skladno s tem zakonom.«.
6. člen
V tretjem odstavku 9. člena in četrtem odstavku 12. člena
se besedi »energetskih mineralnih« nadomestita z besedo
»geoenergetskih«.
7. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Rudarska knjiga je spletni računalniški program, ki
ga sestavljajo zbirka rudarskih podatkov, evidence in različne
aplikacije za pripravo in oddajo vlog ter obrazcev, predvidenih
s tem zakonom.
(2) Rudarsko knjigo vodi in vzdržuje Geološki zavod Slovenije.«.
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8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(zbirka rudarskih podatkov)
(1) Zbirka rudarskih podatkov je elektronska zbirka podatkov s področja rudarstva, ki vsebuje:
1. podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki jim je bila podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali izkoriščanje (pri
pravni osebi in samostojnem podjetniku posamezniku podatek
o firmi in sedežu ter matična in davčna številka, pri fizični osebi,
ki ni samostojni podjetnik posameznik, pa ime, priimek, enotna
matična številka občana ter stalni in začasni naslov), z ustreznim razlikovanjem med tistimi, ki rudarsko pravico še imajo,
in tistimi, ki jim je rudarska pravica prenehala;
2. elektronske kopije ali spletne povezave na izdane
koncesijske akte;
3. elektronske kopije izvršljivih upravnih aktov, koncesijskih pogodb in drugih listin, ki se v skladu s tem zakonom
izdajajo v zvezi s pridobitvijo, izvajanjem, odvzemom, ugasnitvijo in prenehanjem rudarske pravice za raziskovanje oziroma
izkoriščanje ter zapustitvijo rudnika;
4. kartografske prikaze raziskovalnih in pridobivalnih prostorov s podeljeno rudarsko pravico;
5. kartografske prikaze bivših raziskovalnih in pridobivalnih prostorov, za katere rudarska pravica ni več podeljena ali
je prenehalo veljati dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje
mineralnih surovin, izdano na podlagi določb zakonov, ki so
urejali rudarstvo pred uveljavitvijo Zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 56/99); v zbirki rudarskih podatkov mora biti urejeno
ustrezno razlikovanje teh prostorov od raziskovalnih in pridobivalnih prostorov z veljavno rudarsko pravico (posebna oznaka,
evidentiranje v različnih modulih ipd.);
6. elektronske kopije načrtov opuščenih podzemnih prostorov, objektov in infrastrukture, s poudarkom na tistih, ki so
ostali odprti;
7. prikaz prostorov in objektov iz 4., 5. in 6. točke tega
odstavka ter drugih pomembnih dejstev na katastrski podlagi;
8. druge podatke in elektronske kopije listin v zvezi
z raziskovalnimi in pridobivalnimi prostori, kot so različna
dovoljenja, elaborati in potrdila o zalogah in virih mineralnih
surovin, elaborati pridobivalnih prostorov, geodetski in jamomerski načrti, poročila, priglasitve osnov za odmero rudarske
koncesnine in sredstev za sanacijo ter s tem v zvezi izdani
upravni akti, rudarska tehnična dokumentacija, zapisniki tehničnih pregledov;
9. fotografije raziskovalnih in pridobivalnih prostorov, nelegalnih in opuščenih kopov, nahajališč mineralnih surovin in
podobnega;
10. podatke o nelegalnih in opuščenih kopih, rudnikih in
rudnih pojavih, premogovnikih in pojavih premoga, odlagališčih
rudarskih odpadkov, nahajališčih mineralnih surovin;
11. podatke o izvedenih raziskavah in rezultatih raziskav,
odvzetih vzorcih in njihovih lastnostih;
12. geološke, geomehanske, hidrogeološke in druge montangeološke podatke o nahajališčih in pridobivalnih prostorih;
13. različne tabelarične, grafične in kronološke prikaze
podatkov o zalogah in pridobljenih količinah mineralne surovine, izdanih splošnih in posamičnih pravnih aktov za posamezen pridobivalni prostor, nosilcih rudarske pravice in podobno;
14. podatke o veljavnih predpisih in predpisih, ki se na
podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, še uporabljajo na področju
rudarstva;
15. zapisnike in upravne akte iz inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov po tem zakonu ter podatke o izdanih ukrepih
in globah;
16. druge neosebne podatke s področja rudarstva, ki se
nanašajo na nahajališča mineralnih surovin, raziskovalne in
pridobivalne prostore, nosilce rudarskih pravic in inšpekcijsko
nadzorstvo.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka, ki imajo po zakonu, ki
ureja informacije javnega značaja, status informacije javnega
značaja, se vodijo kot javna knjiga in se objavijo na svetovnem
spletu tako, da so prosto dostopni. Enotna matična številka občana, davčna številka ter stalni in začasni naslov fizične osebe
niso informacije javnega značaja.
(3) Podatki, ki skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za osebne podatke, se zbirajo za namen
identifikacije obstoječih in nekdanjih nosilcev rudarskih pravic
in se hranijo trajno.
(4) Neposreden spletni vpogled in uporaba podatkov iz
zbirke rudarskih podatkov, ki se ne štejejo za informacijo javnega značaja, se zaradi ekonomičnosti in pospešitve postopkov,
nadzora nad izvajanjem določb tega zakona in ukrepanja v
primeru kršitev omogoči uradnim osebam ministrstva, pristojnega za rudarstvo, ki so pooblaščene za vodenje in odločanje
v zadevah s področja rudarstva, pristojnim rudarskim inšpektorjem, na njihovo zahtevo pa tudi zakonitim zastopnikom in pooblaščenim osebam nosilca rudarske pravice (vsakemu samo
za njegov raziskovalni ali pridobivalni prostor). Za dostop do
teh podatkov morajo upravičene osebe pri upravljavcu zbirke
rudarskih podatkov opraviti registracijo. Dostopi do teh podatkov se beležijo.«.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(vpis v zbirko rudarskih podatkov in izbris iz nje)
(1) Vpis v zbirko rudarskih podatkov in izbris iz nje izvaja
po javnem pooblastilu Geološki zavod Slovenije. Vpis in izbris
se izvaja po uradni dolžnosti.
(2) Vpis, sprememba vpisa in izbris iz prvega odstavka
14. člena tega zakona se izvaja na podlagi:
1. podatkov in upravnih aktov, izdanih na podlagi določb
tega zakona v zvezi z raziskovanjem, izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin ter prenehanjem pravic in
obveznosti,
2. v Uradnem listu Republike Slovenije objavljenih koncesijskih aktov,
3. v Uradnem listu Republike Slovenije ali uradnem glasilu
Evropske unije objavljenih javnih razpisov,
4. sklenjenih koncesijskih pogodb,
5. sprememb pravic neposredno na podlagi tega zakona,
6. podatkov o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja skladno z zakonom, ki ureja urejanje prostora,
7. priglasitvenih obrazcev, poročil in elaboratov, ki jih
morajo zavezanci predložiti na podlagi določb tega zakona,
8. zapisnikov in izdanih upravnih aktov pristojnih inšpektorjev,
9. podatkov iz drugih javnih zbirk podatkov,
10. terenskih ogledov in poročil Geološkega zavoda Slovenije,
11. ortofoto posnetkov,
12. geodetskih kart in podatkov,
13. arhivskih podatkov,
14. podatkov študij,
15. podatkov iz rudarske tehnične dokumentacije,
16. drugih javno dostopnih podatkov.
(3) Fotografije iz 9. točke prvega odstavka 14. člena tega
zakona se lahko pridobijo iz arhivov, javno dostopnih spletnih
objav ali od koncesionarja, lahko pa jih posnamejo pristojni
inšpektorji v okviru izvajanja inšpekcijskega nadzora, Geološki
zavod Slovenije pri izvajanju nalog na podlagi določb tega
zakona, uradne osebe ministrstva, pristojnega za rudarstvo, v
okviru tehničnih pregledov in drugih nalog v zvezi z nadzorom
nad izvajanjem koncesijske pogodbe in podobno.
(4) Podatki v zbirki rudarskih podatkov se redno pregledujejo, dopolnjujejo in posodabljajo.«.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(evidence in aplikacije)
(1) V javnem delu rudarske knjige se kot evidenca lahko
vodi javni del imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona. Vnos v evidenco izvaja
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ali na njegovo zahtevo
Geološki zavod Slovenije.
(2) V javnem delu rudarske knjige se kot evidence lahko
vodijo tudi evidenca izvajalcev rudarskih del, evidenca rudarskih projektantov, evidenca rudarskih revidentov in druge
evidence, ki jih je mogoče izdelati na podlagi tega zakona.
Vnos v te evidence izvaja ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
ali na njegovo zahtevo Geološki zavod Slovenije, na podlagi
pisnega predloga pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje
za vpis v evidenco, ki navede tudi kontaktne podatke, ki se
lahko javno objavijo.
(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se
objavljajo z namenom informiranja javnosti o pravnih in fizičnih
osebah, ki lahko opravljajo storitve s področja rudarstva.
(4) Javni del rudarske knjige lahko vsebuje tudi aplikacije
za pripravo in oddajo vlog, ki jih predvideva ta zakon, obrazcev za priglasitev osnov za odmero rudarske koncesnine in
sredstev za sanacijo ter obrazcev za poročanje o zalogah in
virih mineralnih surovin, informacije o stanju vlog v upravnih
in drugih postopkih (npr. pri sklepanju koncesijskih pogodb) in
podobno. Za vstop v takšne aplikacije se je treba predhodno
registrirati pri upravljavcu zbirke rudarskih podatkov, dovoli pa
se lahko samo tistim vlagateljem vlog, imetnikom rudarskih
pravic ter njihovim zakonitim zastopnikom in pooblaščencem,
na katere se konkretna vloga, priglasitev ali poročilo nanaša.
Dostopi do aplikacij se beležijo.«.
11. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(rudarska javna služba in javno pooblastilo)
(1) Geološka dejavnost, namenjena rudarstvu, se izvaja
kot javna služba državnega pomena (v nadaljnjem besedilu:
rudarska javna služba) in po javnem pooblastilu.
(2) Geološko dejavnost, namenjeno rudarstvu, izvaja Geološki zavod Slovenije.«.
12. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(naloge Geološkega zavoda Slovenije)
(1) Geološki zavod Slovenije opravlja naslednje naloge:
1. izdeluje strokovne podlage za državno rudarsko strategijo;
2. izvaja naloge državnega nosilca urejanja prostora za
področje rudarstva v zvezi z občinskim prostorskim načrtovanjem, razen v primerih, ko se občinsko prostorsko načrtovanje
izvaja v vplivnih območjih državnega prostorskega načrtovanja;
3. za ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pripravlja strokovne podlage za smernice in mnenja na področju rudarstva
v zvezi z državnim prostorskim načrtovanjem in občinskim
prostorskim načrtovanjem v vplivnem območju državnega prostorskega načrtovanja;
4. vodi in vzdržuje rudarsko knjigo;
5. prevzema vzorce, ki se jih pridobi pri raziskovanju mineralnih surovin, in rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila
pred zaprtjem rudnikov uporabljena pri izkoriščanju mineralnih
surovin;
6. izvaja prospekcijo terena, geološko vzorčenje, kartiranje, oceno stanja zalog in virov mineralnih surovin ter stanja
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terena in rudarskih del za potrebe nalog iz 1. do 4. točke tega
odstavka ali po napotilu ministrstva, pristojnega za rudarstvo,
za potrebe odločanja v postopkih, ki jih vodi, in potrebe nadzora
nad izvajanjem rudarske pravice.
(2) Naloge iz 1., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka opravlja Geološki zavod Slovenije kot javno službo, naloge iz 2. in
4. točke prejšnjega odstavka po javnem pooblastilu, naloge iz
6. točke prejšnjega odstavka pa kot javno službo in po napotilu
ministrstva, pristojnega za rudarstvo.
(3) Nosilec rudarske pravice ali lastnik zemljišča, če rudarska pravica ni podeljena, mora Geološkemu zavodu Slovenije
dovoliti dostop v pridobivalni prostor ali na zemljišče z namenom izvajanja nalog iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena
ter za potrebe izdelave državnih geoloških kart. Geološki zavod
Slovenije naloge izvaja tako, da ne povzroča škode.
(4) Geološki zavod Slovenije nosilca rudarske pravice ali
lastnika zemljišča obvesti o času izvajanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka in mu posreduje rezultate opravljenih del v
obliki renovelirane geološke karte ali v obliki poročil o dodatno
opravljenih raziskavah.
(5) Zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam se izdajajo izpisi, prerisi, kopije in drugi podatki, s katerimi razpolaga
Geološki zavod Slovenije in jih pridobiva ob izvajanju nalog iz
6. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Za pridobljene podatke iz prejšnjega odstavka se plačajo materialni stroški njihovega posredovanja po ceniku, ki ga
izdela Geološki zavod Slovenije in objavi na svoji spletni strani.
(7) Z namenom sprotnega posodabljanja geoloških in
drugih z geologijo povezanih evidenc ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, Geološkemu zavodu Slovenije najmanj enkrat
mesečno pošilja elaborate o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov, ki jih morajo po končanem raziskovanju
izdelati nosilci dovoljenja za raziskovanje oziroma jih morajo
med izkoriščanjem izdelati nosilci rudarskih pravic za izkoriščanje, ter podatke, ki jih pridobi v postopkih izdaje dovoljenj
za raziskovanje, v postopkih podeljevanja rudarskih pravic za
izkoriščanje in drugih postopkih.«.
13. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(nadzor nad izvajanjem geološke dejavnosti,
namenjene rudarstvu)
(1) Nadzor nad izvajanjem geološke dejavnosti, namenjene rudarstvu, izvaja ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da
Geološki zavod Slovenije nalog iz prejšnjega člena ne opravlja
v skladu s tem zakonom, mu naloži odpravo pomanjkljivosti ali
nepravilnosti in določi rok za izvedbo teh dejanj.«.
14. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku črta drugi stavek.
15. člen
V 35. členu se v drugem odstavku beseda »podelitev«
nadomesti z besedo »pridobitev«.
V tretjem odstavku se besedilo »tretje, četrte, pete in
šeste« nadomesti z besedilom »četrte, pete, šeste, sedme,
osme in devete«.
V četrtem odstavku se dodata novi šesta in sedma alineja,
ki se glasita:
»– je v primeru zainteresiranosti za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca, tehničnega kamna dolomita, proda ali
peska bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem stanju
najmanj 450.000 kubičnih metrov, predvidena doba trajanja rudarske pravice pa najmanj 15 let pri predvideni letni proizvodnji
najmanj 30.000 kubičnih metrov,
– za predlagani pridobivalni prostor ali njegov del ni sprejet začasni ukrep za zavarovanje prostorskega načrtovanja po
predpisih, ki urejajo urejanje prostora,«.
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Na koncu dosedanje šeste alineje, ki postane osma alineja, se za vejico doda beseda »in«.
V dosedanji sedmi alineji, ki postane deveta alineja, se
za besedo »zakonom« dodata vejica in besedilo »predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, varstvo voda, ohranjanje narave, in
drugimi predpisi«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na šesto alinejo četrtega odstavka tega
člena lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vladi predlaga izdajo rudarskega koncesijskega akta tudi, če predlagani
pridobivalni prostor ne izpolnjuje pogojev glede minimalnih
bilančnih zalog mineralne surovine, minimalne letne proizvodnje v raščenem stanju in minimalne dobe trajanja koncesije,
kadar se vloga nanaša na pridobivalni prostor, za katerega so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– rudarska pravica in koncesija sta že bili podeljeni na
podlagi določb zakona, ki ureja rudarstvo, pa je koncesijsko
razmerje prenehalo, še preden je bila mineralna surovina na
tem pridobivalnem prostoru izkoriščena v obsegu iz koncesijskega akta in koncesijske pogodbe,
– izkoriščanje je v času podeljene koncesije potekalo
skladno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo,
– po prvotni koncesiji je v pridobivalnem prostoru ostalo
še najmanj 100.000 kubičnih metrov bilančnih zalog mineralne
surovine v raščenem stanju, in
– poravnane so vse finančne obveznosti iz naslova podeljene koncesije.
(8) Ne glede na šesto alinejo četrtega odstavka tega
člena ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ni treba preverjati
izpolnjevanja pogojev minimalnih bilančnih zalog mineralne
surovine, minimalne letne proizvodnje v raščenem stanju in
minimalne dobe trajanja rudarske pravice za izkoriščanje, če
se vloga za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje nanaša
na pridobivalni prostor znotraj rezervata mineralne surovine,
za katerega so v času priprave koncesijskega akta v obsegu
trenutno veljavnih koncesij za izkoriščanje iste vrste mineralne
surovine ti pogoji že izpolnjeni. Šteje se, da se vloga nanaša
na izkoriščanje mineralne surovine znotraj rezervata mineralne
surovine, če je znotraj istega območja, ki je v prostorskih aktih
po namenski rabi opredeljeno kot območje za izkoriščanje iste
vrste mineralne surovine, v času izdaje koncesijskega akta
že podeljena vsaj ena koncesija za izkoriščanje te mineralne
surovine, predlagani pridobivalni prostor pa se bo z njim stikal
vsaj po eni stranici.«.
16. člen
V 45. členu se v prvem odstavku na koncu 4. točke beseda »in« nadomesti z vejico ter dodata novi 5. in 6. točka, ki
se glasita:
»5. ali so k rudarskemu projektu priložena pozitivna mnenja in soglasja pristojnih mnenjedajalcev in soglasodajalcev,
6. ali so k rudarskemu projektu priložena dovoljenja v
skladu s predpisi, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, in«.
Dosedanja 5. točka postane 7. točka.
V drugem odstavku se besedilo »3. in 4.« nadomesti z
besedilom »3., 4., 5. in 6.«.
V četrtem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Po preteku tega roka odločba o izbiri nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje preneha veljati po samem zakonu, kar se ustrezno označi v zbirki rudarskih podatkov.«.
17. člen
V 46. členu se v drugem odstavku beseda »Kandidat« nadomesti z besedilom »Ne glede na prejšnji odstavek kandidat«,
za besedo »območja« se dodata vejica in besedilo »rudarska
dela pa se bodo izvajala globlje od 30 metrov«, beseda »samo«
pa se črta.
V tretjem odstavku se na koncu 3. točke pika nadomesti
z vejico in dodata beseda »ali« ter nova 4. točka, ki se glasi:
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»4. pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Sklad), sklenjena med pravno osebo in
Skladom na podlagi 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odl.
US, 1/96 in 30/98 – ZZLPPO), če iz nje tako izhaja.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Kadar je lastnik zemljišča iz prvega odstavka tega
člena Republika Slovenija, upravljavec takega zemljišča s
kandidatom za nosilca rudarske pravice iz prvega odstavka
tega člena sklene pravni posel za pridobitev pravice izvajati
rudarska dela na zemljišču brez javnega razpisa. Na zaprosilo
kandidata za nosilca rudarske pravice upravljavec zemljišč
sestavi pogodbo v skladu s pravili njegovega poslovanja in
ob upoštevanju morebitne pogodbe iz 4. točke prejšnjega odstavka, ter jo predloži v podpis kandidatu za nosilca rudarske
pravice v dveh mesecih od zaprosila.«.
18. člen
V 50. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice in pristopnem zemljišču, predvidenim
s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, pravico izvajati rudarska dela ter ima soglasja
morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih za podaljšanje rudarske pravice, ali ko gre za podzemno izkoriščanje
in iz potrjenega rudarskega projekta za pridobitev koncesije
za izkoriščanje izhaja, da ne bo vpliva na površino zemljišča
oziroma da ni vplivnega območja, rudarska dela pa se bodo
izvajala globlje od 30 metrov,«.
Na koncu 8. točke se pika nadomesti z vejico ter dodata
novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. za pridobivalni prostor ali njegov del ni sprejet začasni
ukrep za zavarovanje prostorskega načrtovanja po predpisih,
ki urejajo urejanje prostora,
10. izkoriščanje ni potekalo izven mej odobrenega pridobivalnega prostora.«.
V drugem odstavku se v 3. točki beseda »zemljišču«
nadomesti z besedilom »zemljiščih iz 4. točke prejšnjega odstavka«, v 5. točki pa se za besedo »zakonom« dodata vejica
in besedilo »koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Izjavo pristojnega rudarskega inšpektorja iz 8. in 10. točke
prvega odstavka tega člena pridobi ministrstvo, pristojno za
rudarstvo.«.
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi, osmi in
deveti odstavek, ki se glasijo:
»(6) Ne glede na 8. točko prvega odstavka tega člena se
rudarska pravica lahko podaljša tudi, če iz izjave pristojnega
rudarskega inšpektorja izhaja, da predpisana sprotna sanacija
pridobivalnega prostora ni bila izvedena, če koncesionar k vlogi
priloži dokazilo o zagotovitvi rezerviranih sredstev za sanacijo
v višini zneska neizvedene sanacije skladno s 54. členom tega
zakona. Koncesionar mora neizvedeni del sprotne sanacije pridobivalnega prostora izvesti v enem letu od sklenitve dodatka h
koncesijski pogodbi iz desetega odstavka tega člena, sicer mu
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odvzame rudarsko pravico,
sanacijo pridobivalnega prostora pa mora izvesti v skladu s
100.a členom tega zakona.
(7) Če koncesionar rezervirana sredstva za sanacijo iz
prejšnjega odstavka zagotovi z vplačilom v sklad iz drugega
odstavka 54. člena tega zakona, mu ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, o tem izda ugotovitveno odločbo, v kateri ugotovi
višino obveznosti in ali so s tem poravnane obveznosti iz prejšnjega odstavka. Vplačilo v sklad iz drugega odstavka 54. člena tega zakona se poveča za znesek letnega nadomestila
za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki pripada
skladu, in v tem primeru je znesek enak najvišjemu enkratnemu
znesku nadomestila po predpisu iz tretjega odstavka 53. člena
tega zakona.
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(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena je v primeru,
ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi razpoložljivih
podatkov v zbirki rudarskih podatkov iz 14. člena tega zakona
ne more ugotoviti mej pridobivalnega prostora, ki je predmet
podaljšanja rudarske pravice za izkoriščanje, ali zbirka ne
vsebuje vseh dokumentov, ki jih določa ta zakon, podaljšanje
rudarske pravice za izkoriščanje mogoče šele po ugotovitvi
mej pridobivalnega prostora in dopolnitvi zbirke z manjkajočimi dokumenti. Koncesionar mora v zvezi s tem ministrstvu,
pristojnemu za rudarstvo, predložiti vse podatke in dokumente,
s katerimi razpolaga. Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, si za
potrebe ugotovitve mej pridobivalnega prostora lahko pridobi
podatke tudi iz arhivov lokalnih skupnosti, upravnih enot, ministrstev ter zgodovinskih, pokrajinskih in drugih arhivov.
(9) Če rudarski projekt iz 5. točke drugega odstavka tega
člena še ni potrjen, ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, potrdi
smiselno tako, kot določa 45. člen tega zakona.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta deseti in
enajsti odstavek.
19. člen
V 51. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta beseda »samo«.
V drugem odstavku se na koncu 4. točke pika nadomesti
z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. potrjen rudarski projekt, na podlagi katerega je prenosnik rudarske pravice pridobil rudarsko pravico za izkoriščanje.«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če bi rok iz prejšnjega stavka potekel po izteku koncesijske
pogodbe, se za skrajni rok za prenos rudarske pravice šteje
datum, do katerega je sklenjena koncesijska pogodba.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je v primeru,
ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi razpoložljivih podatkov v zbirki rudarskih podatkov iz 14. člena tega
zakona ne more ugotoviti mej pridobivalnega prostora, ki je
predmet prenosa rudarske pravice za izkoriščanje, ali zbirka
ne vsebuje vseh dokumentov, ki jih določa ta zakon, prenos
rudarske pravice za izkoriščanje mogoč šele po ugotovitvi mej
pridobivalnega prostora in dopolnitvi zbirke z manjkajočimi
dokumenti. Prenosnik, če ta ne obstaja več pa prevzemnik
rudarske pravice, mora v zvezi s tem ministrstvu, pristojnemu
za rudarstvo, predložiti vse podatke in dokumente, s katerimi
razpolaga. Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, si za potrebe
ugotovitve mej pridobivalnega prostora lahko pridobi podatke
tudi iz arhivov lokalnih skupnosti, upravnih enot, ministrstev ter
zgodovinskih, pokrajinskih in drugih arhivov.«.
V sedmem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z
besedo »prvega«.
Za sedmim odstavkom se dodajo novi osmi, deveti in
deseti odstavek, ki se glasijo:
»(8) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
skladno z zakonom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti,
sodišče pri prodaji premoženja stečajnega dolžnika, ki je poslovna celota, kupcu dovoli vstop v pravne položaje stečajnega
dolžnika tudi za rudarsko pravico, koncesijo za izkoriščanje
mineralne surovine in z njo povezana dovoljenja, pravice najema ali zakupa premoženja in drugih pravic, ki so potrebne
za izvajanje rudarske pravice, vendar samo, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. pred tem rudarska pravica ni ugasnila na podlagi prvega odstavka 60. člena tega zakona,
2. kupec izpolnjuje vse pogoje za pridobitev rudarske
pravice za izkoriščanje iz prvega, tretjega, četrtega in sedmega
odstavka tega člena ter
3. ima kupec pravico izvajati rudarska dela na zemljišču
tudi za vsa preostala zemljišča ali dele zemljišč, ki ležijo
znotraj rudniškega prostora in niso predmet prodaje premoženja stečajnega dolžnika, za celotno obdobje veljavnosti
koncesije.
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(9) Sodišče v obrazložitvi sklepa, s katerim ugotovi, da
kupec vstopa v pravne položaje stečajnega dolžnika kot univerzalni pravni naslednik, navede, na podlagi katerih dokazil
ugotavlja, da kupec izpolnjuje tudi pogoje, predpisane po tem
zakonu. Sklep sodišče vroči tudi ministrstvu, pristojnemu za
rudarstvo.
(10) Sodišče dokazila o izpolnjevanju pogojev iz osmega
odstavka tega člena pridobi po uradni dolžnosti. Od ministrstva,
pristojnega za rudarstvo, sodišče pridobi:
– podatek iz 1. točke osmega odstavka tega člena o obstoju rudarske pravice,
– podatek o poravnanih dospelih obveznostih iz 2. točke
tretjega odstavka 6. člena tega zakona in
– podatek iz četrtega odstavka tega člena o ugotovitvi mej
pridobivalnega prostora.«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se besedilo »prvim odstavkom tega člena« nadomesti
z besedilom »tem členom«.
20. člen
V 53. členu se v prvem odstavku za besedo »surovine«
doda besedilo »v raščenem stanju«.
V tretjem odstavku se za besedo »surovine« doda besedilo »v raščenem stanju«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Določbe 52. člena tega zakona, ki se nanašajo na
rudarsko koncesnino za pridobljeno mineralno surovino v raščenem stanju, se smiselno uporabljajo tudi za zavezanca
za sanacijo nelegalnega kopa iz prvega odstavka 139. člena
tega zakona, ki je ni mogoče izvesti z vzpostavitvijo prejšnjega
stanja, temveč je za vzpostavitev stabilnosti treba izkoristiti določeno količino mineralne surovine. Ne glede na četrti odstavek
tega člena znaša nadomestilo za pridobljeno enoto mineralne surovine 100 odstotkov povprečne cene enote mineralne
surovine v raščenem stanju po predpisu iz tretjega odstavka
tega člena.
(7) Nadomestilo v višini 100 odstotkov od povprečne cene
enote mineralne surovine v raščenem stanju iz prejšnjega
odstavka se upošteva tudi v sodnih postopkih v zvezi z nezakonitimi rudarskimi deli po 139. členu tega zakona.«.
21. člen
V drugem odstavku 54. člena, naslovu ter prvem, drugem,
tretjem in šestem odstavku 56. člena se beseda »EKO« nadomesti z besedo »Eko«.
22. člen
V IV. delu se v naslovu 8. poglavja črta besedilo »Rudarski sklad in«.
55. člen se črta.

23. člen

24. člen
V 60. členu se v prvem odstavku v 2. točki na koncu pete
alineje doda besedilo »ter v istem roku dokazila o tem predložila ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo,«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z dnem ugasnitve rudarske pravice iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka pravice in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje začasno prevzame ministrstvo,
pristojno za rudarstvo. V obdobju, ko ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, nastopa v vlogi nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, obveznosti iz naslova plačila koncesnin in rezerviranih
sredstev za sanacijo mirujejo. Obveznosti iz naslova koncesnin
in rezerviranih sredstev za sanacijo, ki so zapadle do začetka
stečajnega postopka, postanejo predmet priglasitve terjatev iz
stečajne mase, preostale zapadle obveznosti do ugasnitve rudarske pravice pa se štejejo za terjatve iz tekočega poslovanja
stečajnega dolžnika.
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(3) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, rudarsko pravico za izkoriščanje prenese
na novega nosilca rudarske pravice po postopku iz 51. člena
tega zakona, in sicer do konca obdobja, za katero je rudarska
pravica za izkoriščanje podeljena. Za ta postopek prenosa
rudarske pravice se ne uporablja 2. točka drugega odstavka
51. člena tega zakona. Tako pridobljena rudarska pravica se
lahko podaljša po postopku iz 50. člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti in
sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka nobena pravna
ali fizična oseba ne vloži vloge za prenos rudarske pravice najmanj eno leto pred zaključkom obdobja, za katero je rudarska
pravica za izkoriščanje podeljena, ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izbere novega nosilca rudarske pravice za izkoriščanje
do konca obdobja, za katero je rudarska pravica za izkoriščanje
podeljena, na podlagi javnega razpisa. Za postopek izbire nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se smiselno uporabljajo
določbe 41. do 42.a člena tega zakona.
(5) Za ustrezno bančno garancijo iz prve in druge alineje
2. točke prvega odstavka tega člena se šteje bančna garancija,
katere naročnik je nosilec rudarske pravice ali druga pravna ali
fizična oseba.
(6) Ne glede na prvo in drugo alinejo 2. točke prvega
odstavka tega člena lahko nosilec rudarske pravice ali zanj
druga pravna ali fizična oseba namesto bančne garancije nakaže razliko med stroškom končne sanacije in že vplačanimi
rezerviranimi sredstvi za sanacijo, na račun Eko sklada, in sicer
v enakem roku, kot velja za predložitev bančne garancije. Nakazilo se poveča za znesek letnega nadomestila za upravljanje
z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki pripada Eko skladu, in
v tem primeru je znesek enak najvišjemu enkratnemu znesku
nadomestila po predpisu iz tretjega odstavka 53. člena tega
zakona.
(7) O poravnavi obveznosti iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo, v kateri ugotovi skupno obveznost, višino do
izdaje ugotovitvene odločbe vplačanih sredstev in ali so s tem
poravnane vse obveznosti.«.
25. člen
V 62. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »energetsko ali drugo«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Minister, pristojen za rudarstvo, se lahko odloči, da
vladi ne poda predloga iz drugega odstavka tega člena, če
predlog poda samoupravna lokalna skupnost, pa bi samoupravna lokalna skupnost lahko interesno območje za namen
izkoriščanja mineralne surovine opredelila v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena tega zakona.«.
26. člen
V 69. členu se v naslovu za besedo »surovin« doda besedilo »in izvajanja zahtevnih rudarskih del«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da
se glasijo:
»(2) Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev za izvajalca rudarskih del, mora pred začetkom izvajanja rudarskih del skleniti
pisno pogodbo za izvajanje rudarskih del s pravno osebo ali
samostojnim podjetnikom posameznikom, ki te pogoje izpolnjuje. Tak izvajalec ne more nastopati kot prodajalec mineralne
surovine, ampak je njen prodajalec lahko samo koncesionar.
Kadar mineralno surovino na trg dostavlja izvajalec, lahko
mineralno surovino prodaja na trgu samo v imenu in za račun
koncesionarja.
(3) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora najmanj
15 dni pred začetkom zahtevnih rudarskih del iz 71. člena
tega zakona rudarski inšpekciji prijaviti začetek del in v prijavi
navesti:
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1. številko in datum sklenitve koncesijske pogodbe, na
podlagi katere je pridobil rudarsko pravico za izkoriščanje,
2. vrsto zahtevnih rudarskih del, ki jih bo izvajal,
3. lokacijo del iz prejšnje točke,
4. podatke o potrjenem rudarskem projektu za pridobitev
koncesije za izkoriščanje in potrjenem rudarskem projektu za
izvedbo, s katerima so opredeljena rudarska dela iz 2. točke
tega odstavka,
5. planiran datum začetka del iz 2. točke tega odstavka,
6. izvajalca rudarskih del iz 22. člena tega zakona,
7. osebo, ki bo opravljala posle tehničnega vodje rudarskih del iz 70. člena tega zakona,
8. osebo, ki bo opravljala naloge s področja varnosti in
zdravja pri delu iz 75. člena tega zakona.
(4) Izkoriščanje mineralnih surovin in izvajanje del, ki se
po tem zakonu štejejo za zahtevna rudarska dela, se lahko
začneta samo na podlagi poprej izdelanega in revidiranega
rudarskega projekta za izvedbo, ki ga morata pred začetkom
del v obliki izjave, da se strinjata z njegovimi tehničnimi rešitvami, potrditi pooblaščeni osebi nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje in izvajalca zahtevnih rudarskih del (potrjeni rudarski projekt za izvedbo). Rudarski projekt za izvedbo mora biti
skladen z višje rangiranim rudarskim projektom, na katerega
se nanaša rudarski projekt za izvedbo (rudarskim projektom za
raziskovanje, pridobitev koncesije za izkoriščanje ali opustitev
rudarskih del).
(5) Osebi iz prejšnjega odstavka morata izpolnjevati s tem
zakonom predpisane pogoje za tehnično vodenje rudarskih
del.«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Če se izven rudniškega prostora gradi objekt s pomočjo razstreljevanja ali vrta vrtina globine nad 300 m iz tretjega
odstavka 123. člena tega zakona, tretji odstavek tega člena
smiselno velja za izvajalca teh del.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena ni mogoče
potrditi rudarskega projekta za izvedbo del, ki vključujejo hidravlično lomljenje.«.
27. člen
V 70. členu se v prvem odstavku v prvi, drugi in tretji
alineji za besedo »izobrazbo« doda besedilo »rudarske ali
geotehnološke smeri«.
V drugem odstavku se za besedo »izobrazbo« doda besedilo »rudarske in geotehnološke smeri«.
V petem odstavku se beseda »Tehnični« nadomesti z
besedilom »Pri površinskih rudarskih delih, ki po 71. členu tega
zakona ne spadajo med zahtevna rudarska dela, tehnični«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena je
tehnični vodja rudarskih del in vodja posameznih rudarskih del
pri globinskem vrtanju lahko tudi oseba s strokovno izobrazbo
s področja raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega
plina ali področja globinskega vrtanja.
(7) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena je
tehnični vodja rudarskih del in vodja posameznih rudarskih del
pri površinskih rudarskih delih, ki ne spadajo med zahtevna
rudarska dela, lahko tudi oseba z gradbeno smerjo izobrazbe,
če program izobraževanja vključuje tudi geomehaniko tal ali
geotehniko.«.
28. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:
»70.a člen
(vodja tehnične službe)
(1) Izvajalec rudarskih del lahko organizira strojno, elektro, elektro-strojno, hidrogeološko, geomehansko in druge
tehnične službe.
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(2) Vodja tehnične službe pri podzemnih rudarskih delih
je lahko:
– oseba z univerzitetno izobrazbo tiste smeri, ki ustreza
vrsti tehnične službe, dvema letoma delovnih izkušenj s področja del, ki jih izvaja posamezna tehnična služba, in opravljenim
strokovnim izpitom za vodjo te tehnične službe,
– oseba z visoko strokovno izobrazbo tiste smeri, ki ustreza vrsti tehnične službe, tremi leti delovnih izkušenj s področja
del, ki jih izvaja posamezna tehnična služba, in opravljenim
strokovnim izpitom za vodjo te tehnične službe ali
– oseba z višjo strokovno izobrazbo tiste smeri, ki ustreza
vrsti tehnične službe, štirimi leti delovnih izkušenj s področja
del, ki jih izvaja posamezna tehnična služba, in opravljenim
strokovnim izpitom za vodjo te tehnične službe.
(3) Vodja tehnične službe pri površinskih rudarskih delih je
lahko poleg osebe, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka,
tudi oseba s srednjo strokovno izobrazbo tiste smeri, ki ustreza
vrsti tehnične službe, desetimi leti delovnih izkušenj s področja
del, ki jih izvaja posamezna tehnična služba, in opravljenim
strokovnim izpitom za vodjo te tehnične službe.
(4) Vodja posameznih tehničnih del pri podzemnih in površinskih rudarskih delih je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega odstavka.«.
29. člen
V 71. členu se v 1. točki v peti alineji za besedo »več«
doda besedilo »ter vrtanje vrtin, kjer obstaja nevarnost ionizirajočega sevanja, vdora ali izbruha vode, nafte ali zemeljskega
plina ali drugih nevarnih plinov«.
Za sedmo alinejo se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– vsa dela, ki se izvajajo na območjih s pojavi nevarnih
plinov, par, prahu, ionizirajočega sevanja, vdorov vode ali razmočene hribine, izbruhov vode, nafte in zemeljskega plina,«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deveta in
deseta alineja.
30. člen
V 72. členu se na koncu prvega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: »Iz načrta rudniškega prostora mora biti
razvidno dejansko stanje izvedenih rudarskih del glede na
projektirano stanje.«.
31. člen
V 75. členu se na koncu petega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »V splošnem aktu o varnosti in zdravju pri delu
se določi tudi zahtevana obdobna prisotnost osebe, pooblaščene za varnost in zdravje pri delu, na posameznem delovišču.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Strokovne naloge s področja varnosti in zdravja
pri delu lahko pooblaščena oseba izvaja tudi na dveh ali več
pridobivalnih prostorih, če je njena prisotnost na posameznem
delovišču zagotovljena v skladu s splošnim aktom o varnosti in
zdravju pri delu iz petega odstavka tega člena in pod pogojem,
da opravljeno število njenih ur ne presega s predpisi, ki urejajo
delovna razmerja, maksimalno dovoljenega števila ur.
(8) Oseba, pooblaščena za varnost in zdravje pri delu,
mora ugotovitve o pregledu delovišč in izdane ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vpisati v knjigo rudarskega
nadzora.«.
32. člen
V 83. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za geotermični energetski vir in naravno morsko sol.
(4) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja poslovno
skrivnost, se v primeru naravne ali druge nesreče na območju
rudniškega prostora lahko uporabijo podatki iz poročil iz prvega
odstavka in elaboratov iz drugega odstavka tega člena, če se
takšni podatki oziroma elaborati uporabijo za potrebe zaščite
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in reševanja ter odprave posledic naravne oziroma druge nesreče.«.
33. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
(pridobitev mineralne surovine pri izvajanju gradbenih del
in gradnji gozdne infrastrukture)
(1) Če se pri izvajanju gradbenih del na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega po predpisih, ki urejajo gradnjo, ali
gradnji gozdne infrastrukture na podlagi odločbe, izdane po
predpisih, ki urejajo gozdove, predvideva pridobitev mineralne
surovine, veljajo za investitorja teh del glede plačila za pridobljeno enoto mineralne surovine določbe tega zakona in predpisov, ki urejajo način določanja plačila rudarske koncesnine.
(2) Če pristojni upravni organ izda odločbo za gradnjo
gozdne infrastrukture, pri kateri bo izkopana tudi mineralna
surovina, takšno odločbo pošlje v vednost rudarski inšpekciji.
(3) Obveznost glede plačila za pridobljeno enoto mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena velja ne glede na
čistost mineralne surovine, način njene dejanske uporabe ali
njene drugačne opredelitve po drugih predpisih (npr. opredelitve za gradbeni odpadek).
(4) Investitor mora pridobljene količine mineralne surovine
ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, priglasiti v 15 dneh od
zaključka del iz prvega odstavka tega člena. V primeru večletnega izkopa mora za količine, pridobljene v preteklem letu, to
storiti najpozneje do konca januarja tekočega leta, za količine,
pridobljene v letu zaključka del, pa v 15 dneh od zaključka del.
V priglasitvi mora navesti:
– podatke o investitorju,
– datum začetka del iz prvega odstavka tega člena,
– vrsto in količino mineralne surovine v raščenem stanju,
pridobljene pri delih iz prvega odstavka tega člena,
– datum zaključka del iz prvega odstavka tega člena oziroma predviden rok zaključka del, če dela ne bodo zaključena
v istem letu, kot so bila začeta.
(5) Priglasitvi iz prejšnjega odstavka mora investitor priložiti:
– kopijo dovoljenja ali odločbe iz prvega odstavka tega
člena,
– na vpogled tehnično dokumentacijo, ki je bila podlaga
za izdajo dovoljenja ali odločbe iz prvega odstavka tega člena,
če iz dovoljenja ali odločbe ni razvidna predvidena količina
izkopa v raščenem stanju,
– geološko poročilo o vrsti mineralne surovine in količini
izkopanega dela tal, v primeru več različnih mineralnih surovin
pa tudi o količini posamezne vrste mineralne surovine.
(6) Ne glede na četrti odstavek 53. člena tega zakona
znaša v primerih iz prvega odstavka tega člena nadomestilo
za proizvedeno enoto mineralne surovine v raščenem stanju
80 odstotkov povprečne cene enote mineralne surovine v raščenem stanju po predpisu iz tretjega odstavka 53. člena tega
zakona.
(7) Pri izvajanju gradbenih del ali gradnji iz prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti, da se čim več mineralne
surovine ponovno uporabi pri sami izvedbi teh gradbenih del
ali gradnji.
(8) Če pri izvajanju gradbenih del ali gradnji iz prvega
odstavka tega člena ostajajo viški mineralne surovine, ki jih
ni mogoče porabiti pri samih gradbenih delih ali gradnji, lahko
investitor z viški mineralne surovine postopa na enega od
naslednjih načinov:
1. jih opredeli kot proizvod in da na trg, če izpolnjujejo
pogoje za dajanje na trg v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje
dajanja proizvodov na trg,
2. jih opredeli za stranski proizvod, če izpolnjujejo pogoje
za stranski proizvod v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, in
da na trg, če izpolnjujejo pogoje za dajanje na trg v skladu s
predpisi, ki urejajo pogoje dajanja proizvodov na trg,

Stran

3650 /

Št.

54 / 20. 4. 2022

3. jih opredeli kot proizvod iz odpadkov, če jim je prenehal
status odpadka v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, in izpolnjujejo pogoje za dajanje na trg, v skladu s predpisi, ki urejajo
pogoje dajanja proizvodov na trg,
4. zagotovi njihovo obdelavo v skladu s predpisi, ki urejajo
odpadke, ali
5. jih začasno skladišči v skladu s predpisi, ki urejajo
odpadke.
(9) Ne glede na sedmi odstavek 95. člena tega zakona se
viški mineralnih surovin iz prejšnjega odstavka lahko uporabijo
za sanacijo površinskega kopa pod pogoji, da:
– se s tem ne onemogoči dostopa do matične mineralne
surovine v pridobivalnem prostoru ali ovira njeno izkoriščanje,
– se z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za
izkoriščanje izkaže, da takšna uporaba viškov mineralne surovine ne pomeni nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi in živali
ter ne povzroča onesnaževanja okolja oziroma predvidljive
škode na objektih in okolju,
– so za takšno uporabo viškov mineralne surovine pridobljena vsa dovoljenja in soglasja po drugih predpisih, in
– je takšen način sanacije pridobivalnega prostora skladen s prostorskimi akti.
(10) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo gradnjo in
gozdove, ni dovoljeno izdajanje dovoljenj ali odločb za dela iz
prvega odstavka tega člena, pri katerih se izkopana mineralna
surovina nadomešča z drugimi materiali, kot so zemeljski izkopi, umetno pripravljena zemljina, kompost in digestat, drugi
odpadki ali gradbeni proizvodi, pridobljeni iz odpadkov ali od
drugje pripeljana mineralna surovina. Odločba, izdana v nasprotju s tem odstavkom, je nična po samem zakonu.
(11) Geološko poročilo iz tretje alineje petega odstavka
tega člena lahko izdela samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za
izdelavo geološke dokumentacije po tem zakonu in je vpisana
v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.«.
34. člen
Besedilo 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora izvesti
dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale
pri izvajanju rudarskih del, na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati ali odpraviti, pa izvesti ukrepe zavarovanja,
da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter
možne povzročitelje onesnaževanja okolja ali predvidljive škode na objektih in okolju (v nadaljnjem besedilu: redna zapiralna
dela). Pri tem mora upoštevati določbe koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.
(2) Redna zapiralna dela iz prejšnjega odstavka se lahko
izvajajo samo na podlagi potrjenega rudarskega projekta za
pridobitev koncesije za izkoriščanje ter v njegovem okviru izdelanega in potrjenega rudarskega projekta za izvedbo.
(3) Če je treba trajno opustitev izvajanja rudarskih del iz
kateregakoli razloga izvesti še pred dokončanjem izkoriščanja
v obsegu podeljene rudarske pravice in koncesije, se takšna
predčasna popolna in trajna opustitev izvajanja rudarskih del
lahko izvede samo na podlagi rudarskega projekta za opustitev
izvajanja rudarskih del iz 97. člena tega zakona ter v njegovem okviru izdelanega in potrjenega rudarskega projekta za
izvedbo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek rudarskega projekta za
opustitev izvajanja rudarskih del ni treba izdelati za zemljišča
znotraj rudniškega prostora, v katera nosilec rudarske pravice
ni posegel in so ostala v naravnem stanju.
(5) Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del se
lahko izvede za celoten pridobivalni prostor ali del pridobivalnega prostora. Opustitev za del pridobivalnega prostora se lahko
izvede samo, če izločitev tega dela ne onemogoča izkoriščanja
mineralne surovine na preostalem delu pridobivalnega prostora
ali ne onemogoča izkoriščanja na način, kot je predviden v
potrjenem rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje. V nasprotnem primeru mora nosilec rudarske pravice
ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, predložiti v potrditev nov
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rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v katerem je upoštevan nov obseg pridobivalnega prostora. Potrditev
se izvede smiselno na način iz 45. člena tega zakona, o čemer
se sklene dodatek h koncesijski pogodbi.
(6) Na delih površinskega kopa, ki niso več potrebni za izkoriščanje mineralne surovine, se sproti izvajata tehnična in biološka sanacija ter omogoči njihova uporaba za druge namene.
(7) Rekultivacija površinskega kopa se izvaja z lastno
inertno jalovino in odkrivko. S tem namenom se jalovina in
odkrivka do uporabe skladiščita znotraj pridobivalnega prostora. Če znotraj pridobivalnega prostora ni mogoče zagotoviti ustreznega skladiščenja odkrivke in jalovine, se lahko do
uporabe za sanacijo skladiščita tudi na drugem zemljišču v
bližini pridobivalnega prostora v skladu s predpisi, ki urejajo
odpadke. Če lastne odkrivke ni dovolj ali njena kakovost ne
omogoča izvedbe renaturacije, se rekultivacija lahko izvede
tudi z zemeljskim izkopom ali umetno pripravljeno zemljino v
skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem
odpadkov.
(8) Rekultivacija se izvede v debelini, ki jo določajo dokumenti urejanja prostora, če ti debeline ne določajo, pa najmanj
v debelini naravnega okolja, vendar ne več kot v povprečni
debelini enega metra. Navoz debelejših plasti od drugje pripeljanih zemljin, zemeljskih izkopov, odpadkov in podobnega ne
pomeni rekultivacije in rudarskih del po tem zakonu.
(9) Vlada določi:
– seznam odpadnih materialov, ki se štejejo za inertne
rudarske odpadke v skladu z merili, določenimi v Odločbi
2009/359/ES,
– pravila in pogoje za ponovno uporabo inertnih rudarskih
odpadkov v pridobivalnem prostoru po končanem pridobivanju
mineralnih surovin za namen sanacije pridobivalnega prostora
ali v gradbene namene.«.
35. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
»96. člen
(predčasna popolna in trajna opustitev izvajanja
rudarskih del)
(1) Predčasno popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del iz tretjega odstavka 95. člena tega zakona mora
nosilec rudarske pravice za izkoriščanje prijaviti rudarski inšpekciji najmanj šest mesecev pred ustavitvijo del. V enakem
roku mora pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo
za tehnični pregled izpolnjevanja pogojev za predčasno opustitev rudarskih del.
(2) Po prejemu vloge iz prejšnjega odstavka ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, preveri, ali so poravnane vse zapadle
obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v zvezi s
plačevanjem rudarskih koncesnin in sredstev, rezerviranih za
sanacijo. Če obveznosti niso poravnane, ministrstvo, pristojno za rudarstvo, nosilca rudarske pravice obvesti, da lahko
poravna obveznosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
v največ osmih dneh. Če nosilec rudarske pravice tudi v tem
roku obveznosti ne poravna, ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
sproži postopek izvršbe, če ta pred tem še ni bil začet.
(3) Minister, pristojen za rudarstvo, s sklepom imenuje
komisijo za tehnični pregled. S sklepom se določijo tudi predmet tehničnega pregleda ter datum in kraj njegove izvedbe.
Sklep o imenovanju komisije se vroči nosilcu rudarske pravice
in članom komisije najmanj osem dni pred izvedbo tehničnega pregleda. Ta rok je lahko tudi krajši, če se o tem s pisno
izjavo strinjajo nosilec rudarske pravice in vsi člani komisije.
Za ustrezno pisno izjavo se šteje napisana ali natisnjena in
lastnoročno podpisana izjava, poslana na uradni naslov ministrstva, pristojnega za rudarstvo, ali izjava v elektronski obliki,
poslana na uradni elektronski naslov ministrstva, pristojnega za
rudarstvo. Prispele izjave se navedejo v zapisniku iz osmega
odstavka tega člena.
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(4) V komisijo iz prejšnjega odstavka se glede na zahtevnost tehničnega pregleda imenujejo najmanj po en in največ
po dva predstavnika:
– ministrstva, pristojnega za rudarstvo,
– ministrstva, pristojnega za prostorsko načrtovanje na
lokalnem ali državnem nivoju, glede na vrsto veljavnega prostorskega akta ali izdane začasne ukrepe za zavarovanje prostorskega načrtovanja,
– ministrstva, pristojnega za varstvo okolja,
– pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, na
območju katere so se izvajala rudarska dela,
– pobudnika veljavnega državnega prostorskega načrta,
če je tak načrt za zadevno območje sprejet, ali pobudnika
prostorskega načrta, za katerega so izdani začasni ukrepi za
zavarovanje prostorskega načrtovanja, in
– rudarske inšpekcije.
(5) Če je zaradi strokovne, tehnične ali druge specifičnosti to potrebno, se lahko v komisijo iz prejšnjega odstavka
imenujejo še strokovnjaki s področja rudarstva, varstva okolja,
varstva voda, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
drugi.
(6) Nosilec rudarske pravice mora zagotoviti, da na tehničnem pregledu sodelujejo njegov zakoniti zastopnik ali od
njega pooblaščena oseba. Nosilec rudarske pravice lahko na
tehnični pregled povabi tudi osebe, ki so sodelovale pri izdelavi
rudarske tehnične dokumentacije in izvajanju rudarskih del,
dobavitelje materiala in opreme ter druge osebe.
(7) Komisijo za tehnični pregled vodi in njeno delo usmerja član komisije, ki je predstavnik ministrstva, pristojnega za
rudarstvo. Stroške tehničnega pregleda nosi nosilec rudarske
pravice, vključujejo pa lahko povračilo stroškov prehrane in povračilo stroškov prevoza na službeni poti. O stroških postopka
se odloči s posebnim sklepom.
(8) Člani komisije za tehnični pregled in nosilec rudarske
pravice oziroma od njega pooblaščene osebe lahko podajajo
pripombe na zapisnik iz desetega odstavka tega člena na tehničnem pregledu. Predstavnik iz druge in tretje alineje četrtega
odstavka tega člena lahko vsaj tri dni pred izvedbo tehničnega
pregleda ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, pisno sporoči,
da nima pripomb in da ne bo sodeloval pri tehničnem pregledu.
Če se kateri od teh dveh predstavnikov tehničnega pregleda
ne udeleži in v prej navedenem roku pisno ne sporoči svojih
pripomb, se šteje, da nima pripomb. Navedeno se vpiše v zapisnik iz desetega odstavka tega člena.
(9) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora na
tehničnem pregledu komisiji predložiti rudarsko tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je izvajal rudarska dela in sprejel
odločitev za prenehanje izkoriščanja mineralnih surovin. Komisija za tehnični pregled je pristojna, da na kraju samem:
1. preveri razloge za opustitev rudarskih del,
2. ugotovi zaloge in vire mineralnih surovin, ki bodo glede
na podeljeno koncesijo zaradi predčasne opustitve izvajanja
rudarskih del ostali neizkoriščeni,
3. navede parcelne številke in katastrske občine za zemljiške parcele ali njihove dele znotraj rudniškega prostora, na
katerih naj ministrstvo, pristojno za rudarstvo, dovoli predčasno
opustitev rudarskih del,
4. določi rudniške gradnje in stanja delov pridobivalnega prostora, ki jih samoupravna lokalna skupnost ali pobudnik veljavnega državnega prostorskega načrta ali pobudnik
prostorskega načrta, za katerega so izdani začasni ukrepi
za zavarovanje prostorskega načrtovanja, prevzema v svoje
prostorske akte, z navedbo vrste objekta, njegovih dimenzij
in drugih pomembnih karakteristik za identifikacijo, parcelnih
številk in katastrske občine zemljišč, na katerih stojijo oziroma
se nahajajo, ter pogojev, pod katerimi samoupravna lokalna
skupnost ali pobudnik veljavnega državnega prostorskega
načrta ali pobudnik prostorskega načrta, za katerega so izdani
začasni ukrepi za zavarovanje prostorskega načrtovanja, te
gradnje in stanja delov pridobivalnega prostora prevzema v
prostorski akt,
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5. ugotovi nujna dela in začasne ukrepe, ki jih je za preprečitev nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, živali in premoženja odredil pristojni rudarski inšpektor,
6. določi vrsto in obseg sanacijskih rudarskih del, ki jih
je treba izvesti, da se odpravijo posledice, ki so nastale pri
izvajanju rudarskih del, in izvede dokončna sanacija okolja, ter
7. določi pogoje in zahteve za opustitev izvajanja rudarskih del.
(10) O opravljenem tehničnem pregledu, ugotovitvah,
nujnih delih in začasnih ukrepih, vrsti in obsegu sanacijskih
rudarskih del, ki jih je treba izvesti, ter pogojih in zahtevah iz
prejšnjega odstavka komisija izdela zapisnik v dveh izvodih.
En izvod se na tehničnem pregledu izroči predstavniku nosilca
rudarske pravice, drugi izvod pa obdrži predsednik komisije, ki
poskrbi za njegovo evidentiranje v informacijskem sistemu za
vodenje evidence dokumentarnega gradiva, original pa vloži v
zadevo, ki se nanaša na vlogo iz prvega odstavka tega člena.
Preostalim članom komisije se na tehničnem pregledu izroči
kopija zapisnika.«.
36. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»97. člen
(potrjevanje rudarskega projekta za opustitev izvajanja
rudarskih del)
(1) Po izvedbi tehničnega pregleda iz prejšnjega člena nosilec rudarske pravice pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo,
vloži predlog za potrditev rudarskega projekta za opustitev
izvajanja rudarskih del. Predlogu mora priložiti:
– izjavo o tem, na kakšen način so upoštevani pogoji in
zahteve komisije iz zapisnika iz desetega odstavka 96. člena
tega zakona,
– dva izvoda revidiranega rudarskega projekta za opustitev izvajanja rudarskih del,
– potrjen rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, na podlagi katerega se je izvajalo izkoriščanje in je bil
sestavni del koncesijske pogodbe,
– dokazilo o pravici izvajati rudarska dela na zemljiščih,
na katerih se bodo izvajala sanacijska rudarska dela.
(2) Po prejemu predloga iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pridobi potrdilo o skladnosti revidiranega rudarskega projekta za opustitev izvajanja rudarskih
del z dokumenti urejanja prostora smiselno na način, kot določa
36. člen tega zakona.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, potrdi revidirani
rudarski projekt za opustitev izvajanja rudarskih del iz prvega
odstavka tega člena smiselno na način, kot določata prvi in
drugi odstavek 45. člena tega zakona.
(4) Ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da je
rudarski projekt za opustitev izvajanja rudarskih del izdelan v
skladu z zahtevami tega zakona, da so v njem upoštevani pogoji in zahteve komisije iz zapisnika iz desetega odstavka prejšnjega člena in da ne presega okvirov potrjenega rudarskega
projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje iz tretje alineje
prvega odstavka tega člena ter da izbrani nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje razpolaga z dokazilom o pravici izvajati
rudarska dela na zemljiščih, v katera bo posegal, pripravi predlog dodatka h koncesijski pogodbi v ustreznem številu izvodov. Predlog dodatka h koncesijski pogodbi v imenu Republike
Slovenije podpiše minister, pristojen za rudarstvo, ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, pa nato vse izvode pošlje z osebno
vročitvijo v podpis nosilcu rudarske pravice.
(5) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, vrniti vse izvode podpisanega
dodatka h koncesijski pogodbi v enem mesecu od vročitve,
sicer dodatek ne stopi v veljavo, kar se evidentira v zbirki rudarskih podatkov.
(6) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje nosilcu rudarske pravice en izvod veljavnega dodatka h koncesijski po-
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godbi, skupaj s potrjenim rudarskim projektom za opustitev
izvajanja rudarskih del, ter po en izvod dodatka h koncesijski
pogodbi v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samoupravnim
lokalnim skupnostim, na območju katerih je pridobivalni prostor.
(7) Nosilec rudarske pravice lahko začne z deli po potrjenem rudarskem projektu za opustitev izvajanja rudarskih del
šele po vročitvi dodatka h koncesijski pogodbi in potrjenega
rudarskega projekta iz prejšnjega odstavka.«.
37. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»98. člen
(vloga za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje lahko po dokončanih zapiralnih delih oziroma po izvedeni dokončni sanaciji
okolja pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži vlogo za
izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti na določenem
pridobivalnem prostoru ali njegovem delu.
(2) V vlogi se navede:
1. podatke o vlagatelju vloge,
2. ime pridobivalnega prostora, kot se vodi v rudarski
knjigi,
3. ali se vloga nanaša na izdajo odločbe o prenehanju
pravic in obveznosti za celoten pridobivalni prostor ali njegov
del,
4. parcelne številke in katastrske občine zemljišč, na
katera se vloga nanaša,
5. na kateri del posamezne zemljiške parcele se vloga
nanaša, kadar se nanaša na prenehanje pravic in obveznosti
na delih zemljiških parcel,
6. površino dela pridobivalnega prostora, ki se izloča, na
kvadratni meter natančno, ki jo izračuna pooblaščena geodetska družba.
(3) Vlogi se priloži:
1. geodetski načrt območja, na katero se vloga nanaša,
kadar se nanaša na del pridobivalnega prostora in tega dela
ni mogoče opredeliti samo z navedbo parcelnih številk in katastrskih občin;
2. seznam rudarske tehnične in druge dokumentacije,
na podlagi katere so se v pridobivalnem prostoru ali delu pridobivalnega prostora, na katerega se vloga nanaša, izvajala
rudarska dela;
3. seznam rudarskih projektantov in izvajalcev rudarskih
del, ki so projektirali in izvajali rudarska dela, ki bodo predmet
tehničnega pregleda iz 98.a člena tega zakona, ter njihove
izjave, da so dela dokončana in skladna s potrjenim rudarskim
projektom iz drugega odstavka 95. člena ali šestega odstavka
97. člena tega zakona;
4. pisna izjava pristojnega organa samoupravne lokalne
skupnosti ali pobudnika veljavnega državnega prostorskega
načrta ali pobudnika prostorskega načrta, za katerega so izdani
začasni ukrepi za zavarovanje prostorskega načrtovanja, da
ne nasprotuje gradnjam, ki niso odstranjene, in stanju delov
pridobivalnega prostora, ki niso biološko sanirani, in da jih bo
ali jih je že prevzel v svoje prostorske akte za druge namene,
za katere se ne zahteva izvedba biološke sanacije (npr. za
okoljsko infrastrukturo, gradnjo, državno infrastrukturo, deponiranje viškov mineralne surovine pri izvedbi državnih projektov
in podobno);
5. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani
sanaciji.
(4) Seznam rudarske tehnične in druge dokumentacije iz
2. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. seznam potrjenih rudarskih projektov, na podlagi katerih se je izvajalo izkoriščanje mineralne surovine in opustitev
izvajanja rudarskih del;
2. seznam koncesijskih pogodb, dovoljenj, odločb, soglasij, mnenj, poročil in drugih dokumentov v zvezi z izkoriščanjem
in opustitvijo izkoriščanja mineralne surovine;
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3. seznam rudarskih projektantov in izvajalcev rudarskih
del za dela, ki so bila predmet opustitve izkoriščanja;
4. seznam zapisnikov internih tehničnih pregledov in tehničnih pregledov, ki so jih opravili državni organi;
5. dokazila o doseženih zahtevanih stabilnostih, umiritvi
posedkov, izpolnjenih zahtevah mnenjedajalcev in podobnem;
6. seznam poročil o preizkusih vgrajenih materialov, izjav
o skladnosti, poročil o kakovosti in podobnega;
7. seznam poročil o spremljanju in nadzoru geoloških in
geofizikalnih pojavov, spremljanju vplivov dejavnosti na okolje
in dokumentacije o vplivih na okolje iz devetega odstavka
72. člena tega zakona;
8. seznam gradbenih dovoljenj za objekte ali rudniške
gradnje iz 4. točke prejšnjega odstavka;
9. seznam druge dokumentacije, listin in dokazil, pomembnih za izvedbo postopka.«.
38. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
(tehnični pregled sanacije okolja)
(1) Po prejemu vloge iz prejšnjega člena ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, preveri, ali so poravnane vse zapadle
obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v zvezi s
plačevanjem rudarskih koncesnin in rezerviranih sredstev za
sanacijo. Če niso poravnane, ravna v skladu z drugim odstavkom 96. člena tega zakona.
(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi vloge iz
prejšnjega člena določi datum tehničnega pregleda in imenuje
komisijo za tehnični pregled v skladu s tretjim, četrtim in petim
odstavkom 96. člena tega zakona.
(3) Naloga komisije je, da ugotovi, ali je sanacija okolja
izvedena v skladu z rudarskim projektom iz drugega odstavka
95. člena tega zakona ali šestega odstavka 97. člena tega zakona ter ali izvedena sanacija in izvedeni ukrepi zavarovanja
iz prvega odstavka 95. člena tega zakona zadoščajo. Za zemljišča, na katera nosilec rudarske pravice ni posegel in nanje
tudi ni vplival z drugimi rudarskimi deli, komisija to ugotovitev
vnese v zapisnik iz četrtega odstavka tega člena.
(4) V zvezi z zagotavljanjem prisotnosti oseb s strani nosilca rudarske pravice, vodenjem in usmerjanjem dela komisije,
podajanjem pripomb na izvedeno sanacijo in izvedene ukrepe,
predložitvijo tehnične dokumentacije, izdelavo, vročanjem in
evidentiranjem zapisnika o tehničnem pregledu ter stroški tehničnega pregleda se smiselno upoštevajo določbe 96. člena
tega zakona.
(5) Če se na tehničnem pregledu ugotovi, da določene
rudniške gradnje niso odstranjene, se takšne gradnje lahko
ohranijo, če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje predloži
pisno stališče pristojnega organa iz 4. točke tretjega odstavka
prejšnjega člena. Če je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo,
za ohranjeno gradnjo treba pridobiti gradbeno ali uporabno
dovoljenje, se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo gradnjo
in urejanje prostora, za takšno gradnjo ne odmerja nadomestila
za degradacijo in uzurpacijo prostora.
(6) Če se na tehničnem pregledu ugotovi, da na nekaterih delih pridobivalnega prostora še ni izvedena biološka
sanacija, se takšna stanja delov pridobivalnega prostora lahko
ohranijo, če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje predloži
pisno stališče pristojnega organa iz 4. točke tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(7) Določbe petega in šestega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi v primeru, če se namerava v opuščenih podzemnih prostorih ali na opuščenem površinskem kopu
opravljati dejavnost, ki ni povezana z rudarstvom, ter v primeru
zgrajene dodatne rudarske infrastrukture ali izvajanja druge
gospodarske dejavnosti, skladne s prostorskimi akti.
(8) Če komisija pri tehničnem pregledu ugotovi pomanjkljivosti iz tretjega odstavka tega člena, nosilca rudarske pravice
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za izkoriščanje v zapisniku opozori nanje in določi rok, v katerem jih mora odpraviti.
(9) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje v roku iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za rudarstvo, obvesti, ali
je pomanjkljivosti odpravil, in o tem predloži ustrezna dokazila.
(10) Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka lahko
komisija ali njen posamezni član, na delovno področje na
katerega se pomanjkljivost nanaša, ponovno opravi tehnični
pregled. Če ponovni pregled opravi samo posamezni član
komisije, pregleda tista dela, ki jih je bilo treba popraviti ali
naknadno opraviti z njegovega delovnega področja. O ponovnem tehničnem pregledu izdela zapisnik, ki ga vroči nosilcu
rudarske pravice in ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo.«.
39. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen
(odločba o prenehanju pravic in obveznosti)
(1) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o
prenehanju pravic in obveznosti, ko iz zapisnikov iz osmega
in desetega odstavka prejšnjega člena izhaja, da je sanacija
okolja izvedena in da izvedeni ukrepi zadoščajo. Izrek odločbe
vsebuje:
– odločitev o prenehanju pravic in obveznosti,
– navedbo območja, na katero se ta odločitev nanaša,
– obveznost nosilca rudarske pravice, da Geološkemu
zavodu Slovenije izroči dokumentacijo iz prvega odstavka
100. člena tega zakona, in rok, v katerem jo mora izpolniti, ter
– odločitev glede ohranitve objektov, morebitnih nevarnosti in trajnih vzdrževalnih del iz 3. do 6. točke tretjega odstavka
100. člena tega zakona.
(2) Če iz zapisnikov iz osmega in desetega odstavka
prejšnjega člena izhaja, da ima izvedena sanacija okolja pomanjkljivosti, zaradi katerih pomeni nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolje, pri čemer
pomanjkljivosti ni bilo mogoče odpraviti v roku iz osmega odstavka prejšnjega člena, ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
zavrne izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti. Izrek
odločbe vsebuje:
– odločitev glede prenehanja pravic in obveznosti,
– navedbo območja, na katero se ta odločitev nanaša,
– navedbo del in ukrepov zavarovanja, ki jih mora nosilec
rudarske pravice še izvesti za dokončanje sanacije okolja in
izključitev nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi in živali ter
možnih povzročiteljev onesnaževanja okolja ali predvidljive
škode na objektih in okolju.
(3) Odločba iz prvega in drugega odstavka tega člena
se vroči nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje ter pošlje
v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samoupravni lokalni
skupnosti, na območju katere rudnik leži.«.
40. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
(prenehanje pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje ter posledice prenehanja)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora rudarsko tehnično dokumentacijo in drugo dokumentacijo o stanju
rudarskih del, ki se nanaša na izkoriščanje, izročiti Geološkemu
zavodu Slovenije, da ta iz nje pridobi podatke za izdelavo državne geološke karte in da iz nje izbere gradivo, ki se ga mora
v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo, trajno hraniti.
Geološki zavod Slovenije o izročitvi dokumentacije izda potrdilo. Elektronsko kopijo potrdila Geološki zavod Slovenije vnese
v zbirko rudarskih podatkov iz 14. člena tega zakona.
(2) Pravice in obveznosti nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje prenehajo s pravnomočno odločbo o prenehanju
pravic in obveznosti, razen obveznosti izročitve dokumentacije
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iz prejšnjega odstavka, ki preneha z izdajo potrdila Geološkega
zavoda Slovenije.
(3) Geološki zavod Slovenije po prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz prejšnjega
odstavka po uradni dolžnosti izvede ustrezno spremembo v
zbirki rudarskih podatkov iz 14. člena tega zakona, na podlagi
katere je razvidno:
1. da pravna ali fizična oseba ni več nosilka rudarske
pravice za izkoriščanje,
2. da je izkoriščanje na takšnem pridobivalnem prostoru
ali njegovem delu opuščeno,
3. kateri površinski objekti se niso odstranili,
4. kateri podzemni objekti so ostali odprti in bi lahko
pomenili nevarnost pri poseganju na njihovo vplivno območje,
5. katere so morebitne druge nevarnosti,
6. katera so zahtevana trajna vzdrževalna dela (npr. periodično čiščenje odvodnjevalnih kanalov, pregledovanje stanja
podzemnih objektov ipd.), kje je njihova lokacija in kdo je
zavezanec.
(4) Z dnem izvedbe sprememb iz prejšnjega odstavka
se šteje, da je rudnik ali del rudnika, na katerega se nanaša
odločba o prenehanju pravic in obveznosti, zaprt.«.
41. člen
Za 100. členom se dodajo novi 100.a, 100.b in 100.c člen,
ki se glasijo:
»100.a člen
(pogoji za zapustitev rudnika v primeru prenehanja
rudarske pravice pred zaključkom sanacije)
(1) Če koncesijska pogodba med Republiko Slovenijo
in nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje preneha zaradi
razlogov iz prve do četrte alineje drugega odstavka 57. člena
tega zakona, pa popolna in trajna opustitev rudarskih del še ni
bila izvedena, takšni pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: bivši nosilec rudarske pravice) s prenehanjem koncesijske
pogodbe ne preneha obveznost popolne in trajne opustitve
rudarskih del iz 95. člena tega zakona.
(2) Kadar v primeru iz prejšnjega odstavka ob prenehanju
koncesijske pogodbe redna tehnična sanacija še ni izvedena,
bivši nosilec rudarske pravice izvede popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del po postopku za predčasno popolno
in trajno opustitev izvajanja rudarskih del iz 96. člena tega
zakona, če je že izvedena, pa lahko dokonča biološko sanacijo
in začne postopek za izdajo odločbe o prenehanju pravic in
obveznosti po 98. členu tega zakona, pri čemer se upošteva
naslednje:
1. ne glede na rok iz prvega odstavka 96. člena tega zakona pristojni rudarski inšpektor v inšpekcijski odločbi odredi, da
mora bivši nosilec rudarske pravice pri ministrstvu, pristojnem
za rudarstvo, v osmih dneh od vročitve odločbe vložiti vlogo za
predčasno popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del;
2. kot stranka v postopku namesto nosilca rudarske pravice nastopa bivši nosilec rudarske pravice;
3. rudarski projekt za opustitev izvajanja rudarskih del se
namesto z aneksom h koncesijski pogodbi potrdi s pogodbo za
sanacijo bivšega pridobivalnega prostora, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(3) Kadar je v primerih iz prvega odstavka tega člena pri
sanaciji nujno treba pridobiti določeno količino mineralne surovine, velja za obračun nadomestila za pridobljeno mineralno
surovino šesti odstavek 92. člena tega zakona.
100.b člen
(sanacija nelegalnega kopa z izkoriščanjem
mineralne surovine)
(1) Kadar sanacije nelegalnega kopa ni mogoče izvesti
z vrnitvijo v prvotno stanje in je za njeno izvedbo treba pridobiti določeno količino mineralne surovine, se za izvedbo postopka sanacije smiselno uporabljajo določbe za postopek za
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predčasno popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del iz
96. do 100. člena tega zakona, pri čemer se upošteva naslednje:
1. ne glede na rok iz prvega odstavka 96. člena tega zakona pristojni inšpektor v odločbi odredi, da mora zavezanec pri
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, v osmih dneh od vročitve
odločbe vložiti vlogo za predčasno popolno in trajno opustitev
izvajanja rudarskih del;
2. Geološki zavod Slovenije na podlagi odločbe iz prejšnje
točke v zbirki rudarskih podatkov evidentira podatke o nezakonitih rudarskih delih tako, da se ta lokacija nedvoumno razlikuje
od lokacij s podeljeno rudarsko pravico;
3. kot stranka v postopku namesto nosilca rudarske pravice nastopa zavezanec za sanacijo nelegalnega kopa;
4. rudarski projekt za opustitev izvajanja rudarskih del se
namesto z aneksom h koncesijski pogodbi potrdi s pogodbo za
sanacijo nelegalnega kopa, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno
za rudarstvo;
5. po pravnomočnosti odločbe o prenehanju pravic in
obveznosti iz prvega odstavka 99. člena tega zakona Geološki
zavod Slovenije v zbirki rudarskih podatkov označi, da je nelegalni kop saniran.
(2) Za obračun nadomestila za pridobljeno mineralno
surovino se v primerih iz prejšnjega odstavka uporablja šesti
odstavek 53. člena tega zakona.
100.c člen
(monitoring in vzdrževanje trajnih objektov po zaprtju
premogovnika)
Kadar je po zaprtju premogovnika ali njegovega dela
predvideno izvajanje spremljave stabilnosti, posedkov, dvigovanja podtalnice in drugih vrst monitoringa ter vzdrževanje trajnih jamskih objektov, lahko vlada s sklepom določi novega zavezanca za izvajanje teh del. Po sprejemu sklepa ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, za ta del rudnika izda odločbo o prenosu
pravic in obveznosti vzdrževanja, monitoringa in dokončne
sanacije okolja na novega zavezanca. Finančna sredstva za
izvajanje teh del se zagotovijo iz državnega proračuna.«.
42. člen
V 101. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo
»izdani« doda beseda »predpisi,«, besedilo »pogoji iz izdanih
soglasij pristojnih organov in organizacij« pa se nadomesti z
besedilom »zahteve pristojnih mnenjedajalcev in soglasodajalcev«.
Za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V izračunu predvidene inflacije v obdobju do izteka
koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka se za potrebe tega
zakona privzame, da bo inflacija vsako prihodnje leto enaka,
kot je bila povprečna inflacija v preteklem petletnem obdobju.
Predvideno inflacijo v obdobju do izteka rudarske pravice v
odstotkih se izračuna tako, da se stopnja inflacije v prej navedenem petletnem obdobju deli s pet in pomnoži s številom let
do izteka rudarske pravice. Stopnja inflacije za obdobje preteklih petih let od meseca, v katerem se izdeluje izračun stroška
končne sanacije iz prejšnjega odstavka, se izračuna s pomočjo
aplikacije za preračun inflacije za izbrano obdobje, objavljene
na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.
Če je stopnja inflacije za preteklo petletno obdobje negativna,
se za inflacijo upošteva vrednost nič.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za pridobivanje projektnih in drugih pogojev, ki jih je
treba upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije po tem
zakonu, ter za pridobivanje s projektnimi in drugimi pogoji povezanih mnenj pristojnih mnenjedajalcev, pridobivanje soglasij
pristojnih soglasodajalcev in drugih dovoljenj se smiselno uporablja zakon, ki ureja gradnjo.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se besedi »izvedene sanacije« nadomestita z besedilom »za
opustitev izvajanja rudarskih del«.
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43. člen
V 103. členu se v prvem odstavku besedi »izvedene
sanacije« nadomestita z besedilom »za opustitev izvajanja
rudarskih del«.
44. člen
V 105. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Odgovorni rudarski projektant mora imeti izobrazbo
tiste smeri, ki ustreza področju, za katero izdeluje rudarski
projekt.
(3) Za ustrezno prakso iz prvega odstavka tega člena
se šteje praksa po pridobitvi strokovne izobrazbe, v zvezi s
katero delavec uveljavlja izpolnjevanje pogoja izobrazbe iz
prvega odstavka tega člena, pri čemer se v prakso šteje samo
sodelovanje pri rudarskih delih in projektiranju rudarskih del, za
katera bo kot odgovorni rudarski projektant izdeloval rudarske
projekte. V obdobju opravljanja strokovne prakse iz prvega odstavka tega člena mora pri izdelavi rudarskih projektov delavec
z najmanj univerzitetno izobrazbo sodelovati najmanj eno leto,
delavec z visoko strokovno izobrazbo najmanj dve leti, delavec
z višjo izobrazbo pa najmanj pet let.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »projektanta« črta vejica, besedilo »odgovorni vodja rudarskega projekta za podzemno izkoriščanje pa
je lahko samo odgovorni rudarski projektant, ki« pa se nadomesti z besedo »in«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Podrobnejši pogoji glede smeri izobrazbe iz drugega
odstavka tega člena in ustrezne prakse iz tretjega odstavka
tega člena se določijo s predpisom iz 111. člena tega zakona.«.
45. člen
V naslovu VIII. dela se za besedo »OPRAVLJANJE« doda
beseda »REGULIRANIH«.
V VIII. delu se naslov 1. poglavja spremeni tako, da se
glasi: »1. Vrste reguliranih rudarskih storitev in pogoji za njihovo
opravljanje«.
46. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen
(vrste reguliranih rudarskih storitev)
(1) Regulirane rudarske storitve po tem zakonu se delijo
na regulirane rudarske storitve, za katere se strokovni izpit
opravlja pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo (regulirane
storitve v pristojnosti države), in regulirane rudarske storitve,
za katere se strokovni izpit opravlja pri izvajalcu rudarskih del
(regulirane rudarske storitve v pristojnosti izvajalca rudarskih
del).
(2) Regulirane rudarske storitve v pristojnosti države so
storitve, ki jih v skladu s tem zakonom opravljajo odgovorni
rudarski projektant, odgovorni vodja rudarskega projekta, odgovorni rudarski revident, odgovorni vodja rudarskega revidiranja,
tehnični vodja rudarskih del, vodja tehnične službe pri rudarskih
delih in vodja službe za varnost in zdravje pri rudarskih delih.
(3) Regulirane rudarske storitve v pristojnosti izvajalca rudarskih del so storitve, ki jih v skladu s tem zakonom opravljajo
poslovodja, nadzornik, vodja skupine in vodja delovišča.«.
47. člen
Besedilo 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovni izpiti s področja rudarstva se opravljajo pri
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, pred izpitno komisijo, ki jo
s sklepom imenuje minister, pristojen za rudarstvo.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik, namestnik
predsednika, pet ostalih članov komisije in zapisnikar. Člani
komisije so izpraševalci na strokovnih izpitih.
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(3) Predsednik komisije je oseba, ki na ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vodi in odloča v upravnih postopkih s področja rudarstva. Namestnik predsednika in ostali člani so rudarski
inšpektorji. Zapisnikar je oseba, ki na ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo, vodi postopke v zvezi s prijavami na strokovne izpite
ter za komisijo opravlja tudi strokovno administrativna dela.
(4) Člani komisije morajo imeti vsaj sedmo stopnjo izobrazbe rudarske ali geotehnološke smeri ter najmanj 10 let
delovnih izkušenj s področja rudarstva.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti en član
komisije strokovno izobrazbo elektro smeri in najmanj 10 let
delovnih izkušenj z elektro področja pri uporabi eksplozijsko
varne opreme.
(6) Opravljanje izpitov ni javno, lahko pa izpitu prisostvuje
mentor kandidata.
(7) Članom izpitne komisije pripada plačilo za delo in
povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji.
(8) Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je plačilo stroškov izpita.
(9) Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih se vodi v imeniku pooblaščenih oseb v rudarstvu iz 112. člena tega zakona.
Javni del imenika iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona
se objavi na svetovnem spletu.
(10) Vsebino, vrsto in način opravljanja strokovnih izpitov,
podrobnejše pogoje za njihovo opravljanje, podrobnejše pogoje glede izobrazbe in strokovne prakse kandidatov, pogoje
za članstvo v izpitni komisiji ter način obračunavanja stroškov
iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen
za rudarstvo. Pri določitvi vrst strokovnih izpitov se upošteva
različna zahtevnost in vrsta del iz 70., 70.a in 105. člena tega
zakona.«.
48. člen
Za 111. členom se doda nov 111.a člen, ki se glasi:
»111.a člen
(strokovna praksa)
(1) Za prakso in delovne izkušnje iz 70. in 70.a člena tega
zakona se šteje samo praksa, ki jo kandidat opravlja na podlagi
pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu pri pravni osebi ali
samostojnemu podjetniku posamezniku, ki v času opravljanja
strokovne prakse izpolnjuje pogoje za izvajalca rudarskih del.
Za prakso in delovne izkušnje iz 105. člena tega zakona se
šteje samo praksa, ki jo kandidat opravlja na podlagi pogodbe
o zaposlitvi ali pogodbe o delu pri pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki v času opravljanja strokovne
prakse izpolnjuje pogoje za rudarskega projektanta.
(2) Za namen preverbe podatkov glede opravljanja dela
na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in opravljanja strokovne prakse lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
na podlagi kandidatove enotne matične številke občana ali
imena in priimka ter naslova bivanja pridobi podatke iz uradnih
evidenc o vključitvi kandidata v sistem pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
(3) Kandidatu za opravljanje strokovnega izpita, ki je
predložil potrdilo o zaposlitvi ali opravljeni strokovni praksi, ki
vsebuje neresnične ali nepravilne podatke, se z odločbo zavrne
opravljanje strokovnega izpita s področja rudarstva za obdobje
petih let. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.«.
49. člen
V 112. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na pisno zahtevo pooblaščene osebe se v javni del
imenika iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi njeni kontaktni
podatki. Zahteva se evidentira in hrani v zadevi, o vpisu kontaktnih podatkov pa se upravnega akta ne izda.«.
50. člen
V 120. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:

Št.

54 / 20. 4. 2022 /

Stran

3655

»(8) Tehničnega vodenja rudarskih del ne more opravljati
oseba, ki je v rudarskem projektu za ta dela podala mnenje o
upoštevanju predpisov o zagotavljanju varstva in zdravja pri
delu iz sedmega odstavka 107. člena tega zakona.«.
51. člen
V 121. členu se v drugem odstavku prva, druga in tretja
alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– za izvajalca rudarskih del pri površinskem izkoriščanju
nižja od 100.000 eurov, za izvajalca rudarskih del pri podzemnem izkoriščanju pa nižja od 300.000 eurov,
– za rudarskega projektanta in rudarskega revidenta pri
površinskem izkoriščanju nižja od 50.000 eurov, za rudarskega
projektanta in rudarskega revidenta pri podzemnem izkoriščanju pa nižja od 100.000 eurov,
– za geološkega projektanta pri površinskem izkoriščanju
nižja od 20.000 eurov, za geološkega projektanta pri podzemnem izkoriščanju pa nižja od 40.000 eurov.«.
Četrta alineja se črta.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »oseb, ki s pogodbo o zaposlitvi ali s
pogodbo o delu« nadomesti z besedilom »odgovornosti oseb,
ki s pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu ali na kakšen drug
zakonit način«.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
52. člen
V 126. členu se v prvem odstavku:
– v 5. točki za besedo »fotografirati« doda besedilo »raziskovalne in rudniške prostore ter«,
– v 6. točki črta beseda »osnovne«,
– v 11. točki se pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»če prireja rezultate preiskav, raziskav, meritev, izračune in
podobno ali s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja ogroža
življenje in zdravje ljudi ali huje ogroža okolje, naravo in premoženje.«.
53. člen
V 129. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu na podlagi
tega zakona rudarski inšpektor z odločbo odredi, da inšpekcijski zavezanec z dejanjem ali opustitvijo dejanja v roku, ki
ga določi rudarski inšpektor, zagotovi izvajanje tega zakona,
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in predpisov s področja
varnosti in zdravja pri delu iz svoje pristojnosti.«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Rudarski inšpektor mora izdati pisno odločbo iz drugega odstavka tega člena v osmih dneh od dneva, ko je bilo
opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo. V enakem roku mora v
primeru iz prejšnjega odstavka izdati tudi pisno odločbo, kadar
inšpekcijski zavezanec skladno s tem zakonom ni zavezan
voditi knjige rudarskega nadzora.
(5) V odločbah iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
rudarski inšpektor določi tudi rok, v katerem mu mora inšpekcijski zavezanec v pisni obliki sporočiti, na kakšen način je izvršil
v odločbi odrejene inšpekcijske ukrepe.«.
V šestem odstavku se besedilo »in tretjega« nadomesti z
besedilom », tretjega in četrtega«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pritožba zoper odločbo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.«.
54. člen
V 131. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. da izvajalec pri izvajanju rudarskih del ne upošteva v
celoti koncesijske pogodbe, tega zakona, tehničnih predpisov,
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in drugih predpisov, ali rudarski projekt za izvedbo ni skladen z rudarskim
projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ali izvajalec
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rudarskih del ne izvaja v skladu z odobreno rudarsko tehnično
dokumentacijo,«.
V drugem odstavku se na koncu 5. točke pika nadomesti
z vejico in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. da izvajalec izvaja dela brez pravice izvajati rudarska
dela na zemljišču.«.
V tretjem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– izkorišča mineralne surovine brez podeljene koncesije
za izkoriščanje, razen v primeru iz četrtega odstavka 5. člena
tega zakona.«.
Četrta alineja se črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primerih iz prejšnjega odstavka rudarski inšpektor
postopa v skladu s 139. členom tega zakona.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) V odločbi iz prvega in drugega odstavka tega člena
rudarski inšpektor določi tudi vrsto rudarskih del, ki jih prepoveduje, vrsto ukrepov, ki jih mora zavezanec izvesti, ter
rok, v katerem mu mora zavezanec v pisni obliki sporočiti, na
kakšen način je izvršil v odločbi odrejene inšpekcijske ukrepe.
Če izvajalec ukrepov ne izvrši v odrejenem roku, rudarski
inšpektor v primeru iz 5. točke drugega odstavka tega člena
uvede inšpekcijski postopek v skladu s 139. členom tega
zakona, v primeru iz 6. točke drugega odstavka tega člena
pa odredi, da se na stroške izvajalca na zemljišču vzpostavi
prejšnje stanje.«.
132. člen se črta.

55. člen

56. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»133. člen
(dolžnosti inšpekcijskega zavezanca)
(1) Inšpekcijski zavezanec mora rudarskemu inšpektorju
zagotoviti nemoteno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva, mu
dovoliti vstop na območje, kjer se izvajajo rudarska dela, in mu
dati na razpolago vse zahtevane podatke, listine in poročila,
potrebna za izvedbo inšpekcijskega nadzora.
(2) Inšpekcijski zavezanec mora rudarskemu inšpektorju
pisno poročati o izvedbi ukrepov, naloženih z inšpekcijsko odločbo iz 129. člena tega zakona, tako da je iz poročila vidno,
kdaj in na kakšen način je izvajalec rudarskih del izvršil ukrep.«.
57. člen
Besedilo 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je pravni ali fizični osebi z odločbo inšpektorja
odrejen ukrep, inšpekcijski zavezanec pa v odrejenem roku
ukrepa ne izvrši ali ga ne izvrši popolnoma, rudarski ali drug
pristojni inšpektor uvede postopek izvršbe s prisilitvijo v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
se prva in vse naslednje denarne kazni izrekajo v višini najvišjega zneska, ki ga za primer izvršbe s prisilitvijo določa zakon,
ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Denarne kazni iz tega člena se izrekajo neodvisno od
izrekanja glob za prekrške po tem zakonu in izrekanja posebnih
ukrepov inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Kadar inšpekcijski zavezanec neposredno ogroža
stabilnost in obstoj objekta ali naprave, varnost življenja in
zdravja ljudi, prometa, sosednjih objektov in okolja ter pomeni neposredno nevarnost za življenje ali zdravje delavcev,
policija ob navzočnosti rudarskega ali drugega pristojnega
inšpektorja zavezanca prisili k izvršitvi oziroma brez odlašanja ravna skladno s 135. členom tega zakona. Policija ima
pri izvajanju določbe iz prejšnjega stavka vsa pooblastila iz
zakona, ki ureja policijo.«.
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58. člen
Besedilo 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če inšpekcijski zavezanec v odrejenem roku ne izvrši
inšpekcijskega ukrepa ali ga ne izvrši popolnoma, pa takšen
ukrep lahko izvrši tudi kdo drug, lahko rudarski ali drug pristojni
inšpektor po uradni dolžnosti uvede postopek izvršbe po drugih
osebah na stroške zavezanca v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek.«.
59. člen
Besedilo 139. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če rudarski inšpektor pri opravljanju nadzorstva sam
ali na podlagi obvestila ugotovi, da se na zemljiščih, za katera so izdani prostorski akti, namenjeni rudarstvu v skladu s
151. členom tega zakona, izvajajo nezakonita rudarska dela,
uvede inšpekcijski postopek, v katerem:
1. izvajalcu nezakonitih rudarskih del in njihovemu naročniku odredi, da se dela takoj prenehajo izvajati,
2. o nezakonitih rudarskih delih nemudoma obvesti krajevno pristojno državno tožilstvo,
3. odredi izvedbo nujnih ukrepov za preprečitev nevarnosti ter
4. odredi, da se območje na stroške zavezanca vrne v
prvotno stanje, če to ni mogoče, pa odredi izvedbo postopka
sanacije nelegalnega kopa v skladu 100.b členom tega zakona.
(2) Subjekta iz 1. točke prejšnjega odstavka solidarno
odgovarjata za nezakonita rudarska dela. Prav tako za nezakonita rudarska dela solidarno odgovarja lastnik zemljišča, če
ni ravnal v skladu z 90. členom tega zakona.
(3) Če se v inšpekcijskem postopku ugotovi, da lastnik
zemljišča ni vedel oziroma ni mogel vedeti, da se na njegovem
zemljišču izvajajo nezakonita rudarska dela, pa izvajalca ali
naročnika nezakonitih rudarskih del ni mogoče ugotoviti ali ta
ali njegov pravni naslednik ne obstaja več, rudarski inšpektor
lastniku zemljišča odredi samo nujne ukrepe za preprečitev
nevarnosti.
(4) Če inšpektor iz prvega odstavka 123. člena tega zakona ob opravljanju nadzorstva sam ali na podlagi obvestila
ugotovi, da se na zemljiščih, za katera niso izdani prostorski
akti, namenjeni rudarstvu v skladu s 151. členom tega zakona,
izvajajo ali so se izvajala nezakonita rudarska dela, poleg ukrepanja po 123. členu tega zakona postopa tudi skladno s prvim
odstavkom tega člena.
(5) Sanacijo nelegalnega kopa iz prejšnjega odstavka v
sodelovanju z rudarskim inšpektorjem odredi:
– gradbeni inšpektor, če se rudarska dela nezakonito
izvajajo na stavbnem zemljišču,
– kmetijski inšpektor, če se rudarska dela nezakonito
izvajajo na kmetijskem zemljišču,
– gozdarski inšpektor, če se rudarska dela nezakonito
izvajajo v gozdu,
– okoljski inšpektor, če se rudarska dela nezakonito izvajajo na posebej varovanem območju ali v vodi oziroma na
vodnem zemljišču.
(6) Zavezanec mora začetek sanacije prijaviti pristojni
inšpekciji najmanj 15 dni pred začetkom del.
(7) Inšpekcijski ukrepi po tem členu se izrekajo tudi pravnim naslednikom inšpekcijskega zavezanca.«.
60. člen
V 141. členu se v prvem odstavku v 1. točki za zaklepajem
doda besedilo »ali ga ne izvaja v skladu z njo (49. člen)«.
V 2. točki se beseda »drugi« nadomesti z besedo »tretji«.
3., 4. in 5. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»3. če izvaja rudarska dela, pa ne izpolnjuje pogojev za
izvajalca rudarskih del, najame izvajalca, ki teh pogojev ne
izpolnjuje, ali kot izvajalec rudarskih del prodaja mineralno
surovino na trgu za svoje ime in svoj račun (drugi odstavek
69. člena);
4. če naroči, izdela, revidira ali potrdi rudarski projekt za
izvedbo ali odmik od tega projekta, ki ni skladen s potrjenim ru-
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darskim projektom za raziskovanje, pridobitev koncesije za izkoriščanje ali opustitev rudarskih del (četrti odstavek 69. člena);
5. če pred začetkom izvajanja rudarskih del ne razpolaga
z načrtom rudniškega prostora ali nima na delovišču rudarskih
projektov, na podlagi katerih izvaja rudarska dela, in druge
dokumentacije, predpisane s tem zakonom (prvi odstavek
72. člena);«.
16. točka se spremeni tako, da se glasi:
»16. če v primeru predčasne popolne in trajne opustitve
izvajanja rudarskih del ne vloži vloge za tehnični pregled izpolnjevanja pogojev za predčasno opustitev rudarskih del (prvi
odstavek 96. člena);«.
V 17. točki se beseda »prvi« nadomesti z besedo »drugi«,
na koncu pa se pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove
18. do 24. točka, ki se glasijo:
»18. če izvajalec izvaja dela brez pravice izvajati rudarska
dela na zemljišču (peti odstavek 46. člena);
19. če rudarske inšpekcije ne obvesti o nevarnih pojavih,
ki lahko ogrozijo zaposlene, objekte in naprave (tretji odstavek
76. člena);
20. če investitor ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ne
priglasi količin mineralne surovine, pridobljenih pri izvajanju
gradbenih del ali gradnji gozdne infrastrukture (četrti odstavek
92. člena);
21. če ne odstrani začasne deponije viškov mineralnih
surovin, nastalih pri izvedbi državnih projektov na podlagi državnih prostorskih načrtov, najmanj tri leta pred iztekom koncesijske pogodbe (osmi odstavek 92. člena);
22. če po zaključeni sanaciji pridobivalnega prostora ali
območja nezakonitih rudarskih del Geološkemu zavodu Slovenije ne izroči dokumentacije rudarskih načrtov, merskih knjig in
druge dokumentacije o stanju rudarskih del, ki se nanašajo na
izkoriščanje (prvi odstavek 100. člena);
23. če bivši nosilec rudarske pravice ne vloži vloge za
predčasno popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del
v predpisanem roku (1. točka drugega odstavka 100.a člena);
24. če zavezanec za sanacijo nelegalnega kopa ne vloži vloge za predčasno popolno in trajno opustitev izvajanja
rudarskih del v predpisanem roku (1. točka prvega odstavka
100.b člena).«.
61. člen
V 142. členu se v prvem odstavku 11. točka spremeni
tako, da se glasi:
»11. če pred začetkom del ne izdela splošnega akta o
varnosti in zdravju pri delu (peti odstavek 75. člena);«.
Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in
dodata novi 16. in 17. točka, ki se glasita:
»16. če izvaja hidravlično lomljenje (drugi odstavek 6. člena);
17. če rudarskih del ne izvaja skladno z rudarsko tehnično
dokumentacijo (prvi odstavek 102. člena).«.
62. člen
V 143. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »prvi
odstavek 121. člena« nadomesti z besedilom »121. člen«.
63. člen
V 145. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo
od 500 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. če opravlja dela tehničnega vodenja rudarskih del, pa
ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev za tehničnega vodjo rudarskih del (70. člen), ali če opravlja dela vodenja
tehnične službe, pa ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih
pogojev za vodjo tehnične službe (70.a člen);«.
V 6. točki se beseda »drugi« nadomesti z besedo »četrti«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda 13. točka, ki se glasi:
»13. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, za katera
je v rudarskem projektu za ta dela podal mnenje o upošteva-
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nju predpisov o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu iz
sedmega odstavka 107. člena tega zakona (osmi odstavek
120. člena).«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznujeta za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če tehnično
vodenje rudarskih del (prvi odstavek 22. člena), dela odgovornega rudarskega projektanta (prvi odstavek 23. člena) ali dela
odgovornega rudarskega revidenta (prvi odstavek 24. člena)
opravlja posameznik, ki za ta dela ne izpolnjuje pogojev, predpisanih po tem zakonu.
(3) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
64. člen
Besedilo 145.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane
globe, določene s tem zakonom.«.
65. člen
Za 150.d členom se dodata nova 150.e in 150.f člen, ki
se glasita:
»150.e člen
(izjema pri podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice
pri izkoriščanju na zaokroženih celotah in v premogovnikih)
(1) Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki ima koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine
za predelovalno industrijo ali mineralne surovine za industrijo
gradbenih materialov in proizvodov ali geoenergetske surovine,
pridobljeno na podlagi 19. ali 105. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 56/99, 46/04 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08 in 61/10 – ZRud-1), se čas veljavnosti rudarske
pravice za izkoriščanje lahko podaljša tudi brez izpolnjevanja
pogoja pridobljene pravice izvajati rudarska dela na zemljišču iz
4. točke prvega odstavka 50. člena tega zakona za vsa zemljišča, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, če:
1. je izkoriščanje znotraj odobrenega pridobivalnega prostora mogoče izvajati postopoma na posameznih zaokroženih
celotah in
2. ima nosilec rudarske pravice na vseh zemljiščih znotraj zaokrožene celote iz prejšnje točke, za katero bo predložil
rudarski projekt iz naslednjega odstavka, pridobljeno pravico
izvajati rudarska dela.
(2) Koncesionar iz prejšnjega odstavka mora k vlogi za
podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice predložiti nov
revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje iz 5. točke drugega odstavka 50. člena tega zakona za
zaokroženo celoto iz 2. točke prejšnjega odstavka.
(3) Koncesionar iz prvega odstavka tega člena lahko po
sklenitvi dodatka h koncesijski pogodbi iz desetega odstavka
50. člena tega zakona nadaljuje z izkoriščanjem mineralne surovine samo na tistih zemljiščih znotraj pridobivalnega prostora,
za katera mu je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, potrdilo
rudarski projekt iz prejšnjega odstavka. Določba o potrditvi
rudarskega projekta je sestavni del dodatka h koncesijski pogodbi o podaljšanju koncesije.
(4) Na preostalih zemljiščih znotraj pridobivalnega prostora, za katera koncesionar nima pravice izvajati rudarska dela
na zemljišču, izkoriščanje mineralne surovine ni dovoljeno,
rudarski inšpektor pa lahko z odločbo odredi izvedbo nujnih
rudarskih del za preprečitev nevarnosti in škode.
(5) Po pridobitvi pravice izvajati rudarska dela na zemljišču za novo zaokroženo celoto lahko koncesionar ministrstvu,
pristojnemu za rudarstvo, predloži v potrditev nov rudarski
projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki se nanaša
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na takšno zaokroženo celoto. O potrditvi novega rudarskega
projekta se sklene poseben dodatek h koncesijski pogodbi.
(6) Nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje premoga se
rudarska pravica lahko podaljša tudi brez izpolnjevanja pogoja
iz 4. točke prvega odstavka 50. člena tega zakona. Takšna
pravna oseba razmerja z lastniki zemljišč znotraj pridobivalnega prostora še naprej ureja preko rudarskih škod po predpisih,
ki urejajo obligacijska razmerja.
150.f člen
(izjeme pri pridobitvi rudarske pravice na varovanih območjih)
(1) Ne glede na deveto alinejo četrtega odstavka 35. člena tega zakona, lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vladi
predlaga izdajo rudarskega koncesijskega akta, vlada pa tak
koncesijski akt lahko sprejme, tudi brez pozitivnega naravovarstvenega mnenja po določbah zakona, ki ureja ohranjanje
narave, če:
1. se vloga nanaša na širitev pridobivalnega prostora,
na katerem ima zainteresirana pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik ob uveljavitvi tega zakona že pridobljeno
rudarsko pravico in koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine na podlagi 19. ali 105. člena Zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 56/99, 46/04, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo,
68/08 in 61/10 – Zrud-1) in
2. je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, zainteresirani
pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku potrdilo
zaloge mineralne surovine na podlagi opravljenih raziskav pred
izdajo Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12,
33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18), kar
je bila podlaga za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih, ki
so predmet vloge za pridobitev rudarske pravice.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora ne glede na
uredbo iz 2. točke prejšnjega odstavka, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave podati takšne naravovarstvene smernice, da bo s prostorskimi akti predvideno izkoriščanje mogoče
izvesti ob največji možni meri varstva narave.«.
66. člen
V 151. členu se v prvem odstavku besedilo »Zakonu o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09)«
nadomesti z besedilom »predpisih s področja urejanja prostora«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
67. člen
(nadaljevanje izkoriščanja na podlagi potrjenega
rudarskega projekta)
Ne glede na spremenjeno 4. točko prvega odstavka
50. člena zakona se nosilcu rudarske pravice za podzemno
izkoriščanje naravnega kamna brez vplivov na površino rudarska pravica lahko podaljša tudi brez pravice izvajati rudarska
dela na zemljiščih, na katerih se podzemna rudarska dela ne
bodo izvajala globlje od 30 metrov, če je takšen rudarski projekt
za pridobitev koncesije za izkoriščanje ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, potrdilo do uveljavitve tega zakona.
68. člen
(prepoved izvajanja hidravličnega lomljenja)
Skladno s spremenjenim drugim odstavkom 6. člena zakona nosilci rudarske pravice ne smejo izvajati raziskovanja ali
izkoriščanja ogljikovodikov s hidravličnim lomljenjem.
69. člen
(nadaljevanje opravljanja reguliranih rudarskih storitev)
Ne glede na spremenjeni 70. in novi 70.a člen zakona lahko osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela in
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naloge tehničnega vodenja rudarskih del, vodenja posameznih
rudarskih del, vodenja tehničnih služb in vodenja posameznih
tehničnih del v skladu z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS,
št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) in Pravilnikom o strokovni izobrazbi in usposabljanju tehničnih vodij,
vodij tehničnih služb in nadzorno-tehničnega osebja pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih in ustrezni
praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov (Uradni
list SRS, št. 14/76, 16/89, Uradni list RS, št. 56/99 – ZRud in
61/10 – ZRud-1), nadaljujejo z opravljanjem teh del in nalog, ne
morejo pa biti na taka dela na novo razporejene.
70. člen
(uskladitev s koncesijami po prejšnjem zakonu)
(1) Ne glede na drugi odstavek spremenjenega 95. člena
zakona se v primerih, ko sta bili rudarska pravica in koncesija
podeljeni po določbah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS,
št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 46/04, 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo in 68/08), redna zapiralna dela lahko izvajajo na podlagi rudarskega projekta za izkoriščanje ter v njegovem okviru
izdelanega rudarskega projekta za izvajanje del, za katera
je dovoljenje za izkoriščanje oziroma dovoljenje za izvajanje
del izdal pristojni upravni organ, če rudarska projekta takšna
dela zajemata in se s takimi deli ne posega izven rudniškega
prostora.
(2) Ne glede na peti odstavek spremenjenega 95. člena zakona, ki predpisuje preverjanje možnosti nadaljevanja
izkoriščanja po potrjenem rudarskem projektu za pridobitev
koncesije za izkoriščanje, se v primerih, ko sta bili rudarska
pravica in koncesija podeljeni po določbah Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 46/04, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), to preverjanje lahko izvede
po potrjenem rudarskem projektu za izkoriščanje.
(3) Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka spremenjenega 97. člena zakona lahko nosilec rudarske pravice, ki mu
je bila koncesija podeljena po določbah Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 46/04, 98/04 –
uradno prečiščeno besedilo in 68/08), k predlogu za potrditev
rudarskega projekta za opustitev izvajanja rudarskih del priloži
potrjen rudarski projekt za izkoriščanje, na podlagi katerega se
je izvajalo izkoriščanje.
71. člen
(uskladitev zavarovanja odgovornosti)
Izvajalec rudarskih del, rudarski projektant, geološki projektant in rudarski revident uskladijo zavarovalne vsote s spremenjenim 121. členom zakona v enem letu od uveljavitve tega
zakona.
72. člen
(dokončanje upravnih postopkov)
(1) Če je rudarska pravica ugasnila na podlagi 60. člena
Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17), se postopki za izbor novega nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Ne glede na spremenjeni 92. člen zakona se za odločbe za melioracijo, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, še naprej uporablja 92. člen Zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ).
(3) Postopki za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih
del iz 95., 96. in 97. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list
RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17), začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih
predpisih.
(4) Zapiralna dela ter postopki za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti v zvezi z rudarsko pravico za
izkoriščanje iz 98., 99. in 100. člena Zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17), začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih
predpisih.
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73. člen
(izdaja in uskladitev predpisov)
(1) Vlada uskladi predpisa iz tretjega odstavka 53. člena
in tretjega odstavka 54. člena zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada uskladi predpis iz 9. člena zakona v enem letu
po uveljavitvi tega zakona.
(3) Minister, pristojen za rudarstvo, uskladi predpisa iz
šestega odstavka 101. člena in desetega odstavka 111. člena
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Vlada izda predpis iz devetega odstavka 95. člena
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
74. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/22-1/47
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
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Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
1189.

Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti
porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno
in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje
in perutninsko meso

Na podlagi četrtega odstavka 65. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22)
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o zagotavljanju sledljivosti porekla
za nepredpakirano sveže, ohlajeno
in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje
in perutninsko meso
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se določa postopek zagotavljanja
sledljivosti porekla svežega, ohlajenega in zamrznjenega govejega, prašičjega, ovčjega, kozjega in perutninskega mesa (v
nadaljnjem besedilu: meso), ki se daje na trg kot nepredpakirano, da se zagotovi možnost sledenja mesa po poreklu v vseh
fazah proizvodnje in distribucije.
(2) Zagotavljanje sledljivosti porekla mesa je obvezno za
sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje
ali perutninsko meso, ki se uvršča pod oznake kombinirane
nomenklature iz Priloge XI Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES)
št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive
Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive
2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije
2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004
(UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene
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z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU)
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter
Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12.
2015, str. 1), in se daje na trg kot nepredpakirano meso.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena zagotavljanje sledljivosti porekla mesa v skladu s tem pravilnikom ni
obvezno za meso, ki se trži v okviru sheme »Izbrana kakovost
Slovenija«.
2. člen
(postopek informiranja)
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta 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 proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja
enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena
v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
– proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah
Evropske unije in Turčiji ali
– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto
trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem 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).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. izvajalec dejavnosti je izvajalec, kot je opredeljen z
Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih
in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin
in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES)
št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES)
št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU)
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta,
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES
in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv
Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS,
96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS
(Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2021/1756 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2021 o spremembi
Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in
proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi, ter Uredbe (ES) št. 853/2004 v zvezi
z neposredno dobavo mesa perutnine in lagomorfov (UL L
št. 357 z dne 8. 10. 2021, str. 27), in ki daje v promet meso;
2. spremni dokument je dokument, ki ga izvajalec dejavnosti ob prodaji oziroma izdaji mesa izda drugemu izvajalcu
dejavnosti ali končnemu potrošniku v fizični ali drugi obliki
(npr. račun (tudi maloprodajni račun), dobavnica, izdajnica,
prevzemnica);
3. nepredpakirano meso je meso, ki je brez embalaže
oziroma embalaža meso samo delno zapira, tako da je vsebino mogoče spremeniti, in je namenjeno drugemu izvajalcu
dejavnosti ali končnemu potrošniku. Kot nepredpakirano meso
se šteje tudi meso, pakirano na maloprodajnem mestu, bodisi
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na zahtevo končnega potrošnika ali kot meso, predpakirano
za neposredno prodajo. Hkrati se kot nepredpakirano meso
šteje tudi meso, ki je bilo predpakirano, vendar ga izvajalec
dejavnosti odpakira in trži v nepredpakirani obliki;
4. sledljivost porekla mesa pomeni zagotavljanje sledenja
mesa v vseh fazah proizvodnje in distribucije glede na njegovo
poreklo.
4. člen
(zagotavljanje sledljivosti porekla mesa)
(1) Izvajalec dejavnosti zagotavlja sledljivost porekla
mesa tako, da na spremnem dokumentu navede informacijo o
državi porekla ali kraju izvora:
– za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje
in perutninsko meso: v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije
(EU) št. 1337/2013 z dne 13. decembra 2013 o določitvi pravil
za uporabo Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z navedbo države izvora ali kraja porekla za
sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 19);
– za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso: v skladu
z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov
iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97
(UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice
ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc
(UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115), in Uredbo Komisije (ES)
št. 1825/2000 z dne 25. avgusta 2000 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega
mesa (UL L št. 216 z dne 26. 8. 2000, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 275/2007 z dne 15. marca 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1825/2000 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega
mesa (UL L št. 76 z dne 16. 3. 2007, str. 12).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec dejavnosti na spremnem dokumentu navede drug podatek (npr.
identifikacijske številke, kode), s katerim zagotavlja jasno in
nedvoumno povezavo z informacijo o državi porekla ali kraju
izvora mesa iz prejšnjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(prehodno obdobje)
Izvajalci dejavnosti se morajo uskladiti z zahtevami iz tega
pravilnika do 30. oktobra 2023.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-679/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2022
EVA 2021-2330-0114
Dr. Jože Podgoršek
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Zdravko Počivalšek
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO
in 196/21 – ZDOsk) minister za delo družino, socialne zadeve
in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13,
102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) se 4. člen spremeni,
tako da se glasi:
»4. člen
Osebna pomoč
a) Opis storitve
Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z
namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti
in identificiranje virov v okolju, ki ga lahko podprejo. Je organizirana oblika pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih
stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne more odpraviti, je pa
pripravljen skupaj s strokovnim delavcem soustvariti ustrezne
rešitve. Ob tem se upoštevajo posameznikove potrebe, želje,
sposobnosti in življenjske situacije. Glede na strokovno oceno,
pripravljenost in zmožnost sodelovanja posameznika, se lahko
v storitev po potrebi in dogovoru vključijo tudi ključne osebe iz
posameznikovega okolja, ki so za posameznika pomemben
vir moči oziroma se za posameznika oblikujejo stalne oblike
pomoči.
b) Upravičenci
Upravičenci so posamezniki, ki soglašajo z uporabo storitve, aktivno sodelujejo z deležniki v okolju oziroma ustrezno
mrežo stalnih oblik pomoči ter so zaradi različnih vzrokov v
socialni stiski in lahko ob strokovni pomoči in podpori izboljšajo
socialno vključenost ter lahko v svojem okolju samostojno in
neodvisno živijo.
c) Postopki
Postopki izvajanja osebne pomoči obsegajo:
– opredelitev problema in sklenitev dogovora o izvajanju
osebne pomoči;
– usmerjanje upravičenca v spoznavanje socialnih odnosov, svojih reakcij, načinov konfrontacije, ter načinov sodelovanja in pogajanja pri razreševanju konfliktov;
– usposabljanje upravičenca za socialno učenje in spreminjanje odnosov v okolju;
– evalvacijo izvajanja osebne pomoči, kar predstavlja
osnovo za nadaljnje dogovore.
Postopki na podlagi opredelitve problema ter razpoložljivih virov pomoči obsegajo tudi:
– spodbujanje upravičenčevega sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti, pomembnih za njegovo
življenje v povezavi z osebami, ki jim zaupa in so mu blizu;
– krepitev moči in spodbujanje upravičenca k izboljšanju
socialnih zmožnosti in funkcionalnih kompetenc;
– dogovor o sodelovanju s ključnimi deležniki v okolju;
– pomoč strokovnjaka pri predelavi upravičenčevih negativnih izkušenj z okoljem;
– dogovor z nosilci stalne mreže pomoči za redno in trajno
oskrbo ter seznanjanje upravičenca s strokovnimi in laičnimi
delavci, ki bodo z njim sodelovali;
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– določitev institucije, ki bo aktivnosti vodila oziroma
usmerjala vse delavce;
– vključevanje deležnikov v okolju v aktivno spreminjanje
odnosov z upravičencem;
– vključitev upravičenca v organizirane oblike samopomoči, socialnovarstvene programe in aktivacijske programe.
č) Trajanje
Osebna pomoč pred sklenitvijo dogovora obsega tri ure
pogovorov, praviloma na domu upravičenca, lahko pa tudi v
prostorih centra za socialno delo.
Postopki za pripravo sodelovanja ključnih deležnikov v
okolju trajajo povprečno pet ur.
Postopki za organizacijo stalnih oblik pomoči in sodelovanje z nosilci mreže stalne oblike pomoči ter predstavitev
sodelavcev oziroma prostovoljcev trajajo v povprečju osem ur.
Srečanja v okviru storitve osebna pomoč potekajo po dogovorjenih terminih v predvidoma 10 srečanjih in v povprečnem
trajanju 90 minut.
Za vsakim opravljenim ciklusom storitve sledi evalvacija v
povprečnem trajanju dve uri.
Ciklus storitve osebna pomoč, ki vsebuje srečanja pred
sklenitvijo dogovora z upravičencem, s ključnimi deležniki v
okolju, nosilci mreže stalne oblike pomoči ter predstavitev
sodelavcev oziroma prostovoljcev in evalvacijo povprečno obsega 33 ur. Ciklus je na podlagi evalvacije mogoče ponoviti.
d) Metode dela
Storitev se izvaja po principih in načelih svetovalnega
procesa, nasvetovanja ter s tehnikami usmerjanja, pogajanja
in nudenja opore. Uporabljajo se tudi skupinske oblike dela in
delo s skupnostjo.
e) Izvajalci storitve
Osebno pomoč izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) s
petimi leti izkušenj na področju svetovalnih dejavnosti.
V okviru mreže stalne oblike pomoči lahko posamezne
dele storitve osebna pomoč izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena ter strokovni sodelavci iz
70. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A,
28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk).
f) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in
supervizija, organizirana po načelu:
– supervizijski posveti: 10 ur na vsakih 55 storitev;
– strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
g) Dokumentacija
Dokumentacija obsega evidence v skladu z navodili iz
115. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 –
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 –
ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter delovne
evidence izvajalca, zlasti zapisi timskih obravnav ter pregledi
supervizijskih posvetov.
h) Normativ storitve
Povprečni letni normativ storitve na enega strokovnega
delavca je 55 storitev.
Tako določen normativ se poveča za delež upravno-administrativnih nalog po merilu:
– en delavec s V. stopnjo izobrazbe na vsakih 20 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitve in
– en delavec s IV. stopnjo izobrazbe na vsakih 30 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitve.
Izvajanje storitve se organizira po merilu en strokovni
delavec na 30.000 prebivalcev.«.
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2. člen
V 8. členu v točki a) Opis storitve se:
– v enajstem odstavku za besedo »ministrstvo« doda
vejica in besedilo »pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo)«;
– v dvanajstem odstavku za besedo »terapije« dodata
vejica in beseda »varstva«;
– trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo obsega nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, pri prehranjevanju in pitju, oblačenju, slačenju,
odvajanju, gibanju, komunikaciji, pri orientaciji in pri pripravi
na počitek.«;
V točki b) Upravičenci se:
– pod C) v 5. točki v oklepaju za besedama »osebnostnimi
motnjami« dodata vejica in besedilo »težavami v duševnem
zdravju«;
– pod C) v 6. točki za besedama »samostojnega življenja«
doda besedilo »in ki so bile v preteklosti sprejete v poseben
socialnovarstveni zavod na podlagi oskrbe iz 1. do 5. točke
pod C)«;
– pod C) za 7. točko pika nadomesti z vejico in doda nova,
8. točka, ki se glasi:
»8. osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več
motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v
duševnem zdravju), ki so nameščene s sklepom sodišča na
varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.«;
– točka D) spremeni tako, da se glasi:
»D) Osebe, starejše od 65 let:
1. osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, ne zmorejo več povsem samostojno živeti v svojem
domačem okolju, čeprav lahko še samostojno izvajajo temeljne
življenjske aktivnosti in pri tem ne potrebujejo neposredne
pomoči druge osebe,
2. osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in
dnevnih opravilih večinoma samostojne in potrebujejo občasno
pomoč druge osebe,
3.a osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti
in dnevnih opravilih ves čas delno odvisne od pomoči druge
osebe,
3.b osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, ker so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves
čas popolnoma odvisne od pomoči druge osebe,
4. osebe, ki zaradi starostne demence ali podobnih stanj,
potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno spremljanje ali nadzor.«.
V točki e) Metode se:
– za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
»Če pri izvajalcu biva gluha oseba, mora del zaposlenih
pri izvajalcu, na predlog vodstva zavoda, opraviti osnovni tečaj slovenskega znakovnega jezika, v obsegu najmanj 30 ur.
Usposabljanje za pridobitev osnovnega znanja slovenskega
znakovnega jezika organizira ministrstvo.«.
V točki f) Izvajalci se:
– v drugem odstavku za besedama »gospodinja oskrbovalka« dodata vejica in besedilo »socialna oskrbovalka«;
– v šestem odstavku besedilo »po Zakonu o socialnem
varstvu in ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe« nadomesti z
besedilom »na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk),
na delovnem mestu, ki je uvrščeno najmanj v VI. tarifni razred
v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju«.
V točki h) Normativ storitve se:
– osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za stanovanjske skupine, ki so dislocirane od
zavoda in med seboj oddaljene več kot 500 m, ali normativ za
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bivalno enoto, ki vključuje manj kot 12 upravičencev, vendar
ne manj kot 4, je 0,5 delavca za izvajanje osnovne oskrbe,
3,5 strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje socialne
oskrbe ter 0,5 za izvajanje poslovodenja. Za izvajalce, pri
katerih je skupno število vključenih uporabnikov v storitev institucionalnega varstva manjše kot 75, se v vsaki stanovanjski
skupini normativ strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje
socialne oskrbe poveča za 0,5 delavca. Normativ za bivalne
enote, ki so dislocirane od zavoda in med seboj oddaljene več
kot 500 m, v katere se vključuje manj kot 25 upravičencev,
vendar ne manj kot 12, je določen v Prilogi 1c, ki je kot Priloga 3
sestavni del tega pravilnika«.
– v dvanajstem odstavku črta besedilo »(npr. domovi
4. generacije)«, za besedo »določenih« besedilo »v prilogi 1«
nadomesti z besedilom »v Prilogah 1a, 1b in 1c, ki so kot
Priloge 1, 2 in 3 sestavni del«, drugi stavek pa se spremeni
tako, da se glasi: »Združujejo se lahko naloge in opravila pri
osnovni in socialni oskrbi za delovna mesta, ki so uvrščena v
največ V. tarifni razred ter pri socialni oskrbi in poslovodenju za
delovna mesta v VII/2. tarifnem razredu v skladu z zakonom, ki
ureja sistem plač v javnem sektorju.«;
– v trinajstem odstavku črta vejica in besedilo »pristojnemu za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«;
– štirinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi »Izvajalske organizacije lahko horizontalno in vertikalno nadomeščajo
delovna mesta znotraj osnovne oskrbe, znotraj socialne oskrbe
in znotraj nalog poslovodenja, in sicer med:
– III. in IV. tarifnim razredom;
– IV. in V. tarifnim razredom;
– V. in VI. tarifnim razredom;
– VI. in VII/1. tarifnim razredom;
– VII/1. in VII/2. tarifnim razredom v skladu z zakonom, ki
ureja sistem plač v javnem sektorju.«;
– za štirinajstim odstavkom doda nov petnajsti odstavek,
ki se glasi:
»Izvajalec lahko kombinira strukturo zaposlenih pri socialni oskrbi skladno s pridobljenimi in potrebnimi kompetencami
samo znotraj profilov, ki izvajajo varstvo ali posebne oblike
varstva.«
– dosedanji petnajsti do sedemnajsti odstavek postanejo
šestnajsti do osemnajsti odstavek.
3. člen
V 9. členu se v točki a) Opis storitve v 1. točki v petem
odstavku besedilo »tudi možnost uporabe« nadomesti z besedo »uporaba«.
4. člen
V 10. členu v točki a) Opis storitve se:
– v drugem odstavku besedilo »stimulira občutek koristnosti in samopotrditve« nadomesti z besedilom »vzpodbuja
samostojnost, občutek samopotrditve in ohranjanje dobre kakovosti življenja uporabnika«;
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Konkreten
obseg storitve se določi z dogovorom, ki ga uporabnik oziroma
njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik, podpiše z izvajalcem. V
primeru izvajanja storitve izven varstveno delovnega centra dogovor podpiše tudi delodajalec, kjer se storitev izvaja. Sestavni
del dogovora je tudi dodatna ponudba izvajalca, za katero se
odloči uporabnik oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik,
in del storitve, ki se izvaja v nadstandardnem obsegu. Daljši
čas trajanja storitve, izvedba prosto časovnih in kreativnih
aktivnosti izven storitve ter letovanja, športna in kulturna udejstvovanja se ne izvaja v okviru standarda storitve.«;
– šesti odstavek črta, dosedanji sedmi do enaindvajseti
odstavek postanejo šesti do dvajseti odstavek;
– v novem petnajstem odstavku se besedilo »individualnih
programov« nadomesti z besedama »individualnih načrtov«;
– v novem šestnajstem odstavku se za besedilom
»spremstvo pri prevozih« doda besedilo »v skladu z individualnim načrtom«;
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– v novem sedemnajstem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za kritje stroškov nabave materiala in drugih
neposrednih stroškov, vezanih na ustvarjanje izdelkov, nagrade
uporabnikov in za višjo kvaliteto dela in bivanja.«
V točki č) Oblike storitve se za prvim odstavkom doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Za upravičence iz drugega odstavka točke B) tega člena
pravilnika z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro
se oblika storitve prilagodi glede na njihove psihološke, socialne in zdravstvene potrebe, pri čemer psihosocialna rehabilitacija in usposabljanje za življenje oseb s pridobljeno možgansko
poškodbo ali okvaro, obsega osnovno in socialno oskrbo v
skladu s tem členom pravilnika ter zdravstveno varstvo in rehabilitacijo v okviru priznanega programa, po predpisih s področja
zdravstvenega varstva.«.
V točki d) Trajanje se v četrtem odstavku beseda »kvizov«
nadomesti z besedo »prireditev«.
V točki g) Dokumentacija se drugi odstavek spremeni
tako, da se glasi: »Dokumentacija o uporabnikih storitve obsega osebne podatke v skladu z Zakonom o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21
– ZDOsk) individualni načrt, evalvacije, podatke o strokovnih
obravnavah ter drugo dokumentacijo.«.
V točki h) Normativ storitve se:
– v tretjem odstavku črta besedilo »(npr. domovi 4. generacije)«;
– za četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi,
ki se glasijo:
»Zaradi specifičnih potreb uporabnikov in drugih okoliščin,
ki vplivajo na potrebe po dodatnih kadrovskih zmogljivostih
(lokacije, organiziranost, metode dela), se lahko od skupnega
kadrovskega normativa, določenega v Prilogi 2 tega pravilnika,
odstopa za največ 10 %, pri čemer se masa plač za zaposlene
ne sme spremeniti za več kot 10 %. V takšnih primerih mora
izvajalec predhodno pridobiti soglasje ministrstva.
Kadrovski normativ za obliko storitve, ki je prilagojena
upravičencem iz drugega odstavka točke B) tega člena pravilnika, z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, se
uporablja v skladu s tem členom pravilnika.
Izvajalske organizacije lahko nadomeščajo delovna mesta znotraj osnovne oskrbe, znotraj socialne oskrbe in znotraj
nalog poslovodenja, in sicer med: III. in IV. tarifnim razredom;
IV. in V. tarifnim razredom; V. in VI. tarifnim razredom; VI. in
VII/1. tarifnim razredom ter VII/1, in VII/2. tarifnim razredom v
skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Delovna mesta z zahtevnostjo največ V. tarifnega razreda ter pri
socialni oskrbi in poslovodenju za delovna mesta v VII/2. tarifnem razredu oziroma glede na potrebe organizacije dela, zagotavljanje teh nalog in opravil tudi z zunanjimi izvajalci, se lahko
naloge in opravila pri osnovni in socialni oskrbi združujejo.«.
5. člen
Priloga 1 Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu se nadomesti s Prilogo 1a: Kadrovski normativ
za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti z
motnjo v duševnem razvoju, usmerjeni v program usposabljanja CUDV in otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno
družinsko življenje ter odrasle osebe z motnjami v duševnem
razvoju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju v CUDV in
VDC, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Za Prilogo 1 se dodata novi Priloga 1b: Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu v domovih za
starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih in Priloga 1c:
Kadrovski normativ za upravičence v manjših dislociranih bivalnih enotah institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo
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v duševnem razvoju ali več motnjami, ki sta kot Prilogi 2 in 3
sestavna dela tega pravilnika.
PREHODNE DOLOČBE
7. člen
Kadrovski normativi za izvajanje institucionalnega varstva
za odrasle osebe v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih iz nove Priloge 1b pravilnika ter kadrovski
normativi za izvajanje institucionalnega varstva v varstveno
delovnih centrih in zavodih za usposabljanje iz nove Priloge 1c
pravilnika se dosežejo postopoma tako, da se do:
– 1. septembra 2022 uveljavi 1/5 povečanega normativa,
– 1. marca 2024 uveljavi 1/5 povečanega normativa,
– 1. marca 2026 uveljavi 1/5 povečanega normativa,
– 1. marca 2028 uveljavi 1/5 povečanega normativa in
– 1. marca 2030 uveljavi 1/5 povečanega normativa.
Sorazmerno s postopnim uveljavljanjem kadrovskega
normativa iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo Podrobnejši
standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva
v domovih za starejše in Podrobnejši standardi za izvajanje
posameznih vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih, ki jih v skladu z veljavnimi standardi
in normativi določi Skupnost socialnih zavodov Slovenije na
podlagi 68.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18
– ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk).
Do ureditve kadrovskih normativov v predpisih, izdanih
na podlagi zakona, ki ureja dolgotrajno oskrbo, se za izvajalce
institucionalnega varstva v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih
za usposabljanje uporabljajo kadrovski normativi, določeni s
standardi in normativi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja
socialno varstvo.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2022-7
Ljubljana, dne 12. aprila 2022
EVA 2022-2611-0026
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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II.

II.

III.

5. strežnica

1.servirka

2. pomočnik (dietnega)
kuharja

2. animator

VII/2

1. skupinski habilitator

1. knjižničar

1. informatik

Informacijske naloge

VII/1, VII/2

VII/1, VII/2

IV., V.

VII/2

2. varuhinja

VII/2

VII/2

1. socialni delavec

3. psiholog

VII/2

3. psiholog

2. habilitator individualni,
skupinski

VII/2

VII/2

1. habilitator individualni,
skupinski

2. socialni delavec

VII/2

5. psiholog

Knjižnica

Posebni program VIZ

vzgoja in priprava za
življenje

vodenje

VII/2

4. socialni delavec

VII/2

V., VI.

IV., V.

1. delovni inštruktor

IV.

IV., V.

3. varuhinja

2. gospodinja oskrbovalka

III.

IV., V.

1. oskrbovalka

IV., V.

2. voznik oseb s pos.
potrebami/ voznik

V.

1. vzdrževalec, vzdrževalectehnik ***

4. ekonom

IV., V.

IV.

4.šivilja

3. kuhar/dietni/ kuhar

II.

II.

3. perica

2. čistilka

posebne oblike varstva 3. skupinski habilitator

varstvo

tehnična oskrba
prevoz

organiziranje prehrane

bivanje

II.

1. Vratar receptor

Tarifni razred

****

****

****

****

72,0

120,0

108,0

7,0

84,0

192,0

113,0

120,0

55,0

55,0

54,0

138,0

55,0

108,0

120,0

144,0

3,0

84,0

156,0

91,0

120,0

42,0

42,0

17,0

138,0

27,5

108,0

120,0

144,0

2,5

84,0

192,0

91,0

120,0

55,0

55,0

14,0

70,0

27,5

36,0

120,0

72,0

2,0

84,0

156,0

76,0

120,0

55,0

55,0

14,0

90,0

55,0

na 600 m2

Otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno motnjo
v duševnem razvoju
razvoju

na 600 m2

2
Otroci, mladostniki in odrasle osebe s težjo motnjo v
duševnem razvoju
razvoju
na 600 m2

3
Otroci, mladostniki in odrasle osebe s težko motnjo v
duševnem razvoju
razvoju

na 600 m2

4
Otroci, mladostniki in odrasle osebe z več motnjami
(otroci, mladostniki in odrasle osebe z motnjo v
duševnem razvoju, hudimi motnjami vedenja in
osebnosti, gibalnimi in senzornimi motnjami in
poškodbami glave)

1

0

SKUPAJ

138,0

12,0

192,0

107,0

180,0

72,0

55,0

54,0

138,0

57,5

na 600 m2

36,0

108,0

8,0

192,0

95,0

180,0

72,0

55,0

54,0

138,0

57,5

na 600 m2

2

1
Otroci in mladostniki, ki potrebujejo nadomestilo za
družinsko vzgojo in oskrbo

0

SKUPAJ

120

138

180

120,0

138,0

144,0

20,0

9,0

96,0

240,0

120,0

240,0

55,0

55,0

120,0

60,0

138,0

87,0

na 600 m2

110

138

180

360,0

138,0

144,0

19,0

6,0

84,0

240,0

120,0

240,0

55,0

55,0

120,0

24,0

138,8

62,0

na 600 m2

110

138

150

360,0

138,0

144,0

67,0

4,0

84,0

240,0

120,0

240,0

55,0

55,0

120,0

36,0

138,0

62,0

na 600 m2

72

138

80

180,0

180,0

72,0

67,0

3,0

84,0

240,0

120,0

240,0

55,0

55,0

120,0

24,0

120,0

62,0

na 600 m2

4

3

2

1

2 na zavod

Priloga 1a

0

SKUPAJ
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SKUPAJ:

Izvajalci

število upravičencev

Naloge
Otroci in mladostniki, ki potrebujejo še dodatno
strokovno obravnavo

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju IVO

odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Otroci in mladostniki prikrajšani za normalno družinsko življenje

odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju

Otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26 leta starosti z motnjo v duševnem razvoju, usmerjeni v program
usposabljanja CUDV

Kadrovski normativ za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti z motnjo v duševnem razvoju, usmerjeni v program usposabljanja CUDV, otroke in mladostnike, prikrajšane
za normalno družinsko življenje ter odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju v CUDV in VDC

odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju

storitve

upravičenci

osnovna oskrba

Št.

socialna oskrba

3664 /

vzgoja in izobraževanje

odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v
duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, težavami
v duševnem zdravju, gibalnimi in senzornimi
oviranostmi ter s poškodbami glave)
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V.

poslovodne naloge

finančno računovodske naloge

VII/1, VII/2

VI., VII/1, VII/2

VI., VII/1, VII/2

1. direktor

4. računovodja

V.

VI., VII/1, VII/2

3. finančnik

2. ekonomski referent

V.

VII/1, VII/2

9. vodja spl. službe

1. finan. računov. delavec

VII/1, VII/2

8. kadrovik

VII/1

VII/1, VII/2

7. pravnik

6. strokovni sodel. za
upravno pravne zadeve

administrativne naloge 5. strokovni sodelavec

VI., VII/1, VII/2

V.

3. tajnica

4. poslovni sekretar

IV.

2. pisarniški ref.

**** Skladno s pravilnikom, ki ureja normative in standarde za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

*** Če način ogrevanja zgradbe zahteva kurjača ali upravljalca parnih naprav, se veljavni normativ vzdrževalca lahko poveča za normativ 1 vzdrževalec na 314 uporabnikov, oziroma en
upravljalec parnih naprav v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične zahteve za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

1 na zavod

6 % od skupnega števila zaposlenih po tem normativu

6 % od skupnega števila zaposlenih po tem normativu

** izvajalec lahko poljubno kombinira strukturo zaposlenih za socialno oskrbo v okviru obravnave oseb z demenco in sorodnimi stanji

* ali v skladu s predpisi o normativih in standardih za VIZ otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

SKUPAJ:

poslovodenje

1. administrator
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SKUPAJ:

osnovna oskrba

upravičenci

storitve

vzgoja in priprava
za življenje

vodenje

posebne oblike
varstva

varstvo

tehnična oskrba
prevoz

organiziranje
prehrane

bivanje

VII/2

VII/2

VII/2

1. socialni delavec

3. psiholog

48

VII/2

3. psiholog

2. habilitator
individualni, skupinski

84

VII/2

1. habilitator
individualni, skupinski

72

48

VII/2

5. psiholog

VII/2

84

2. socialni delavec

72

VII/2

0

V., VI.

2. animator

VII/2

24

IV., V.

1. delovni inštruktor

4. socialni delavec

12

4. varuhinja

3. skupinski habilitator

72

IV.

IV., V.

3. gospodinja
oskrbovalka

72

84

72

72

84

72

24

24

9

72

0

84

72

0

84

72

24

60

6

72

0

84

24

0

84

24

24

60

4

72

48

84

24

48

84

24

24

24

5

72

0

0

84

0

0

84

24

0

5

72

0

0

84

0

0

84

0

0

0

0

240

120

45

240

30

24

120

120

40

450 m2

12

12

84

12

12

84

12

12

5

0

240

120

45

240

30

24

120

120

40

450 m2

22**

240

120

45

240

30

24

120

120

40

450 m2

22**

240

120

45

240

30

24

120

120

40

450 m2

8

7

6

III.

240

120

45

240

30

24

120

120

40

450 m2

5

IV.

240

120

45

240

30

24

120

138

40

450 m2

4

3

2. socialna oskrbovalka

240

120

45

240

30

24

120

138

40

450 m2

2

1. oskrbovalka

240

V.

120

IV., V.

3. kuhar/dietni/ kuhar

IV., V.

45

240

III.

2. pomočnik (dietnega)
kuharja

IV., V.

30

II.

1.servirka

2. voznik oseb s pos.
potrebami/ voznik

24

120

II.

5. strežnica

1. vzdrževalec,
vzdrževalec-tehnik ***

138

IV.

4.šivilja

4. ekonom

40

450 m2

3 na zavod

II.

II.

1

**3. perica

II.

2. čistilka

Tarifni razred

1. Vratar receptor

Izvajalci

število upravičencev

Naloge

Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju

Odrasle osebe z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo
boleznijo ob koncu življenja

Osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki
niso sposobne samostojnega življenja in ki so bile v preteklosti
sprejete v poseben socialnovarstveni zavod na podlagi oskrbe iz 1.
do 5. točke

KADROVSKI NORMATIVI ZA UPRAVIČENCE V INSTITUCIONALNEM VARSTVU V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

socialna oskrba

Odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju

Odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem
razvoju, osebnostnimi motnjami, težavami v duševnem zdravju,
gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave)

Osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami
(težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem
zdravju), ki so nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke
in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo
delno ali popolno pomoč in nadzor

SKUPAJ

150

22**

22**

22**

22**

240

120

55

240

36

84

36

240

75

450 m2

150

22**

22**

22**

22**

22**

22**

240

120

55

240

36

84

22

240

50

450 m2

150

22**

22**

10**

10**

10**

10**

90

240

45

240

30

84

16

180

40

450 m2

66

6**

6**

6**

6**

6**

6**

90

240

45

240

84

30

22

40

180

450 m2

2

Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri
izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in dnevnih opravilih
večinoma samostojne in potrebujejo občasno pomoč druge osebe

1

3 na zavod

4

3

Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki
so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih
opravilih ves čas delno ali popolnoma odvisne od pomoči druge
osebe

Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost,
ne zmorejo več povsem samostojno živeti v svojem domačem
okolju, čeprav lahko še samostojno izvajajo temeljne življenjske
aktivnosti in pri tem ne potrebujejo neposredne pomoči druge
osebe.

Osebe starejše od 65 let

Osebe, ki zaradi starostne demence ali podobnih stanj,
potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno
spremljanje ali nadzor

SKUPAJ

Priloga 1b

Stran

3666 /

Št.

54 / 20. 4. 2022
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VII/1, VII/2

V.

1. finan. računov
delavec

VI., VII/1, VII/2

4. računovodja

VI., VII/1, VII/2

VI., VII/1, VII/2

3. finančnik

V.

VII/1, VII/2

9. vodja spl. službe

2. ekonomski referent

VII/1, VII/2

8. kadrovik

VII/1

6. strokovni sodel. Za
upravno pravne zadeve

7. pravnik

VII/1, VII/2

5.strokovni sodelavec

poslovodne naloge 1. direktor

finančno računovodske
naloge

administrativne
naloge

V.

VI., VII/1, VII/2

V.

3. tajnica

4. poslovni sekretar

IV.

2. pisarniški ref.

1 na zavod

6 % od skupnega števila zaposlenih po tem normativu

6 % od skupnega števila zaposlenih po tem normativu

*** Če način ogrevanja zgradbe zahteva kurjača ali upravljalca parnih naprav, se veljavni normativ vzdrževalca lahko poveča za normativ 1 vzdrževalec na 314 uporabnikov, oziroma en upravljalec parnih naprav v skladu s pravilnikom, ki ureja
tehnične zahteve za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

** Izvajalec lahko kombinira strukturo zaposlenih pri socialni oskrbi skladno s pridobljenimi in potrebnimi kompetencami samo znotraj profilov, ki izvajajo varstvo ali posebne oblike varstva.

VSI ZAPOSLENI SKUPAJ:

poslovodenje

1. administrator

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran
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Kadrovski normativi za upravičence v manjših dislociranih bivalnih enotah
institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju ali več
motnjami

Priloga 1c

1

2

3

4

odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju

odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v
duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in
osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in
poškodbami glave)

Tarifni razred

odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju

Izvajalci

upravičenci

Naloge

odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju

storitve

Kadrovski normativ za upravičence v manjših dislociranih bivalnih enotah institucionalnega varstva odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju ali več motnjami

število upravičencev

osnovna oskrba

bivanje

organiziranje prehrane

tehnična oskrba
prevoz

varstvo

II.

2. čistilka

II.

3. perica

II.

4.šivilja

IV.

5. strežnica

II.

1.servirka

II.

2. pomočnik (dietnega)
kuharja

III.

3. kuhar/dietni/ kuhar

IV., V.

socialna oskrba

vodenje

vzgoja in priprava za
življenje

na 450 m2

na 450 m2

na 450 m2

na 450 m2

12

12

6

6

120

120

120

120

V.

1. vzdrževalec, vzdrževalectehnik ***

IV., V.

2. voznik oseb s pos.
potrebami/ voznik

IV., V.

1. oskrbovalka

III.

2. gospodinja oskrbovalka

IV.

24

24

24

24

3. varuhinja

IV., V.

8

4

4

3

1. delovni inštruktor

IV., V.

24

24

24

24

2. animator

V, VI.
18

18

18

18

posebne oblike varstva 3. skupinski habilitator

VII/2

4. socialni delavec

VII/2

5. psiholog

VII/2

1. habilitator individualni,
skupinski

VII/2

2. socialni delavec

VII/2

3. psiholog

VII/2

1. socialni delavec

VII/2

2. habilitator individualni,
skupinski

VII/2

3. psiholog

VII/2

SKUPAJ:
1. administrator

IV.

2. pisarniški ref.

V.

3. tajnica
4. poslovni sekretar
administrativne naloge 5. strokovni sodelavec
6. strokovni sodel. za
upravno pravne zadeve

finančno računovodske naloge

poslovodne naloge
SKUPAJ:

V.
VI., VII/1, VII/2
VII/1, VII/2

VII/1, VII/2

8. kadrovik

VII/1, VII/2

9. vodja spl. službe

VII/1, VII/2

2. ekonomski referent

6 % od skupnega števila zaposlenih po tem normativu

VII/1

7. pravnik

1. finan. računov. delavec

SKUPAJ

0

1. Vratar receptor

4. ekonom

poslovodenje

Stran

V.
V.

3. finančnik

VI., VII/1, VII/2

4. računovodja

VI., VII/1, VII/2

1. direktor

VI., VII/1, VII/2

6 % od skupnega števila zaposlenih po tem normativu

1 na zavod
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Št.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih
za napovedi za odmero akontacije dohodnine
ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine
od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja
premoženja v najem

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka
284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim
odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim
odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US,
203/20 – ZIUPOPDVE in 39/22 – ZFU-A) minister za finance
izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o obrazcih
za napovedi za odmero akontacije dohodnine
ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine
od dohodka iz kapitala in dohodka
iz oddajanja premoženja v najem
1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije
dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od
dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v
najem (Uradni list RS, št. 80/19, 195/20 in 43/22) se Priloga 2
nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del
tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-347/2022
Ljubljana, dne 11. aprila 2022
EVA 2022-1611-0046
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

Stran
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Stran
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Priloga 1:
»

PRILOGA 2
Prosimo, da napoved izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami!

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN DOHODKA IZ DRUGEGA
POGODBENEGA RAZMERJA ZA NEREZIDENTE
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (ustrezno napiši številko)
Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku
predpisanega roka, vlaga napoved kot
samoprijavo ali popravlja že vloženo napoved, če
odločba še ni bila vročena.

1; vložitev po izteku roka,
2; samoprijava,
3; popravljanje že vložene napovedi, če
odločba še ni bila vročena.

2. PODATKI O ZAVEZANCU NEREZIDENTU
(ime in priimek)

(davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

Država rezidentstva (označi ali dopiši):

Republika Slovenija

drugo:

Zavezanec (ustrezno izberi):
 Zavezanec ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ
(izpolni se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta (šifra dohodka 1109/1108) ali za dohodek,
prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja (šifra dohodka 1109/1106) ter za
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, razen v primeru dohodka iz osebnega dopolnilnega dela
(šifra dohodka 1230)

 Zavezanec ni vključen v obvezno PIZ za polni delovni ali zavarovalni čas in ni upokojenec
(izpolni se le za dohodek za vodenje poslovnega subjekta (šifra dohodka 1109) ali za dohodek, prejet
za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja (šifra dohodka 1109) ter za dohodek iz
drugega pogodbenega razmerja, razen v primeru dohodka iz osebnega dopolnilnega dela (šifra
dohodka 1230)

 Za zavezanca se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU
(izpolni se le za dohodek za vodenje poslovnega subjekta (šifra dohodka 1109) ali za dohodek,
prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja (šifra dohodka 1109) ter za dohodek
iz drugega pogodbenega razmerja, razen v primeru dohodka iz osebnega dopolnilnega dela (šifra
dohodka 1230)

3. PODATKI O IZPLAČEVALCU DOHODKA
Zaporedna številka
izplačevalca
1.

Ime in priimek oziroma
naziv firme

MF-FURS obr. DOHZAP št. 2

1. izplačevalec

2. izplačevalec

3. izplačevalec

Uradni list Republike Slovenije

2.

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna
številka, pošta)

3

Država

4.

Davčna ali identifikacijska
številka

5.

Glavni delodajalec

Št.

DA/NE

54 / 20. 4. 2022 /

DA/NE

4. PODATKI O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Zap. številka izplačevalca
iz tabele 3
1.
2.
3.
4.

4.a

5.
6.
7.
8.

9.

Datum prejema
dohodka

DA/NE

Podatki o dohodku,
doseženem pri
izplačevalcu iz zap.
številke ______

Podatki o dohodku,
doseženem pri
izplačevalcu iz zap.
številke ______

Podatki o dohodku,
doseženem pri
izplačevalcu iz zap.
številke ______

a. do višine 100 %
povprečne plače v
Sloveniji
b. do višine 100 %
povprečne mesečne
plače delavca, ki znaša
______eur (velja samo
za 1111)
c. ne želim zmanjšanja
davčne osnove

a. do višine 100 %
povprečne plače v
Sloveniji
b. do višine 100 %
povprečne mesečne
plače delavca, ki znaša
______eur (velja samo
za 1111)
c. ne želim zmanjšanja
davčne osnove

a. do višine 100 %
povprečne plače v
Sloveniji
b. do višine 100 %
povprečne mesečne
plače delavca, ki znaša
______eur (velja samo
za 1111)
c. ne želim zmanjšanja
davčne osnove

DA

DA

DA

Izplačilo za mesec
(mm.LLLL)
Izplačilo za obdobje (od
mm. LLLL do mm. LLLL)
Vrsta dohodka

Za šifre vrst dohodkov
1111, 1103/1090 in
1103/1127 se upošteva
zmanjšanje davčne osnove

Dohodek
(v EUR)
Obvezni prispevki za
socialno varnost (v EUR)
Država izvajanja zaposlitve
Država/Mednarodna
organizacija, izplačevalka
dohodka
*Uveljavljam oprostitev
plačila dohodnine v skladu
z mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka
a)

10.

Stran

Dohodek se bo izplačeval
za:

11.

Terenski dodatek (v EUR)

12.

Povračilo stroškov
službene poti - dnevnice (v
EUR)

MF-FURS obr. DOHZAP št. 2

določen čas:
do vključno________
b)

nedoločen čas

določen čas:
do vključno _____
a)

b)

nedoločen čas

a) določen čas:
do vključno ______
b)

nedoločen čas

3671

Stran

3672 /

12.
a
12.
b

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Št.
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Povračilo stroškov
službene poti – prevoz (v
EUR)
Povračilo stroškov
službene poti – prenočišče
(v EUR)
Povračilo stroškov
prehrane v zvezi z začasno
napotitvijo na delo v
Slovenijo do največ 30 dni
ali 90 dni (v EUR)
Povračilo stroškov
prehrane v zvezi z začasno
napotitvijo na delo v
Slovenijo nad 30 dni ali 90
dni (v EUR)
Povračilo stroškov prevoza
v zvezi z začasno
napotitvijo na delo v
Slovenijo (v EUR)
Povračilo stroškov prevoza
ob začetku in koncu
začasne napotitve na delo
v Slovenijo (v EUR)
Povračila stroškov za
prenočišče v zvezi z
začasno napotitvijo na delo
v Slovenijo do največ 90
dni (v EUR)
Napoten na čezmejno
opravljanje dela v skladu s
45.a členom ZDoh-2
Datum prve napotitve na
čezmejno opravljanje dela
Zaporedna številka
meseca uveljavljanja
posebne davčne osnove v
skladu s 45.a členom
ZDoh-2

Uradni list Republike Slovenije

DA

DA

5. PODATKI O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
Zap. številka izplačevalca
iz tabele 3
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Datum prejema
dohodka
Izplačilo za mesec
(mm.LLLL)
Vrsta dohodka
Dohodek (v EUR)
Uveljavljam dejanske
stroške prevoza in nočitve
v znesku (v EUR) (obvezno
se izpolni 6. tabela)
Obvezni prispevki za
socialno varnost (v EUR)
Vplačana vrednotnica za
osebno dopolnilno delo (v
EUR)
Država/Mednarodna
organizacija, izplačevalka
dohodka

MF-FURS obr. DOHZAP št. 2

Podatki o dohodku,
doseženem pri
izplačevalcu iz zap.
številke ______

Podatki o dohodku,
doseženem pri
izplačevalcu iz zap.
številke ______

DA

Podatki o dohodku,
doseženem pri
izplačevalcu iz zap.
številke ______

Uradni list Republike Slovenije
*Uveljavljam oprostitev
plačila dohodnine v skladu
z mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka

8.

*

Št.

DA

DA
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Stran

DA

Spodaj navedena izjava se izpolni, če zavezanec uveljavlja oprostitev plačila dohodnine iz
devete vrstice v tabeli 4 oziroma iz osme vrstice v tabeli 5, na podlagi mednarodne pogodbe
o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka:

V zvezi z uveljavljanjem oprostitve plačila akontacije dohodnine od dohodka ____________ (vpiše
se vrsta dohodka iz 4 in 5 tabele) na podlagi _______odstavka ________člena Mednarodne pogodbe
o
izogibanju
dvojnega
obdavčenja
dohodka
med
Republiko
Slovenijo
in______________________potrjujem, da:
1. sem bil v zadevnem obdobju ali obdobjih navzoč v državi dela (Sloveniji) skupno manj kot
183 dni, in
2. dohodek plača delodajalec, ki ni rezident države dela (Slovenije), ali se plača v njegovem
imenu, in
3. dohodek ne bremeni stalne poslovne enote ali stalne baze, ki jo ima delodajalec v državi
dela (Sloveniji).
6. RAZČLENITEV DEJANSKIH STROŠKOV PREVOZA IN NOČITVE IZ PETE VRSTICE V
TABELI 5
Znesek
(v EUR)

Razčlenitev dejanskih stroškov prevoza in nočitve (opis)
1.
2.
3.
4.
5.

7. PRILOGE
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1. Prilagam
potrdilo
o
rezidentstvu,
ki
ga
je
izdal
pristojni
organ
___________________________, z dne ___________, iz katerega je razvidno, da sem
rezident ______________________ v smislu določb Mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega
obdavčevanja
dohodka
med
Republiko
Slovenijo
in
____________________________.
2.
3.
4.
5.

V/Na _____________________, dne_________________

__________________________
Podpis zavezanca

MF-FURS obr. DOHZAP št. 2

«.

3673

Stran

3674 /

Št.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1192.

1193.

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
in njenim aneksom

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije
in vsem njenim aneksom

Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J v skladu s 27. členom Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naknadno

Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J v skladu s 27. členom Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naknadno

PRISTOPA

PRISTOPA

k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji in njenim aneksom (Uradni
list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99,
39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02,
43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr.,
45/17, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21), ki je vpisan v evidenco
kolektivnih pogodb pod zaporedno št. 33/13.

k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije in vsem njenim aneksom (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98,
76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08,
75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr.,
160/20, 88/21 in 181/21), ki je vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb pod zaporedno št. 21/15.

Jožica Frangeš
predsednica sindikata

Jožica Frangeš
predsednica sindikata

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 6. 4. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-44
o tem, da je naknadni pristop Sindikata finančno računovodskih
uslužbencev plačne skupine J k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
in njenim aneksom vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 33/13.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 6. 4. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-42
o tem, da je naknadni pristop Sindikata finančno računovodskih
uslužbencev plačne skupine J k že sklenjeni Kolektivni pogodbi
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in vsem
njenim aneksom vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 21/15.

VSEBINA
1182.
1183.

1184.

1185.
1186.
1187.
1188.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa
(ZUJPP)
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji
v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in
dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini
do 392,44 milijona eurov (ZPKFAP)
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade
(ZSJSM)
Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)
Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela
(ZUTD-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
rudarstvu (ZRud-1D)

1189.
3627
1190.
3633
1191.

3634
3635
3638

1192.

3642

1193.

3642

MINISTRSTVA

Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za
nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno
goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka
iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v
najem

3659
3660

3669

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji in njenim
aneksom
Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in vsem njenim aneksom

3674
3674
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