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DRŽAVNI ZBOR
2024.

Sklep o potrditvi mandata poslanca namesto
poslanke, ki ji je prenehal mandat

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22), 13. člena v povezavi s
17. členom ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 21. junija 2022 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata poslanca namesto poslanke,
ki ji je prenehal mandat
Potrdi se poslanski mandat Tomažu Lahu, rojenemu
1. 10. 1964, stanujočemu Stantetova ulica 10, 2000 Maribor.
Št. 020-02/22-30/6
Ljubljana, dne 21. junija 2022
EPA 127-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

2025.

Sklep o razrešitvi predsednice sveta Agencije
za energijo

Na podlagi drugega odstavka 392. člena in prve alineje
394. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21
– ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS)
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 22. junija 2022 sprejel

SKLEP
o razrešitvi predsednice sveta
Agencije za energijo
V svetu Agencije za energijo se razreši predsednica:
dr. Romana JORDAN.
Št. 320-01/21-2/11
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 110-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

2026.

Sklep o imenovanju predsednika sveta
Agencije za energijo

Na podlagi drugega in devetega odstavka 392. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21
– ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US
in 111/21) je Državni zbor na seji 22. junija 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika sveta
Agencije za energijo
V svetu Agencije za energijo se imenuje za predsednika:
dr. Franc ŽLAHTIČ za preostanek mandata razrešene predsednice, imenovane s Sklepom o imenovanju predsednice in dveh
članov sveta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 78/20).
Št. 320-01/21-2/12
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 110-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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Sklep o imenovanju člana sveta Javne
agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence

Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08,
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K,
33/14, 76/15 in 23/17) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je
Državni zbor na seji 22. junija 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence
Za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za
varstvo konkurence se za dobo petih let imenuje:
Istok PRODAN.
Št. 310-03/22-3/9
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 123-IX

Uradni list Republike Slovenije
2029.

Na podlagi prve alineje 44. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ter 112.
in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
22. junija 2022 sprejel

SKLEP
o odpoklicu člana nadzornega sveta
Slovenskega državnega holdinga, d.d.
Z mesta člana nadzornega sveta Slovenskega državnega
holdinga, d.d., se odpokliče:
mag. Božo EMERŠIČ.
Št. 450-01/22-5/16
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 124-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

2028.

Sklep o imenovanju članice sveta Javne
agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence

Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08,
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K,
33/14, 76/15 in 23/17) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je
Državni zbor na seji 22. junija 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju članice sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence
Za članico sveta Javne agencije Republike Slovenije za
varstvo konkurence se za dobo petih let imenuje:
Mirjana ROZMAN.
Št. 310-03/22-3/10
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 123-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

2030.

Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Na podlagi prve alineje 44. člena Zakona o Slovenskem
državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ter 112. in 201.
člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20,
105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 22. junija
2022 sprejel

SKLEP
o odpoklicu člana nadzornega sveta
Slovenskega državnega holdinga, d.d.
Z mesta člana nadzornega sveta Slovenskega državnega
holdinga, d.d., se odpokliče:
dr. Leon CIZELJ.
Št. 450-01/22-5/17
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EPA 124-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2031.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Irak

2033.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Islamski republiki Afganistan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Irak

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Islamski republiki Afganistan

Mag. Primoža Šeliga,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Irak s sedežem v Ankari, odpoklicujem
s 30. junijem 2022.
Št. 501-04-48/2022-2
Ljubljana, dne 22. junija 2022

Mag. Primoža Šeliga,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Islamski republiki Afganistan s sedežem v Ankari,
odpoklicujem s 30. junijem 2022.
Št. 501-04-50/2022-2
Ljubljana, dne 22. junija 2022

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2032.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Libanonski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Libanonski republiki
Mag. Primoža Šeliga,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki s sedežem v Ankari, odpoklicujem
s 30. junijem 2022.
Št. 501-04-49/2022-2
Ljubljana, dne 22. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2034.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turčiji
Mag. Primoža Šeliga,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Turčiji, odpoklicujem s 30. junijem 2022.
Št. 501-04-51/2022-2
Ljubljana, dne 22. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Azerbajdžanski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Azerbajdžanski republiki
Mag. Primoža Šeliga,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki s sedežem v Ankari, odpoklicujem s 30. junijem 2022.
Št. 501-04-52/2022-2
Ljubljana, dne 22. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2036.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih gimnazije

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in
207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

4. člen
(posebnosti študijskih programov)
(1) Če v tem pravilniku pri posameznem predmetu ni
navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
(2) Če je v tem pravilniku pri posameznem predmetu
naveden dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede
na to, na katerem mestu je predmet naveden.
II. UČITELJI IN LABORANTI
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji, laboranti, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci
v izobraževalnih programih gimnazije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. višješolski študijski program – študijski program, sprejet
pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi
raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
2. visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu
s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
3. univerzitetni študijski program – študijski program,
sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
4. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje –
študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona 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, 57/21 – odl.
US in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
5. univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski
program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
6. magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
7. enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
(1) V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program
za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17), pri posameznih
strokovnih delavcih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje
v skladu s 33.a členom ZViS.
(2) Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni
končan javnoveljavni izobraževalni program ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja.

5. člen
(učitelj slovenščine)
Učitelj slovenščine lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo ali slovenistike ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenski
jezik in književnost ali slovenistika.
6. člen
(učitelj italijanščine)
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina,
italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
7. člen
(učitelj madžarščine)
Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz madžarskega jezika s
književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje madžarski
jezik s književnostjo.
8. člen
(učitelj matematike)

tike,

Učitelj matematike je lahko, kdor je končal:
– enopredmetni univerzitetni študijski program matema-

– enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika ali poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika),
– magistrski študijski program druge stopnje matematika
ali matematične znanosti ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika.
9. člen
(učitelj angleščine)
Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali
angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
angleščine ali anglistika.
10. člen
(učitelj nemščine)
Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina,
nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna
germanistika.
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11. člen

20. člen

(učitelj francoščine)

(učitelj geografije)

Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program francoskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje francoščina,
francistične študije ali francistične in romanistične študije.
12. člen
(učitelj španščine)
Učitelj španščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program španskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje španščina,
španski jezik in književnost ali hispanistika.
13. člen
(učitelj ruščine)
Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ruskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje rusistika.
14. člen
(učitelj latinščine)
Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program latinskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje latinski jezik,
književnost in kultura ali antični in humanistični študiji.
15. člen
(učitelj grščine)
Učitelj grščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program grškega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje grški jezik,
književnost in kultura ali antični in humanistični študiji.
16. člen
(učitelj glasbe)
Učitelj glasbe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, muzikologija, glasbeno-teoretska pedagogika ali
glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje ali sakralna glasba).
17. člen
(učitelj likovne umetnosti)
Učitelj likovne umetnosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali umetnostne zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika, slikarstvo,
kiparstvo, oblikovanje vizualnih komunikacij ali umetnostna
zgodovina.
18. člen
(učitelj športne vzgoje)
Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna
vzgoja.
19. člen
(učitelj zgodovine)
Učitelj zgodovine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.

Učitelj geografije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.
21. člen
(učitelj biologije in laborant)
(1) Učitelj biologije je lahko, kdor je končal:
– enopredmetni univerzitetni študijski program biologije,
– enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija) ali
– magistrski študijski program druge stopnje biološko
izobraževanje.
(2) Učitelj biologije v izobraževalnih programih ekonomske, tehniške ali umetniške gimnazije, je lahko tudi, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program biologije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – biologija) ali izobraževalna
biologija ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija).
(3) Laborant pri biologiji je lahko, kdor:
– je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom biologija
ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur biologije
oziroma drugih predmetov s predmetnega področja biologije.
22. člen
(učitelj kemije in laborant)
(1) Učitelj kemije je lahko, kdor je končal:
– enopredmetni univerzitetni študijski program kemije,
– univerzitetni študijski program kemijske tehnologije ali
kemijskega inženirstva,
– enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija) ali
– magistrski študijski program druge stopnje kemijsko izo
braževanje, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika.
(2) Učitelj kemije v izobraževalnih programih ekonomske,
tehniške ali umetniške gimnazije, je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kemije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija) ali izobraževalna
kemija ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna kemija).
(3) Laborant pri kemiji je lahko, kdor:
– je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom kemija
ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur kemije oziroma
drugih predmetov s predmetnega področja kemije.
23. člen
(učitelj fizike in laborant)
(1) Učitelj fizike je lahko, kdor je končal:
– enopredmetni univerzitetni študijski program fizike,
– enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna fizika ali poučevanje (smer predmetno poučevanje – fizika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje pedagoška
fizika ali fizika.
(2) Laborant pri fiziki je lahko, kdor:
– je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom fizika ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur fizike oziroma
drugih predmetov s predmetnega področja fizike.
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24. člen
(učitelj psihologije)
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija.
25. člen
(učitelj sociologije)
Učitelj sociologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija.
26. člen
(učitelj filozofije)
Učitelj filozofije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filozofije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija.
27. člen
(učitelj informatike)
(1) Učitelj informatike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko ali
uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije
(smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika),
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno
računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske
tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna
informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov,
management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v
sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj informatike je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge
stopnje in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
28. člen
(učitelj umetnostne zgodovine)
Učitelj umetnostne zgodovine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine,
likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostne
zgodovine, poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna
pedagogika, slikarstvo, kiparstvo ali oblikovanje vizualnih komunikacij.
III. UČITELJI IZBIRNIH PREDMETOV
29. člen
(učitelj slovenske književnosti in prevodov)
(1) Učitelj slovenske književnosti in prevodov je lahko,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v izobraževalnih
programih gimnazije.
(2) Učitelj slovenske književnosti in prevodov je lahko
tudi, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program prevajalskega
študija ali prevajanja in tolmačenja,
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– je končal magistrski študijski program druge stopnje
prevajanje ali prevajanje in tolmačenje ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja tujega jezika v izobraževalnih programih gimnazije.
30. člen
(učitelj tujih jezikov: kulture in civilizacije)
(1) Učitelj tujih jezikov: kulture in civilizacije je lahko, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja tujega jezika v izobraževalnih
programih gimnazije.
(2) Učitelj tujih jezikov: kulture in civilizacije je lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zgodovine, geografije ali sociologije v izobraževalnih programih gimnazije.
31. člen
(učitelj kitajščine)
Učitelj kitajščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program vzhodnoazijske študije
(smer sinologija) ali
– magistrski študijski program druge stopnje sinologija.
32. člen
(učitelj umetnostne zgodovine – umetnost na Slovenskem)
Učitelj umetnostne zgodovine – umetnost na Slovenskem
je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine,
likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostne
zgodovine, poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna
pedagogika, slikarstvo, kiparstvo ali oblikovanje vizualnih komunikacij.
33. člen
(učitelj filma)
Učitelj filma je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine, sociologije,
filozofije ali psihologije v izobraževalnih programih gimnazije,
– je končal univerzitetni študijski program filmske in televizijske režije, dramaturgije, dramska igra in umetniška beseda,
likovne pedagogike, komunikologije, kulturologije, umetnostne
zgodovine, primerjalne književnosti in literarne teorije ali sociologije kulture ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
filmsko in televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji,
dramaturgija in scenske umetnosti, dramska igra, medijske komunikacije, medijske umetnosti in prakse, oblikovanje vizualnih
komunikacij, poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna
pedagogika, slikarstvo (smer video in novi mediji ali video,
animacije in novi mediji), komunikologija, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, kulturne študije, kulturologija
– kulturne in religijske študije (smer kulturne študije), umetnostna zgodovina, primerjalna književnost in literarna teorija ali
sociologija kulture.
34. člen
(učitelj zgodovine športa)
Učitelj zgodovine športa je lahko, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja zgodovine ali učitelja športne vzgoje v izobraževalnih programih gimnazije.
35. člen
(učitelj študija okolja)
(1) Učitelj študija okolja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program okolja ali krajinske arhitekture ali
– magistrski študijski program druge stopnje okolje ali
krajinska arhitektura.
(2) Učitelj študija okolja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, kemije ali geografije v izobraževalnih
programih gimnazije.
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36. člen

(učitelj raziskovanja vodnih in kopenskih ekosistemov)
Učitelj raziskovanja vodnih in kopenskih ekosistemov je
lahko, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja biologije v izobraževalnem programu splošne gimnazije
37. člen
(učitelj fiziologije živčevja)
Učitelj fiziologije živčevja je lahko, kdor izpolnjuje pogoj
za učitelja biologije v izobraževalnem programu splošne gimnazije.
38. člen
(učitelj izbranih poglavij iz biotehnologije)
Učitelj izbranih poglavij iz biotehnologije je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja biologije v izobraževalnem programu
splošne gimnazije.
39. člen
(učitelj astronomije)
Učitelj astronomije je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja fizike v izobraževalnih programih gimnazije.
40. člen
(učitelj projektnega dela z osnovami raziskovalnega dela)
Učitelj projektnega dela z osnovami raziskovalnega dela
je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca v izobraževalnih programih gimnazije.
41. člen
(učitelj evropskih študij)
Učitelj evropskih študij je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja sociologije, zgodovine, geografije ali filozofije v izobraževalnih programih gimnazije.
42. člen
(učitelj vzgoje za solidarnost)
Učitelj vzgoje za solidarnost je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja sociologije ali filozofije ali za svetovalnega
delavca v izobraževalnih programih gimnazije.
43. člen
(učitelj kreativnega podjetništva)
Učitelj kreativnega podjetništva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ekonomije ali komunikologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje ekonomija,
podjetništvo, trženje, ekonomske in poslovne vede, poslovna
ekonomija, podjetniški management, marketing management,
marketing in prodaja, management (smer podjetništvo ali marketing), komunikologija ali komunikologija – medijske in komunikacijske študije.
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ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, inženiring
poslovnih sistemov, organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov, poslovne vede, poslovne vede II, podjetniški
management ali marketing management.
45. člen
(učitelj poslovanja)
(1) Učitelj poslovanja, vsebinski sklop poslovna informatika, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali
uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov, ekonomije ali
sociologije (smer – družboslovna informatika),
– magistrski študijski program druge stopnje ekonomija, podjetništvo, management, poslovodenje in organizacija,
ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, inženiring
poslovnih sistemov, organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov, poslovne vede, poslovne vede II, podjetniški
management, marketing management, poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo
in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in
spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije,
informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika,
management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management
poslovne informatike, management in informatika, informacije
in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali
družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj poslovanja, vsebinski sklop trženje in prodaja,
vsebinski sklop finance, vsebinski sklop mednarodno poslovanje in vsebinski sklop računovodstvo, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali
– magistrski študijski program druge stopnje ekonomija, podjetništvo, management, poslovodenje in organizacija,
ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, inženiring
poslovnih sistemov, organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov, poslovne vede, poslovne vede II, podjetniški
management ali marketing management.
46. člen
(učitelj ekonomske zgodovine)
Učitelj ekonomske zgodovine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.
47. člen
(učitelj ekonomske geografije)
Učitelj ekonomske geografije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.

IV. UČITELJI, KOREPETITORJI IN LABORANTI
STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV

2. Izobraževalni program tehniške gimnazije

1. Izobraževalni program ekonomske gimnazije

(učitelj mehanike)

48. člen
44. člen
(učitelj podjetništva)
Učitelj podjetništva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali
– magistrski študijski program druge stopnje ekonomija, podjetništvo, management, poslovodenje in organizacija,

Učitelj mehanike je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program strojništva ali
gradbeništva,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
strojništvo, tehnologije in sistemi v strojništvu ali gradbeništvo
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v izobraževalnih programih gimnazije.
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49. člen

55. člen
(učitelj laboratorijskih vaj –
elektrotehnika in elektronika ter laborant)

50. člen
(učitelj laboratorijskih vaj –
mehanika in strojništvo ter laborant)
(1) Učitelj laboratorijskih vaj – mehanika in strojništvo je
lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja mehanike.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – mehanika in strojništvo je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v
izobraževalnih programih gimnazije.
51. člen
(učitelj gradbeništva)
(1) Učitelj gradbeništva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program arhitekture ali gradbeništva,
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali
– magistrski študijski program druge stopnje arhitektura
ali gradbeništvo.
(2) Laborant pri gradbeništvu je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v izobraževalnih programih gimnazije.
52. člen
(učitelj laboratorijskih vaj –
mehanika in gradbeništvo ter laborant)
(1) Učitelj laboratorijskih vaj – mehanika in gradbeništvo
je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja mehanike ali gradbeništva v izobraževalnih programih gimnazije.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – mehanika in gradbeništvo je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v
izobraževalnih programih gimnazije.
53. člen
(učitelj elektrotehnike in laborant)
(1) Učitelj elektrotehnike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program elektrotehnike ali
– magistrski študijski program druge stopnje elektroteh-

(2) Laborant pri elektrotehniki je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v izobraževalnih
programih gimnazije ali
– je končal višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja elektrotehnike, elektroenergetika ali elektronika.
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(učitelj strojništva in laborant)
(1) Učitelj strojništva je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program strojništva,
gradbeništva, elektrotehnike, prometa, ali tehnologije prometa,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
strojništvo, tehnologije in sistemi v strojništvu, gradbeništvo,
elektrotehnika, energetika, promet ali mehatronika ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja fizike v izobraževalnih programih gimnazije.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – mehanika in strojništvo je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v
izobraževalnih programih gimnazije.
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(1) Učitelj laboratorijskih vaj – elektrotehnika in elektronika
je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja elektrotehnike ali
elektronike v izobraževalnih programih gimnazije.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – elektrotehnika in
elektronika je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v izobraževalnih
programih gimnazije ali
– je končal višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja elektrotehnike, elektroenergetika ali elektronika.
56. člen
(učitelj biotehnologije in laborant)
(1) Učitelj biotehnologije je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoj za učitelja biologije ali kemije v izobraževalnem programu splošne gimnazije,
– je končal univerzitetni študijski program biotehnologije, mikrobiologije, živilske tehnologije, biokemije, kmetijstva,
kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike, farmacije ali
veterinarstva,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
biotehnologija, mikrobiologija, živilstvo, biokemija, kmetijstvo,
agronomija, znanost o živalih ali industrijska farmacija ali
– je končal enoviti magistrski študijski program druge
stopnje farmacija ali veterinarstvo.
(2) Laborant pri biotehnologiji je lahko, kdor izpolnjuje
pogoj za laboranta pri biologiji ali kemiji v izobraževalnih programih gimnazije.
57. člen
(učitelj laboratorijskih vaj – biotehnologija in laborant)
(1) Učitelj laboratorijskih vaj – biotehnologija je lahko,
kdor izpolnjuje pogoj za učitelja biotehnologije v izobraževalnih
programih gimnazije.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – biotehnologija je
lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri biologiji ali kemiji
v izobraževalnih programih gimnazije.
58. člen
(učitelj mikrobiologije in laborant)
(1) Učitelj mikrobiologije je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoj za učitelja biologije v izobraževalnem
programu splošne gimnazije,
– je končal univerzitetni študijski program mikrobiologije,
biotehnologije, živilske tehnologije, kmetijstva ali kmetijstva –
agronomije ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje mikrobiologija, biotehnologija, živilstvo, kmetijstvo ali agronomija.
(2) Laborant pri mikrobiologiji je lahko, kdor izpolnjuje
pogoj za laboranta pri biologiji ali kemiji v izobraževalnih programih gimnazije.
59. člen

54. člen

(učitelj kmetijstva)

(učitelj elektronskih sistemov in laborant)

(1) Učitelj kmetijstva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kmetijstva, kmetijstva –
agronomije ali kmetijstva – zootehnike ali
– magistrski študijski program druge stopnje kmetijstvo,
agronomija ali znanost o živalih.
(2) Laborant pri kmetijstvu je lahko, kdor izpolnjuje pogoj
za laboranta pri biologiji ali kemiji v izobraževalnih programih
gimnazije.

(1) Učitelj elektronskih sistemov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz elektrotehnike ali
– magistrski študijski program druge stopnje elektroteh-

(2) Laborant pri elektronskih sistemih je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v izobraževalnih programih
gimnazije.
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60. člen

67. člen

(učitelj materialov, osnovni modul)

(učitelj računalništva)

Učitelj materialov, osnovni modul, je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program gradbeništva,
lesarstva, metalurgije in materialov, strojništva, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
gradbeništvo, lesarstvo, strojništvo, tehnologije in sistemi v
strojništvu, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika ali
– izpolnjuje pogoj za učitelja fizike v izobraževalnih programih gimnazije.

Učitelj računalništva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih
sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika),
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno
računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske
tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna
informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov,
management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v
sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).

61. člen
(učitelj laboratorijskih vaj – materiali, osnovni modul,
in laborant)
(1) Učitelj laboratorijskih vaj – materiali, osnovni modul,
je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja materialov, osnovni
modul, v izobraževalnih programih gimnazije.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – materiali, osnovni
modul, je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki ali
kemiji v izobraževalnih programih gimnazije.
62. člen

68. člen

(učitelj materialov, gradbeniški modul)
Učitelj materialov, gradbeniški modul, je lahko, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program gradbeništva ali
– magistrski študijski program druge stopnje gradbeništvo.
63. člen
(učitelj laboratorijskih vaj – materiali, gradbeniški modul,
in laborant)
(1) Učitelj laboratorijskih vaj – materiali, gradbeniški modul, je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja materialov, gradbeniški modul.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – materiali, gradbeniški modul, je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki
v izobraževalnih programih gimnazije.
64. člen
(učitelj lesarstva)
(1) Učitelj lesarstva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program lesarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje lesarstvo.
(2) Laborant pri lesarstvu je lahko, kdor izpolnjuje pogoj
za laboranta pri fiziki v izobraževalnih programih gimnazije.
65. člen
(učitelj materialov, lesarski modul)
Učitelj materialov, lesarski modul, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program lesarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje lesarstvo.
66. člen
(učitelj laboratorijskih vaj – materiali, lesarski modul,
in laborant)
(1) Učitelj laboratorijskih vaj – materiali, lesarski modul, je
lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program lesarstva ali strojništva ali
– magistrski študijski program druge stopnje lesarstvo,
strojništvo ali tehnologije in sistemi v strojništvu.
(2) Laborant pri laboratorijskih vajah – materiali, lesarski
modul, je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v
izobraževalnih programih gimnazije.

(učitelj prostorskega modeliranja in laborant)
čal:

(1) Učitelj prostorskega modeliranja je lahko, kdor je kon-

– je končal univerzitetni študijski program strojništva, arhitekture, gradbeništva, prometa ali tehnologije prometa,
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali
– magistrski študijski program druge stopnje strojništvo,
tehnologije in sistemi v strojništvu, arhitektura, gradbeništvo
ali promet.
(2) Laborant pri prostorskem modeliranju je lahko, kdor
izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v izobraževalnih programih gimnazije.
69. člen
(učitelj računalniških sistemov in omrežij)
(1) Učitelj računalniških sistemov in omrežij je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko), računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih
sistemov) ali ekonomije (smer poslovno informacijska) ali
– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo
in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, informatika
in podatkovne tehnologije, elektrotehnika, informatika v sodobni družbi, poslovna informatika, management informatike
in elektronskega poslovanja, organizacija in management
informacijskih sistemov, management poslovne informatike,
management in informatika ali informacije in komunikacijske
tehnologije.
(2) Laborant pri računalniških sistemih in omrežjih je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za laboranta pri fiziki v izobraževalnih
programih gimnazije.
70. člen
(učitelj laboratorijskih vaj – računalništvo,
računalniški sistemi in omrežja)
Učitelj laboratorijskih vaj – računalništvo, računalniški
sistemi in omrežja je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za učitelja
računalništva ali računalniških sistemov in omrežij.
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3. Izobraževalni program umetniške gimnazije,
glasbena smer
71. člen
(učitelj glasbenega stavka)
Učitelj glasbenega stavka je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kompozicije in glasbene
teorije ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbenoteoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje).
72. člen
(učitelj solfeggia)
Učitelj solfeggia je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kompozicije in glasbene
teorije ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbenoteoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje).
73. člen
(učitelj zgodovine glasbe)
Učitelj zgodovine glasbe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program muzikologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje muzikologija.
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(2) Učitelj citer je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, cerkvene
glasbe ali kateregakoli instrumenta,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, instrumentalna
in pevska pedagogika ali glasbena umetnost,
– magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje izobrazbe umetniške gimnazije, glasbena smer, modul B – petje-instrument (citre), ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje izobrazbe umetniške gimnazije, glasbena smer, modul B – petje-instrument (citre), in najmanj 5 let nastopa s citrami solistično
oziroma v priznani glasbeni skupini, ansamblu ali orkestru ali
najmanj 5 let poučuje citre vsaj pet učencev oziroma dijakov v
javnoveljavnem programu.
79. člen
(učitelj violine in korepetitor)
(1) Učitelj violine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program violine ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer violina) ali glasbena umetnost
(smer violina).
(2) Korepetitor pri violini je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

74. člen

80. člen

(učitelj klavirja)

(učitelj viole in korepetitor)

Učitelj klavirja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

(1) Učitelj viole je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program viole ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer viola) ali glasbena umetnost
(smer viola).
(2) Korepetitor pri violi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

75. člen
(učitelj orgel)
Učitelj orgel je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program orgel ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle) ali glasbena umetnost
(smer orgle ali sakralna glasba).

81. člen
(učitelj violončela in korepetitor)

77. člen

(1) Učitelj violončela je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program violončela ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer violončelo) ali glasbena
umetnost (smer violončelo).
(2) Korepetitor pri violončelu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

(učitelj harmonike)

82. člen

76. člen
(učitelj čembala)
Učitelj čembala je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program čembala ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer čembalo) ali glasbena umetnost (smer čembalo).

Učitelj harmonike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program harmonike ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer harmonika) ali glasbena
umetnost (smer harmonika).
78. člen
(učitelj citer)
(1) Učitelj citer je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program citer ali
– magistrski študijski program druge stopnje citer.

(učitelj kontrabasa in korepetitor)
(1) Učitelj kontrabasa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kontrabasa ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kontrabas) ali glasbena
umetnost (smer kontrabas).
(2) Korepetitor pri kontrabasu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
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83. člen

89. člen

(učitelj harfe)

(učitelj fagota in korepetitor)

Učitelj harfe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program harfe ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer harfa) ali glasbena umetnost
(smer harfa).

(1) Učitelj fagota je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fagota ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer fagot) ali glasbena umetnost
(smer fagot).
(2) Korepetitor pri fagotu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

84. člen
(učitelj kitare)
Učitelj kitare je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kitare ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kitara) ali glasbena umetnost
(smer kitara).
85. člen
(učitelj kljunaste flavte in korepetitor)
(1) Učitelj kljunaste flavte je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kljunaste flavte ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer kljunasta flavta) ali glasbena
umetnost (smer kljunasta flavta).
(2) Korepetitor pri kljunasti flavti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali čembala ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir ali čembalo) ali glasbena
umetnost (smer klavir ali čembalo).
86. člen
(učitelj flavte in korepetitor)
(1) Učitelj flavte je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program flavte ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer flavta) ali glasbena umetnost
(smer flavta).
(2) Korepetitor pri flavti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

90. člen
(učitelj saksofona in korepetitor)
(1) Učitelj saksofona je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program saksofona ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer saksofon) ali glasbena umetnost (smer saksofon).
(2) Korepetitor pri saksofonu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
91. člen
(učitelj roga in korepetitor)
(1) Učitelj roga je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program roga ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer rog) ali glasbena umetnost
(smer rog).
(2) Korepetitor pri rogu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
92. člen

87. člen

(učitelj trobente in korepetitor)

(učitelj klarineta in korepetitor)

(1) Učitelj trobente je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program trobente ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer trobenta) ali glasbena umetnost (smer trobenta).
(2) Korepetitor pri trobenti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

(1) Učitelj klarineta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klarineta ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klarinet) ali glasbena umetnost
(smer klarinet).
(2) Korepetitor pri klarinetu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
88. člen
(učitelj oboe in korepetitor)
(1) Učitelj oboe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program oboe ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer oboa) ali glasbena umetnost
(smer oboa).
(2) Korepetitor pri oboi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).

93. člen
(učitelj pozavne in korepetitor)
(1) Učitelj pozavne je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program pozavne ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer pozavna) ali glasbena umetnost (smer pozavna).
(2) Korepetitor pri pozavni je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
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94. člen
(učitelj tube in korepetitor)
(1) Učitelj tube in drugih trobil je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tube ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer tuba) ali glasbena umetnost
(smer tuba).
(2) Korepetitor pri tubi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
95. člen
(učitelj tolkal in korepetitor)
(1) Učitelj tolkal je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tolkal ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer tolkala) ali glasbena umetnost
(smer tolkala).
(2) Korepetitor pri tolkalih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
96. člen
(učitelj petja in korepetitor)
(1) Učitelj petja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program petja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer petje) ali glasbena umetnost
(smer petje).
(2) Korepetitor pri petju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
97. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – čembalo)
Učitelj dopolnilnega instrumenta – čembalo je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program čembala ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer čembalo) ali glasbena umetnost (smer čembalo).
98. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – viola in korepetitor)
(1) Učitelj dopolnilnega instrumenta – viola je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program viole ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer viola) ali glasbena umetnost
(smer viola).
(2) Korepetitor pri dopolnilnem instrumentu – viola je
lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
99. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – pikolo in korepetitor)
(1) Učitelj dopolnilnega instrumenta – pikolo je lahko,
kdor je končal:
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– univerzitetni študijski program flavte ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer flavta) ali glasbena umetnost
(smer flavta).
(2) Korepetitor pri dopolnilnem instrumentu – pikolo je
lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
100. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – angleški rog in korepetitor)
(1) Učitelj dopolnilnega instrumenta – angleški rog je
lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program oboe ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer oboa) ali glasbena umetnost
(smer oboa).
(2) Korepetitor pri dopolnilnem instrumentu – angleški rog
je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
101. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – različki saksofona
in korepetitor)
(1) Učitelj dopolnilnega instrumenta – različki saksofona
je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program saksofona ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer saksofon) ali glasbena umetnost (smer saksofon).
(2) Korepetitor pri dopolnilnem instrumentu – različki saksofona je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
102. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – različki klarineta
in korepetitor)
(1) Učitelj dopolnilnega instrumenta – različki klarineta je
lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klarineta ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klarinet) ali glasbena umetnost
(smer klarinet).
(2) Korepetitor pri dopolnilnem instrumentu – različki klarineta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
103. člen
(učitelj dopolnilnega instrumenta – orgle)
Učitelj dopolnilnega instrumenta – orgle je lahko, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program orgel ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer orgle) ali glasbena umetnost
(smer orgle ali sakralna glasba).
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104. člen
(učitelj, ki vodi simfonični orkester)
Učitelj, ki vodi simfonični orkester je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
kompozicije in glasbene teorije ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje)
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja kateregakoli instrumenta ali
za učitelja petja v izobraževalnih programih umetniške gimnazije, glasbena smer.
105. člen
(učitelj, ki vodi pihalni orkester)
Učitelj, ki vodi pihalni orkester je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
kompozicije in glasbene teorije,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje)
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja kljunaste flavte, flavte,
klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne,
tube ali tolkal v izobraževalnih programih umetniške gimnazije,
glasbena smer.
106. člen
(učitelj, ki vodi godalni orkester)
Učitelj, ki vodi godalni orkester je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
kompozicije in glasbene teorije,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje)
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja violine, viole, violončela ali
kontrabasa v izobraževalnih programih umetniške gimnazije,
glasbena smer.
107. člen
(učitelj, ki vodi harmonikarski orkester)
Učitelj, ki vodi harmonikarski orkester je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
kompozicije in glasbene teorije,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje)
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja harmonike v izobraževalnih
programih umetniške gimnazije, glasbena smer.
108. člen
(učitelj, ki vodi kitarski orkester)
Učitelj, ki vodi kitarski orkester je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
kompozicije in glasbene teorije,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje)
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja kitare v izobraževalnih
programih umetniške gimnazije, glasbena smer.
109. člen
(učitelj, ki vodi jazzovski orkester)
Učitelj, ki vodi jazzovski orkester je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja ali
kompozicije in glasbene teorije,

Uradni list Republike Slovenije
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer orkestrsko dirigiranje ali zborovsko
dirigiranje) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer dirigiranje)
ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja kateregakoli jazz instrumenta ali jazz petja v izobraževalnih programih umetniške
gimnazije, glasbena smer.
110. člen
(učitelj, ki vodi zbor)
Učitelj, ki vodi zbor je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, glasbene pedagogike ali cerkvene
glasbe,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
glasbena umetnost (smer zborovsko dirigiranje, orkestrsko dirigiranje, kompozicija in glasbena teorija ali sakralna glasba),
glasbena pedagogika ali glasbeno-teoretska pedagogika ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja petja v izobraževalnih programih umetniške gimnazije, glasbena smer.
111. člen
(učitelj komorne igre)
Učitelj komorne igre je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja kateregakoli instrumenta ali učitelja petja v izobraževalnih programih umetniške gimnazije, glasbena smer.
112. člen
(učitelj jazz klavirja)
(1) Učitelj jazz klavirja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz klavir.
(2) Učitelj jazz klavirja je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz klavir, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz klavir,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz klavir, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz klavir, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz klavir, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz klavir, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile
izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil
v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega
orkestra ali ansambla s področja jazza.
113. člen
(učitelj jazz bobnov)
(1) Učitelj jazz bobnov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz bobnov ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz bobni.
(2) Učitelj jazz bobnov je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz bobni, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz bobni,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
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umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz bobni, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz bobni, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba,
jazz bobni, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C
– jazz-zabavna glasba, jazz bobni, in je avtor oziroma aranžer
najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na
jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih
petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra
ali ansambla s področja jazza.
114. člen
(učitelj jazz kitare)
(1) Učitelj jazz kitare je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz kitare ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz kitara.
(2) Učitelj jazz kitare je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz kitara, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kitara,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz kitara, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz kitara, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba,
jazz kitara, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C
– jazz-zabavna glasba, jazz kitara, in je avtor oziroma aranžer
najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na
jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih
petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra
ali ansambla s področja jazza.
115. člen
(učitelj jazz saksofona)

fon.

(1) Učitelj jazz saksofona je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz saksofona ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz sakso-

(2) Učitelj jazz saksofona je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz saksofon, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz saksofon,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni
program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz saksofon, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz saksofon, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba,
jazz saksofon, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul
C – jazz-zabavna glasba, jazz saksofon, in je avtor oziroma
aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil
v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega
orkestra ali ansambla s področja jazza.
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116. člen
(učitelj jazz kontrabasa)
(1) Učitelj jazz kontrabasa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz kontrabasa ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz kontrabas.
(2) Učitelj jazz kontrabasa je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, ali umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz kontrabas, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile
izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil
v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega
orkestra ali ansambla s področja jazza.
117. člen
(učitelj jazz trobente)
(1) Učitelj jazz trobente je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz trobente ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz trobenta.
(2) Učitelj jazz trobente je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz trobenta, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz trobenta,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz trobenta, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz trobenta, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba,
jazz trobenta, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C
– jazz-zabavna glasba, jazz trobenta, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene
na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih
petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra
ali ansambla s področja jazza.
118. člen
(učitelj jazz pozavne)

na.

(1) Učitelj jazz pozavne je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz pozavne ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz pozav-

(2) Učitelj jazz pozavne je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz pozavna, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz pozavna,
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– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni
program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izo
brazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz pozavna, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz pozavna, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz pozavna, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz pozavna, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile
izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil
v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega
orkestra ali ansambla s področja jazza.
119. člen
(učitelj jazz petja)
(1) Učitelj jazz petja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz petja ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz petje.
(2) Učitelj jazz petja je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz petje, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz petje,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, jazz petje, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, jazz petje, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, jazz petje, ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba, jazz petje, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile
izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil
v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega
orkestra ali ansambla s področja jazza.
120. člen
(učitelj skupinske igre)
Učitelj skupinske igre je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja kateregakoli jazz instrumenta ali za učitelja jazz petja
v izobraževalnem programu umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba.
121. člen
(učitelj osnov improvizacije)
Učitelj osnov improvizacije je lahko, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja kateregakoli jazz instrumenta ali za učitelja jazz petja
v izobraževalnem programu umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba.
122. člen
(učitelj teorije jazza z osnovami aranžiranja)
(1) Učitelj teorije jazza z osnovami aranžiranja je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz kompozicije in aranžiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz kompozicije in aranžiranja.
(2) Učitelj teorije jazza z osnovami aranžiranja je lahko
tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja in izobraževalni program za pridobi-
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tev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C:
jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer,
modul C – jazz-zabavna glasba,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija) ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer kompozicija in glasbena teorija)
in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
123. člen
(učitelj glasbene tehnologije)
(1) Učitelj glasbene tehnologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz petja ali kateregakoli
jazz instrumenta ali
– magistrski študijski program druge stopnje jazz petja ali
kateregakoli jazz instrumenta.
(2) Učitelj glasbene tehnologije je lahko tudi, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna
glasba, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C –
jazz-zabavna glasba,
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena
umetnost ali glasbeno-teoretska pedagogika in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, ali umetniške
gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba, ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba in je kot instrumentalist oziroma studijski glasbenik
sodeloval pri snemanju vsaj petih zgoščenk ali primerljivih
nosilcev zvoka v enakem obsegu in je producent ali koproducent vsaj ene zgoščenke ali primerljivega nosilca zvoka v
enakem obsegu ali je avtor oziroma aranžer najmanj petih
skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu,
koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član
profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s
področja jazza.
4. Izobraževalni program umetniške gimnazije,
plesna smer, modul A – balet
124. člen
(učitelj klasičnega baleta in korepetitor)
(1) Učitelj klasičnega baleta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta,
– magistrski študijski program druge stopnje balet ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, modul A – balet.
(2) Učitelj klasičnega baleta je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali
univerzitetni študijski program prve stopnje balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
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– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, modul A – balet, in je najmanj pet let solist opernega baleta ali najmanj deset let solist v zboru opernega baleta.
(3) Korepetitor pri klasičnem baletu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja,
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir) ali jazz klavir ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazzzabavna glasba (klavir) ali umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba (jazz klavir).
125. člen
(učitelj klasične podržke in repertoarja ter korepetitor)
(1) Učitelj klasične podržke in repertoarja je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program baleta,
– magistrski študijski program druge stopnje balet ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, modul A – balet.
(2) Učitelj klasične podržke in repertoarja je lahko tudi,
kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali
univerzitetni študijski program prve stopnje balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, modul A – balet, in je najmanj pet let solist opernega baleta ali najmanj deset let solist v zboru opernega baleta.
(3) Korepetitor pri klasični podržki in repertoarju je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja,
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir) ali jazz klavir ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazzzabavna glasba (klavir) ali umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba (jazz klavir).

Št.

(učitelj stilnih plesov in korepetitor)
(1) Učitelj stilnih plesov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta,
– magistrski študijski program druge stopnje baleta ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, modul A – balet.
(2) Učitelj stilnih plesov je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali
univerzitetni študijski program prve stopnje baleta,
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128. člen
(učitelj karakternih plesov in korepetitor)
(1) Učitelj karakternih plesov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta,
– magistrski študijski program druge stopnje balet ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, modul A – balet.
(2) Učitelj karakternih plesov je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali
univerzitetni študijski program prve stopnje balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, modul A – balet, in je najmanj pet let solist opernega baleta ali najmanj deset let solist v zboru opernega baleta.
(3) Korepetitor pri karakternih plesih je lahko, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja,
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir) ali jazz klavir ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazzzabavna glasba (klavir) ali umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba (jazz klavir).

(učitelj klavirja)

127. člen
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– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, modul A – balet, in je najmanj pet let solist opernega baleta ali najmanj deset let solist v zboru opernega baleta.
(3) Korepetitor pri stilnih plesih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja,
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir) ali jazz klavir ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazzzabavna glasba (klavir) ali umetniške gimnazije, glasbena
smer, modul C – jazz-zabavna glasba (jazz klavir).

126. člen
Učitelj klavirja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir).
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129. člen
(učitelj sodobnih plesnih tehnik in korepetitor)
(1) Učitelj sodobnih plesnih tehnik je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sodobnega plesa ali ba-

– magistrski študijski program druge stopnje sodobni ples,
balet ali študije plesnih umetnosti ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer.
(2) Učitelj sodobnih plesnih tehnik je lahko tudi, kdor je
končal:
– visokošolski strokovni študijski program sodobnega plesa ali baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
ples, koreografija, sodobni ples ali balet,
– univerzitetni študijski program prve stopnje sodobni
ples ali balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna

Stran
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smer, in ima status samozaposlenega v kulturi na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega plesa.
(3) Korepetitor pri sodobnih plesnih tehnikah je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program klavirja ali jazz klavirja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) ali glasbena umetnost
(smer klavir) ali jazz klavir.
(4) Korepetitor pri sodobnih plesnih tehnikah je lahko tudi,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta
ali jazz instrumenta,
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika ali glasbena umetnost (smer katerikoli
instrument) ali kateregakoli jazz instrumenta ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba –
C: jazz-zabavna glasba (katerikoli jazz instrument) ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba
(katerikoli jazz instrument).
130. člen
(učitelj zgodovine plesa)
(1) Učitelj zgodovine plesa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program muzikologije ali baleta,
– magistrski študijski program druge stopnje muzikologije
ali baleta ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, modul A – balet.
(2) Učitelj zgodovine plesa je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta,
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program
prve stopnje balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, modul A – balet, in ima status samozaposlenega v kulturi
na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse.
5. Izobraževalni program umetniške gimnazije,
plesna smer, modul B – sodobni ples
131. člen
(učitelj sodobnih plesnih tehnik)
(1) Učitelj sodobnih plesnih tehnik je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sodobnega plesa, plesa
ali plesnih umetnosti,
– magistrski študijski program druge stopnje sodobni ples,
ples ali študije plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in ima status samozaposlenega v kulturi
na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega
plesa.
(2) Učitelj sodobnih plesnih tehnik je lahko tudi, kdor je
končal:
– visokošolski strokovni študijski program sodobnega plesa, plesa ali plesnih umetnosti,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
ples, koreografija, sodobni ples ali plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program prve stopnje sodobni
ples, ples ali plesnih umetnosti,
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– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, in ima status samozaposlenega v kulturi na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega plesa.
(3) Korepetitor pri sodobnih plesnih tehnikah je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta,
jazz instrumenta, glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena umetnost (smer katerikoli instrument, kompozicija in glasbena teorija, orkestersko
dirigiranje ali zborovsko dirigiranje), katerikoli jazz instrument,
glasbena pedagogika ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer
kompozicija in glasbena teorija ali dirigiranje).
(4) Korepetitor pri sodobnih plesnih tehnikah je lahko
tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in izobraževalni program
za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe
glasba – C: jazz-zabavna glasba (katerikoli jazz instrument) ali
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna
glasba (katerikoli jazz instrument).
132. člen
(učitelj baleta in korepetitor)
(1) Učitelj baleta je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta, sodobnega plesa,
plesa ali plesnih umetnosti,
– magistrski študijski program druge stopnje balet, sodobni ples, ples ali študije plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in ima status samozaposlenega v kulturi
na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz baleta ali
sodobnega plesa.
(2) Učitelj baleta je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta, sodobnega plesa, plesa ali plesnih umetnosti,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
ples, koreografija, balet, sodobni ples ali plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program prve stopnje balet, sodobni ples, ples ali plesnih umetnosti,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, in ima status samozaposlenega v kulturi na področju
plesa z najmanj pet let plesne prakse iz baleta ali sodobnega
plesa.
(3) Korepetitor pri baletu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta,
jazz instrumenta, glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena umetnost (smer katerikoli instrument, kompozicija in glasbena teorija, orkestersko
dirigiranje ali zborovsko dirigiranje), katerikoli jazz instrument,
glasbena pedagogika ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer
kompozicija in glasbena teorija ali dirigiranje).
(4) Korepetitor pri baletu je lahko tudi, kdor je končal
univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program
druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba (katerikoli jazz instrument) ali umetniške gimnazije,
glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba (katerikoli jazz
instrument).
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133. člen
(učitelj zgodovine plesa in odrske umetnosti)
Učitelj zgodovine plesa in odrske umetnosti je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja sodobnih plesnih tehnik, baleta, v izobraževalnem programu umetniške gimnazije, plesna
smer, modul B – sodobni ples,
– izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine, sociologije,
filozofije ali umetnostne zgodovine v izobraževalnih programih
gimnazije,
– je končal univerzitetni študijski program iz dramaturgije,
dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije,
etnologije in kulturne antropologije, sociologije kulture, muzikologije ali kulturologije ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje
dramaturgija in scenske umetnosti, dramska igra, gledališka in
radijska režija, etnologija in kulturna antropologija, sociologija
kulture, muzikologija, kulturologija – kulturne in religijske študije
ali kulturne študije.
134. člen
(učitelj kompozicije plesa)
(1) Učitelj kompozicije plesa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sodobnega plesa, plesa,
plesnih umetnosti ali baleta,
– magistrski študijski program druge stopnje sodobni ples,
ples, študije plesnih umetnosti ali balet,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in ima status samozaposlenega v kulturi
na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega
plesa ali baleta.
(2) Učitelj kompozicije plesa je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program sodobnega plesa, plesa, plesnih umetnosti, ali baleta,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
ples, koreografija, sodobni ples, plesnih umetnosti ali balet,
– univerzitetni študijski program prve stopnje sodobni
ples, ples, plesnih umetnosti ali balet,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, in ima status samozaposlenega v kulturi na področju
plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega plesa ali
baleta.
6. Izobraževalni program umetniške gimnazije,
likovna smer
135. člen
(učitelj umetnostne zgodovine)
Učitelj umetnostne zgodovine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine,
likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostne
zgodovine, poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna
pedagogika, slikarstvo, kiparstvo ali oblikovanje vizualnih komunikacij.

ture,

136. člen
(učitelj predstavitvenih tehnik)
Učitelj predstavitvenih tehnik je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program oblikovanja ali arhitek-

– magistrski študijski program druge stopnje arhitektura
ali oblikovanje vizualnih komunikacij ali
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– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura.
137. člen
(učitelj likovne teorije)
Učitelj likovne teorije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali likovne pedagogike,
– magistrski študijski program druge stopnje slikarstvo,
kiparstvo, oblikovanje vizualnih komunikacij, arhitektura, poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura.
138. člen
(učitelj bivalne kulture)
Učitelj bivalne kulture je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program arhitekture ali krajinske
arhitekture,
– magistrski študijski program druge stopnje arhitektura
ali krajinska arhitektura ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura.
139. člen
(učitelj plastičnega oblikovanja)
Učitelj plastičnega oblikovanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kiparstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje kiparstvo.
140. člen
(učitelj risanja in slikanja)
Učitelj risanja in slikanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali likovne pedagogike,
– magistrski študijski program druge stopnje slikarstvo,
kiparstvo, oblikovanje vizualnih komunikacij, poučevanje (smer
likovna pedagogika) ali likovna pedagogika.
141. člen
(učitelj osnov varovanja dediščine)
Učitelj osnov varovanja dediščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program restavratorstva, slikarstva, kiparstva, umetnostne zgodovine, arhitekture ali likovne
pedagogike,
– magistrski študijski program druge stopnje konserviranje
in restavriranje likovnih del, slikarstvo, kiparstvo, umetnostna
zgodovina, arhitektura, poučevanje (smer likovna pedagogika)
ali likovna pedagogika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura.
7. Izobraževalni program umetniške gimnazije,
smer gledališče in film
142. člen
(učitelj zgodovine in teorije gledališča)
Učitelj zgodovine in teorije gledališča je lahko, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske
igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo, slovenistike,
ali primerjalne književnosti in literarne teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija
in scenske umetnosti, dramska igra, gledališka in radijska režija, umetnost giba, oblike govora, scensko oblikovanje, slovenistika, slovenski jezik in književnost ali primerjalna književnost
in literarna teorija.
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143. člen
(učitelj zgodovine in teorije filma)
Učitelj zgodovine in teorije filma je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program dramaturgije, filmske in
televizijske režije, umetnostne zgodovine, primerjalne književnosti in literarne teorije, filozofije, sociologije, sociologije kulture, kulturologije ali komunikologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in scenske umetnosti, filmsko in televizijsko ustvarjanje,
filmski in televizijski študiji, medijske komunikacije, oblikovanje
vizualnih komunikacij (smer fotografija), slikarstvo (smer video
in novi mediji ali video, animacije in novi mediji), umetnostna
zgodovina, primerjalna književnost in literarna teorija, filozofija,
sociologija, sociologija kulture, kulturologija – kulturne in religijske študije (smer kulturne študije), kulturne študije komunikologija ali komunikologija – medijske in komunikacijske študije.
144. člen
(učitelj gledališkega ustvarjanja)
Učitelj gledališkega ustvarjanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske
igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo, slovenistike
ali primerjalne književnosti in literarne teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija
in scenske umetnosti, dramska igra, gledališka in radijska režija, slovenistika, slovenski jezik in književnost ali primerjalna
književnost in literarna teorija.
145. člen
(učitelj filmskega ustvarjanja)
Učitelj filmskega ustvarjanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz filmske in televizijske
režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in
televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske
komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij (smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali video, animacije
in novi mediji).
146. člen
(učitelj igre in govora)
Učitelj igre in govora v gledaliških in filmskih delavnicah
ter v gledaliških delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske
igre in umetniške besede ali gledališke in radijske režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija
in scenske umetnosti, dramska igra, gledališka in radijska režija
ali oblike govora.
147. člen
(učitelj fotografije in filma)
Učitelj fotografije in filma v gledaliških in filmskih delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filmske in televizijske
režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in
televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske
komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij (smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali video, animacije
in novi mediji).
148. člen
(učitelj zvoka in glasbe)
Učitelj zvoka in glasbe v gledaliških in filmskih delavnicah
ter v gledaliških delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
muzikologije, kompozicije in glasbene teorije, cerkvene glasbe,
kateregakoli instrumenta ali petja ali
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– magistrski študijski program druge stopnje glasbena
pedagogika, muzikologija, glasbeno-teoretska pedagogika
(smer kompozicija in glasbena teorija ali sakralna glasba), instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena umetnost (smer
kompozicija in glasbena teorija, sakralna glasba, katerikoli
instrument ali petje).
149. člen
(učitelj giba in korepetitor)
(1) Učitelj giba v gledaliških in filmskih delavnicah ter v
gledaliških delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sodobnega plesa, plesa
ali plesnih umetnosti,
– magistrski študijski program druge stopnje sodobni ples,
ples ali študije plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške
gimnazije, plesna smer, ali
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski
program druge stopnje in ima status samozaposlenega v kulturi
na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega
plesa.
(2) Učitelj giba v gledaliških in filmskih delavnicah ter v
gledaliških delavnicah je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program sodobnega plesa, plesa ali plesnih umetnosti,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
ples, koreografija, sodobni ples ali plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program prve stopnje sodobni
ples, ples ali plesnih umetnosti,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne
oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna
smer, in ima status samozaposlenega v kulturi na področju plesa z najmanj pet let plesne prakse iz sodobnega plesa.
(3) Korepetitor pri gibu v gledaliških in filmskih delavnicah
ter v gledaliških delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kateregakoli instrumenta,
jazz instrumenta, glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja ali
– magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena umetnost (smer katerikoli instrument, kompozicija in glasbena teorija, orkestersko
dirigiranje ali zborovsko dirigiranje), katerikoli jazz instrument,
glasbena pedagogika ali glasbeno-teoretska pedagogika (smer
kompozicija in glasbena teorija ali dirigiranje).
(4) Korepetitor pri gibu v gledaliških in filmskih delavnicah ter v gledaliških delavnicah je lahko tudi, kdor je končal
univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program
druge stopnje in izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba – C: jazz-zabavna glasba (katerikoli jazz instrument) ali umetniške gimnazije,
glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba (katerikoli jazz
instrument).
150. člen
(učitelj impro)
Učitelj impro v gledaliških in filmskih delavnicah ter v gledaliških delavnicah je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja
v izobraževalnih programih gimnazije in ima status samozaposlenega v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti.
151. člen
(učitelj vizualne delavnice)
(1) Učitelj vizualnega snovanja vizualne delavnice v gledaliških delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture,
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– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer likovna pedagogika), likovna pedagogika, slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje vizualnih komunikacij, scensko oblikovanje
ali arhitektura ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura.
(2) Učitelj videa in filma vizualne delavnice v gledaliških
delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filmske in televizijske
režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in
televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske
komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij (smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali video, animacije
in novi mediji).
152. člen
(učitelj snemanja in montaže)
Učitelj snemanja in montaže v filmskih delavnicah je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filmske in televizijske
režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in
televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske
komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij (smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali video, animacije
in novi mediji).
153. člen
(učitelj scenarija in režije)
Učitelj scenarija in režije v filmskih delavnicah je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filmske in televizijske
režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in
televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske
komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij (smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali video, animacije
in novi mediji).
154. člen
(učitelj nastopanja pred kamero)
Učitelj nastopanja pred kamero v filmskih delavnicah je
lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program dramske igre in umetniške besede ali filmske in televizijske režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramska
igra, filmsko in televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij
(smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali
video, animacije in novi mediji).
155. člen
(učitelj filmskega zvoka)
Učitelj filmskega zvoka v filmskih delavnicah je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
muzikologije, kompozicije in glasbene teorije, kateregakoli instrumenta, petja ali filmske in televizijske režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, muzikologija, glasbeno-teoretska pedagogika (smer
kompozicija in glasbena teorija), instrumentalna in pevska pedagogika, glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena
teorija, katerikoli instrument ali petje), filmsko in televizijsko
ustvarjanje ali filmski in televizijski študiji.
156. člen
(učitelj posebnih avdiovizualnih tehnik in elementov)
Učitelj posebnih avdiovizualnih tehnik in elementov v filmskih delavnicah je lahko, kdor je končal:
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– univerzitetni študijski program filmske in televizijske
režije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in
televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, medijske
komunikacije, oblikovanje vizualnih komunikacij (smer fotografija) ali slikarstvo (smer video in novi mediji ali video, animacije
in novi mediji).
V. DRUGI UČITELJI
157. člen
(učitelj aktivnega državljanstva)
Učitelj aktivnega državljanstva je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija,
sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija –
upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja ali sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, filozofija, zgodovina, geografija, politologija – politična teorija, globalizacijske
in strateške študije, politologija – primerjalne javne politike in
uprava, politologija – analiza politik in javna uprava ali politologija – politična teorija.
158. člen
(učitelj za dodatno strokovno pomoč)
(1) Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje socialna
pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna
pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
(2) Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč
je lahko, kdor:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike
(smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– magistrski študijski program druge stopnje socialna
pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna
pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnih programih
gimnazije.
159. člen
(učitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku)
Učitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnih
programih gimnazije in ima dodatno kvalifikacijo inštruktor slovenskega znakovnega jezika.
160. člen
(učitelj za delo z gluhoslepimi)
Učitelj za delo z gluhoslepimi je lahko, kdor izpolnjuje
pogoje za učitelja v izobraževalnih programih gimnazije in ima
dodatno kvalifikacijo tolmač za gluhoslepe in specialist za delo
z gluhoslepimi.
VI. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
161. člen
(svetovalni delavec)
Svetovalni delavec je lahko, kdor je končal:
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– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna
pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, logopedija in
surdopedagogika, pedagogika, psihologija, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na
področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika ali supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.
162. člen
(knjižničar)
(1) Knjižničar je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo, bibliotekarstvo ali bibliotekarstvo, informacijski in
založniški študiji.
(2) Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v skladu s tem pravilnikom in je
opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva
(smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega
programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal višješolski študijski program
knjižničarstva ali univerzitetni študijski program prve stopnje
bibliotekarstvo in informatika.
163. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program, magistrski študijski program
druge stopnje ali enoviti magistrski študijski program druge
stopnje.
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be, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje, v skladu
s 15. členom ZViS-E, če je vseboval zadosten obseg ustreznih
vsebin v skladu z 21., 22. in 23. členom tega pravilnika.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
168. člen
(strokovni delavci)
Učitelji in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega
pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene
pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnih programih gimnazije za predmete, določene v tem
pravilniku, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po
uveljavitvi tega pravilnika na delovnih mestih strokovnih delavcev, za katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.
169. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 75/15).
170. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2022
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3330-0055
dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

164. člen
(organizator obveznih izbirnih vsebin)
Organizator obveznih izbirnih vsebin je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program, magistrski študijski program druge stopnje ali enoviti magistrski študijski program
druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnih
programih gimnazije.
VII. DRUGI POGOJI
165. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
Učitelji in drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna
pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer
v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od tega najmanj
15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške prakse.
166. člen
(učitelj in drugi strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja izobraževanja
odraslih in organizatorja obveznih izbirnih vsebin ustrezna tudi
izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri
v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje
stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
167. člen
(laborant)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za laboranta ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskem programu prve
stopnje v skladu s 33. členom ZViS ali po študijskem programu,
po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobraz-
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Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v poklicnem
in strokovnem izobraževanju

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in
207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v poklicnem
in strokovnem izobraževanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v povezavi z izobraževalnimi programi in prilagojenimi izobraževalnimi programi poklicnega in strokovnega
izobraževanja, ki jih je sprejel minister, določa izobrazbo, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnih
programih in prilagojenih izobraževalnih programih nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja.
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2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. višješolski študijski program – študijski program za
pridobitev višje izobrazbe, sprejet pred 1. januarjem 1994, po
katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v
nadaljevanju: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
2. visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu
s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
3. univerzitetni študijski program – študijski program,
sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
4. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje –
študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-D, 109/12, 85/14, 75/16,
61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US;
v nadaljnjem besedilu: ZViS),
5. univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski
program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS),
6. magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
7. enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
(1) V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program
za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17), pri posameznih
strokovnih delavcih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje
v skladu s 33.a členom ZViS.
(2) Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni
končan javnoveljavni višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja ali javnoveljavni izobraževalni program.
4. člen
(posebnosti študijskih programov)
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
II. UČITELJI
5. člen
(učitelj slovenščine)
Učitelj slovenščine v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo ali slovenistika ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenski
jezik in književnost ali slovenistika.
6. člen
(učitelj italijanščine)
Učitelj italijanščine v izobraževalnih programih poklicnega
in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina,
italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
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7. člen
(učitelj madžarščine)
Učitelj madžarščine v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz madžarskega jezika s
književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje madžarski
jezik s književnostjo.
8. člen
(učitelj angleščine)
Učitelj angleščine v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali
angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
angleščine ali anglistika.
9. člen
(učitelj nemščine)
Učitelj nemščine v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina,
nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna
germanistika.
10. člen
(učitelj francoščine)
Učitelj francoščine v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program francoskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje francoščina,
francistične študije ali francistične in romanistične študije.
11. člen
(učitelj španščine)
Učitelj španščine v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program španskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje španščina,
španski jezik in književnost ali hispanistika.
12. člen
(učitelj matematike)
Učitelj matematike v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program matematike ali računalništva z matematiko,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna
matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna
matematika).
13. člen
(učitelj umetnosti)
(1) Učitelj umetnosti, vsebinski sklop glasba, v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike
ali kompozicije in glasbene teorije ali
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– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika (smer kompozicija
in glasbena teorija) ali glasbena umetnost (smer kompozicija
in glasbena teorija).
(2) Učitelj umetnosti, vsebinski sklop likovno snovanje,
v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer likovna pedagogika), slikarstvo ali kiparstvo.
(3) Učitelj umetnosti, vsebinski sklop umetnostna zgodovina, v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostna
zgodovina.
14. člen
(učitelj družboslovja)
Učitelj družboslovja v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, zgodovine ali
sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija,
zgodovina, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega
življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja,
sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
ali sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij.
15. člen
(učitelj geografije)
Učitelj geografije v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.
16. člen
(učitelj zgodovina)
Učitelj zgodovine v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.
17. člen
(učitelj sociologije)
Učitelj sociologije v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija,
sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija –
upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja ali sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij.
18. člen
(učitelj psihologije)
Učitelj psihologije v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija.
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19. člen
(učitelj filozofije)
Učitelj filozofije v izobraževalnih programih in prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filozofije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija.
20. člen
(učitelj naravoslovja in laborant)
(1) Učitelj naravoslovja v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije, fizike, kemije,
biokemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija),
izobraževalna biologija, biološko izobraževanje, pedagoška
fizika, izobraževalna fizika, fizika, kemijsko izobraževanje,
izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija, izobraževalna fizika
ali izobraževalna kemija).
(2) Laborant pri naravoslovju v izobraževalnih programih
in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za laboranta pri fiziki, kemiji ali biologiji v skladu z 21., 22. in 23. členom
tega pravilnika.
21. člen
(učitelj fizike in laborant)
(1) Učitelj fizike v izobraževalnih programih in prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fizike ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – fizika), pedagoška fizika, izobraževalna fizika ali fizika ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna fizika).
(2) Laborant pri fiziki v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal gimnazijo ali izobraževalni
program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik ali strojni tehnik ali ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur
fizike oziroma drugih predmetov s predmetnega področja fizike.
22. člen
(učitelj kemije in laborant)
(1) Učitelj kemije v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali biokemije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – kemija), kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali
kemijska tehnika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna kemija).
(2) Laborant pri kemiji v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal gimnazijo ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
kemijski tehnik ali ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno
z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur kemije
oziroma drugih predmetov s predmetnega področja kemije.
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23. člen
(učitelj biologije in laborant)
(1) Učitelj biologije v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – biologija), biološko izobraževanje ali izobraževalna biologija ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija).
(2) Laborant pri biologiji v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal gimnazijo ali ima srednjo
strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki
vsebujejo najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov s
predmetnega področja biologije.
24. člen
(učitelj športne vzgoje)
Učitelj športne vzgoje v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna
vzgoja.
25. člen
(učitelj informatike)
(1) Učitelj informatike v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva,
organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija
in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer –
poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna
informatika),
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno
računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske
tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna
informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov,
management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v
sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj informatike je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge
stopnje in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
26. člen
(učitelj strokovnega modula)
(1) Učitelj posameznega strokovnega modula v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih
poklicnega in strokovnega izobraževanja mora imeti izobrazbo
s področja, ki ga je za učitelja tega strokovnega modula določil
minister v posebnem delu izobraževalnega programa ali prilagojenega izobraževalnega programa poklicnega in strokovnega izobraževanja, pridobljeno z:
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom,
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– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom prve stopnje,
– magistrskim študijskim programom druge stopnje ali
– enovitim magistrskim študijskim programom druge stopnje.
(2) Pri izbiri učitelja strokovnega modula mora ravnatelj
upoštevati izvedbeni kurikul izobraževalnega programa oziroma prilagojenega izobraževalnega programa.
27. člen
(učitelj praktičnega pouka strokovnega modula)
(1) Učitelj praktičnega pouka posameznega strokovnega
modula v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja mora
imeti:
– najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
– najmanj tri leta delovnih izkušenj
s področja, ki ga je za učitelja praktični pouk oziroma praktičnega pouka tega strokovnega modula določil minister v posebnem delu izobraževalnega programa ali prilagojenega izobraževalnega programa poklicnega in strokovnega izobraževanja.
(2) Pri izbiri učitelja praktičnega pouka strokovnega modula mora ravnatelj upoštevati izvedbeni kurikul izobraževalnega
programa oziroma prilagojenega izobraževalnega programa.
28. člen
(učitelj aktivnega državljanstva)
Učitelj aktivnega državljanstva v izobraževalnih programih
in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija,
sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija –
upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja ali sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, filozofija, zgodovina, geografija, politologija – politična teorija, globalizacijske
in strateške študije, politologija – primerjalne javne politike in
uprava, politologija – analiza politik in javna uprava ali politologija – politična teorija.
29. člen
(učitelj za dodatno strokovno pomoč)
(1) Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje socialna
pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna
pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
(2) Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč
v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike
(smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– magistrski študijski program druge stopnje socialna
pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna
pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja splošnoizobraževalnega
predmeta ali strokovnega modula v poklicnem in strokovnem
izobraževanju.

Stran

6402 /

Št.

87 / 24. 6. 2022
30. člen

(učitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku)
Učitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja splošnoizobraževalnega predmeta
ali strokovnega modula v izobraževalnih ali prilagojenih izobraževalnih programih v poklicnem in strokovnem izobraževanju
in ima dodatno kvalifikacijo inštruktor slovenskega znakovnega
jezika.
31. člen
(učitelj za delo z gluhoslepimi)
Učitelj za delo z gluhoslepimi v izobraževalnih programih
in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja
splošnoizobraževalnega predmeta ali strokovnega modula v
izobraževalnih ali prilagojenih izobraževalnih programih v poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima dodatno kvalifikacijo tolmač za gluhoslepe in specialist za delo z gluhoslepimi.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
32. člen
(svetovalni delavec)
Svetovalni delavec v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna
pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, logopedija in
surdopedagogika, pedagogika, psihologija, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na
področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika ali supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.
33. člen
(knjižničar)
(1) Knjižničar v izobraževalnih programih in prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo, bibliotekarstvo ali bibliotekarstvo, informacijski in
založniški študiji.
(2) Knjižničar v izobraževalnih programih in prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali
svetovalnega delavca v skladu s tem pravilnikom in je opravil
študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (smer
izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega
programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal višješolski študijski program
knjižničarstva ali univerzitetni študijski program prve stopnje
bibliotekarstvo in informatika.
34. člen
(organizator praktičnega pouka)
Organizator praktičnega pouka v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja praktičnega pouka v kateremkoli izobraževalnem programu ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega
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in strokovnega izobraževanja, za katerega opravlja vzgojnoizobraževalno delo organizatorja praktičnega pouka.
35. člen
(organizator praktičnega usposabljanja z delom)
Organizator praktičnega usposabljanja z delom v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal
najmanj višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja, in izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka v
kateremkoli izobraževalnem programu ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega izobraževanja,
za katerega opravlja vzgojno-izobraževalno delo organizatorja
praktičnega usposabljanja z delom.
36. člen
(vodja posestva)
Vodja posestva v izobraževalnih programih in prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja mora imeti izobrazbo s področja, ki je določeno za vodjo
posestva v navedenih izobraževalnih programih ali prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja s Smernicami za vzgojno-izobraževalno delo na šolskem
posestvu, pridobljeno z:
– višješolskim študijskim programom višjega strokovnega
izobraževanja,
– višješolskim študijskim programom,
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom,
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom prve stopnje,
– magistrskim študijskim programom druge stopnje ali
– enovitim magistrskim študijskim programom druge stopnje.
37. člen
(vodja centrale učnih podjetij)
Vodja centrale učnih podjetij v izobraževalnih programih in
prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja mora imeti izobrazbo s področja, ki je določeno za vodjo centrale učnih podjetjih v navedenih izobraževalnih
programih ali prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega
in strokovnega izobraževanja s Smernicami za vzgojno-izobraževalno delo v centrali učnih podjetij, pridobljeno z:
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom,
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom prve stopnje,
– magistrskim študijskim programom druge stopnje ali
– enovitim magistrskim študijskim programom druge stopnje.
38. člen
(strokovni delavec v centrali učnih podjetij)
Strokovni delavec v centrali učnih podjetij v izobraževalnih
programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega
in strokovnega izobraževanja mora imeti izobrazbo s področja, ki je določeno za strokovnega sodelavca v centrali učnih
podjetjih v navedenih izobraževalnih programih ali prilagojenih
izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja s Smernicami za vzgojno-izobraževalno delo v centrali
učnih podjetij, pridobljeno z:
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom,
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim
programom prve stopnje,
– magistrskim študijskim programom druge stopnje ali
– enovitim magistrskim študijskim programom druge stopnje.
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39. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih v izobraževalnih programih in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program, magistrski študijski program druge stopnje ali
enoviti magistrski študijski program druge stopnje.

Št.

(1) Laborant posameznega strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula v izobraževalnih programih
in prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, mora imeti najmanj srednjo strokovno
izobrazbo s področja, ki ga je za laboranta tega strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula določil minister
v posebnem delu izobraževalnega programa ali prilagojenega
izobraževalnega programa poklicnega in strokovnega izobraževanja.
(2) Pri izbiri laboranta strokovnoteoretičnega predmeta
oziroma strokovnega modula mora ravnatelj upoštevati izvedbeni kurikul izobraževalnega programa ali prilagojenega
izobraževalnega programa poklicnega in strokovnega izobraževanja.
IV. DRUGI POGOJI
41. člen
(pedagoško-andragoška
in specialnopedagoška izobrazba)
(1) Učitelj in drugi strokovni delavci v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja morajo imeti
ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od
tega najmanj 15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške prakse.
(2) Učitelj in laborant v prilagojenih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja morajo imeti
ustrezna specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom,
in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od tega
najmanj 15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške
prakse.
(3) Drugi strokovni delavci v prilagojenih izobraževalnih
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja morajo
imeti ustrezna pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj
60 kreditnih točk po ECTS, od tega najmanj 15 kreditnih točk
po ECTS neposredne pedagoške prakse.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka ima ustrezno
pedagoško-andragoško izobrazbo učitelj praktičnega pouka ali
organizator praktičnega pouka, ki ima opravljen mojstrski izpit.

44. člen
(učitelji)
Učitelj splošnoizobraževalnega predmeta ali strokovnega modula in učitelj praktičnega pouka strokovnega modula
v izobraževalnem ali prilagojenem izobraževalnem programu
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je ob uveljavitvi
tega pravilnika izpolnjeval pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega izobraževanja,
lahko še naprej opravlja vzgojno-izobraževalno delo učitelja v
izobraževalnem ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega izobraževanja na delovnih mestih, za
katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje.
45. člen
(drugi strokovni delavci)
Drugi strokovni delavec v izobraževalnem ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega
izobraževanja, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjeval
pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega izobraževanja, lahko še naprej opravlja
vzgojno-izobraževalno delo drugega strokovnega delavca v
izobraževalnem ali prilagojenem izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega izobraževanja na delovnih mestih, za
katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje.
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11
in 92/12).
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-187/2021
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3330-0077
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

(učitelj, svetovalni delavec in knjižničar)

43. člen
(laborant)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za laboranta pri
naravoslovju, fiziki, kemiji in biologiji ustrezna tudi izobrazba
pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu s
33. členom ZViS ali po študijskem programu, po katerem se
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V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

42. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca in knjižničarja ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s
15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje
ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
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pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom prve stopnje, v skladu s 15. členom
ZViS-E, če je vseboval zadosten obseg ustreznih vsebin v
skladu z 21., 22. in 23. členom tega pravilnika.

40. člen
(laborant)
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2038.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
strokovnim delavcem na področju vzgoje
in izobraževanja

Za izvrševanje petnajste alineje sedmega odstavka
81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
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123/21, 172/21 in 207/21) minister za izobraževanje, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim
delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim
delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 106/10) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»O dodelitvi študijskih pomoči na podlagi izvedenega
javnega razpisa odloči minister.«.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »komisiji za
študijske pomoči« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če prejemnik študijske pomoči ne izpolnjuje obveznosti
iz prejšnjega odstavka, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o
subvencioniranju izobraževanja, prejemnik študijske pomoči pa
mora vrniti prejeti znesek študijske pomoči skupaj z zakonitimi
zamudnim obrestmi. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva
zapadlosti, določenega v pozivu za vračilo, do dneva vračila.«.
3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prejemnik študijske pomoči ima pravico do podaljšanja
roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti v primeru:
– starševstva, in sicer po eno leto za vsakega živo rojenega otroka v času študija,
– opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– izjemnih družinskih ali socialnih okoliščin,
– neizpolnjenih študijskih obveznosti zaradi višje sile.
Za opravičljive zdravstvene razloge iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje bolezen ali poškodba, ki je prejemniku
študijske pomoči za več kot tri mesece onemogočala študij v
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skladu s pogodbo o subvencioniranju izobraževanja, kar se
dokazuje z zdravniškim potrdilom.
Za izjemne družinske ali socialne okoliščine iz tretje alineje prvega odstavka tega člena štejejo:
– nastanek stopnje invalidnosti najmanj 3 po petstopenjski
lestvici v skladu s pravilnikom, ki ureja merila in postopke za
pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti
invalidov,
– smrt otroka, zakonca ali izvenzakonskega partnerja,
– bolezen oziroma poškodba otroka prejemnika študijske
pomoči v skupnem trajanju najmanj tri mesece.
O uveljavitvi pravice do podaljšanja roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti se, na podlagi vložene prošnje prejemnika
študijske pomoči, sklene aneks k pogodbi o subvencioniranju
izobraževanja.«.
4. člen
V 13. členu se besedilo »Komisija za študijske pomoči«
nadomesti z besedo »ministrstvo«.
5. člen
Naslov poglavja »III. KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE POMOČI« in 14. do 16. člen se črtajo.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-94/2022
Ljubljana, dne 17. junija 2022
EVA 2022-3330-0078
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport
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USTAVNO SODIŠČE
2039.

Številka:
Datum:

Odločba o ugotovitvi, da je druga poved
prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem
postopku v neskladju z Ustavo

U-I-517/18-10
9. 6. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 9. junija 2022

odločilo:
1. Druga poved prvega odstavka 148. člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17
in 36/19) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti
v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do drugačne zakonske ureditve lahko davčni organ
izvršbo zoper poroka v smislu druge povedi prvega odstavka
148. člena Zakona o davčnem postopku opravi le, če pred tem
izda odmerno odločbo, s katero ugotovi, da so izpolnjeni pogoji
za poroštvo, pred njeno izdajo pa poroku zagotovi pravico do
izjave.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je prekinilo postopek odločanja o reviziji in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakonske podlage, na
kateri temelji upravni akt, ki je predmet izpodbijanja v upravnem
sporu. Tožnik v prekinjenem upravnem sporu, Parketarstvo Novak, d. o. o., Novo mesto, izpodbija sklep o izvršbi z dne 30. 7.
2014, ki ga je zoper njega izdal davčni organ prve stopnje.
V 1. točki izreka sklepa je odločil, da se zoper tožnika opravi
davčna izvršba dolžnega zneska obveznosti, ki na dan 29. 7.
2014 znaša 229.536,50 EUR z nadaljnjimi zamudnimi obrestmi, v 2. točki izreka je navedel, da so neporavnane obveznosti
razvidne iz tam navedenega seznama izvršilnih naslovov in so
sestavni del sklepa, v 3. točki izreka pa je odločil, da se davčna
izvršba opravi z rubežem, cenitvijo in prodajo premičnin, ki so
v lasti oziroma posesti dolžnika. Omenjeni seznam izvršilnih
naslovov je bil sestavljen v postopku davčne izvršbe zoper dolžnika Matevža Novaka, Novo mesto, kar pomeni, da ne gre za
davčni dolg tožnika iz prekinjenega upravnega spora. Davčni
organ je navedeni sklep o izvršbi izdal na podlagi druge povedi
prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (v
nadaljevanju ZDavP-2), ki določa, da se davek lahko izterja tudi
od druge osebe, na katero je bila prenesena dejavnost dolžnika
izven statusnega preoblikovanja z namenom, da bi se dolžnik
izognil plačilu davka. Upravno sodišče je tožbo zoper sklep o
davčni izvršbi zavrnilo kot neutemeljeno in pri tem presodilo,
da so bile v zadevi ugotovljene dejanske okoliščine, na podlagi
katerih je imel davčni organ podlago za uporabo instituta poroštva iz druge povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-2.
2. Vrhovno sodišče navaja, da je z drugo povedjo prvega
odstavka 148. člena ZDavP-2 uzakonjen sui generis institut, ki
uzakonja neposredno izterjavo. Jezikovno sporočilo izpodbijane določbe v delu, ki se glasi »davek se lahko izterja«, naj bi
bilo jasno in nedvoumno, drugačne vsebine pa mu naj ne bi bilo
mogoče dati z drugimi uveljavljenimi metodami razlage prava.
Izpodbijana določba naj ne bi določala niti načina niti potrebe
po pridobitvi izvršilnega naslova zoper novega dolžnika, na ka-

terem bi davčna izvršba temeljila. Predmetni materialnopravni
institut, ki naj bi bil tako vsebinsko kot postopkovno umeščen
(šele) v postopek davčne izvršbe in ki naj tudi ne bi urejal
obvezne pridobitve izvršilnega naslova, naj bi bil v neskladju z
22. in 23. členom Ustave. Bistvo postopka izterjave naj bi bilo v
tem, da se izterja dolg, ki temelji na izvršilnem naslovu in ni bil
plačan v rokih, predpisanih z zakonom (prvi odstavek 143. člena ZDavP-2). Cilj učinkovitosti davčne izvršbe po presoji Vrhovnega sodišča ne sme biti uzakonjen na način, da država
(upnica) pride do poplačila svoje zatrjevane terjatve dejansko
neposredno, ne da bi bila pred tem davčna obveznost vzpostavljena z ustreznim izvršilnim naslovom (145. člen ZDavP-2)
in ne da bi bila zatrjevanemu (nasproti državi implicitno šibkejšemu) dolžniku zoper to odločbo omogočena možnost enakega varstva pravic v sodnem postopku.1 S tem ko je tožnik v
prekinjenem upravnem sporu postal stranka v postopku šele
v njegovi de iure zadnji fazi, ki naj bi predstavljala tudi prvo in
edino fazo, to je v fazi izvršbe, naj bi bili kršeni njegovi ustavni
pravici do učinkovitega sodnega varstva iz 23. člena Ustave
in do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ti ustavni
pravici naj bi imeli na upravnem področju posebno težo, saj
na strani tožene stranke nastopa Republika Slovenija, ki hkrati
nastopa v vlogi upnice in odloča o davčni izvršbi. Zato je po
mnenju Vrhovnega sodišča še toliko bolj pomembno, da se
pravna položaja strank (glede pridobitve oziroma zakonitosti
izvršilnega naslova v konkretnem primeru) uravnotežita pred
sodiščem v kontradiktornem sodnem postopku, ki zagotavlja
enako varstvo pravic. Iz zakonodajnega gradiva naj bi izhajalo,
da je tudi predlagatelj spremembe ZDavP-2, s katero je bila
uzakonjena izpodbijana določba, predvidel enako varstvo pravic v (dokaznem) postopku pred sodiščem, glede na to, da je
navedel, da »se bo v primeru, ko je prišlo do prenosa dejavnosti
na drugo osebo, kar bo moral dokazati davčni organ, obveznost
davčnega dolžnika lahko izterjala od podjetja, na katero je bila
prenesena dejavnost«. Namen predlagatelja naj se ne bi izrazil
tudi v samem zakonskem besedilu. Sporna ureditev po mnenju
Vrhovnega sodišča pomeni nedopusten poseg v ustavne pravice revidenta, za tako zakonsko ureditev ni videti niti ustavno
dopustnega cilja, zakonsko besedilo pa drugačne (ustavnoskladne) razlage ne dopušča. Vrhovno sodišče pripominja še,
da tudi glede nadaljnjih materialnopravnih sklopov iz druge
povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-22 ocenjuje, da sta
zatrjevanje in obravnavanje teh v sodnem postopku način, ki bo
šele omogočil pridobitev pravnomočnega izvršilnega naslova
in posledično šele omogočil uresničevanje pravice do sodnega
varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave.
3. Državni zbor v odgovoru na zahtevo za oceno ustavnosti nasprotuje očitkom o neskladnosti izpodbijane ureditve z
22. in 23. členom Ustave. Povzema razloge, ki so bili v zakonodajnem postopku navedeni za sprejetje izpodbijane ureditve,
in sicer preprečevanje pogoste nepoštene prakse, ko poslovni
subjekt pri svojem poslovanju napravi davčne dolgove, jih pusti
na stari družbi in ustanovi novo podjetje, na katero prenese
svojo dejavnost. Izpodbijana ureditev po mnenju Državnega
zbora s tem, ko omejuje možnosti davčnega zavezanca, da se
izogne izterjavi davka s prenosom svoje dejavnosti na drugo
osebo, oziroma možnosti vplivanja tretjega na tek izvršilnega
postopka, in torej omejuje obseg in trajanje zastojev v izvršilnem postopku, zagotavlja učinkovit izvršilni postopek, kar naj
bi bil ustavno dopusten cilj omejevanja ustavnih pravic. Državni zbor ocenjuje, da tretja oseba, ki na podlagi izpodbijane
ureditve poplača dolg davčnega dolžnika, ki je nanjo prenesel
1 Vrhovno sodišče navaja, da naj bi tako izhajalo iz odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-6/13, Up-24/13 z dne 11. 2. 2016 (Uradni
list RS, št. 18/16).
2 In sicer »druge osebe«, »na katero je bila prenesena dejavnost«, »dolžnika«, »izven statusnega preoblikovanja«, »z namenom, da bi se dolžnik izognil plačilu davka«.
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svojo dejavnost z namenom, da bi se izognil plačilu davka, ni v
vsebinsko slabšem položaju nasproti drugi strani, prav tako ima
možnost predložiti zadevo sodišču. Ugotavlja, da se je tožnik iz
prekinjenega revizijskega postopka pritožil zoper sklep o izvršbi
ter vložil tožbo in nato revizijo. Pravica do sodnega varstva
naj ne bi pomenila pravice do točno določene oblike sodnega
varstva.3 Da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo, temveč jo je treba le razlagati pravilno in ustavnoskladno, naj bi
potrjevala tudi sodna praksa. Državni zbor se sklicuje na sodbo
Upravnega sodišča št. II U 219/2017 z dne 13. 11. 2018, s katero je to ugodilo tožbi zoper sklep Finančne uprave Republike
Slovenije o davčni izvršbi, ki je bil izdan na podlagi druge povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-2, in v njej obrazložilo,
da mora davčni organ v skladu z načelom zaslišanja stranke
pred odločitvijo o upravni zadevi stranki dati možnost, da se
izreče o dejstvih oziroma okoliščinah, pomembnih za odločbo,
česar pa naj tožnik v navedeni zadevi ne bi bil deležen, saj naj
do prejema izpodbijanega sklepa ne bi bil seznanjen s tem, da
toženka ugotavlja njegovo domnevno odgovornost za davčni
dolg zaradi poroštva iz 148. člena ZDavP-2. Poleg tega naj bi v
omenjeni sodbi Upravno sodišče navedlo, da bi moral biti pred
izvršbo izdan ločen (separaten) izvršilni naslov, ki bi se glasil
na tožnika. Na podlagi navedenega Državni zbor zaključuje, da
izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo.
4. Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti je podala tudi
Vlada. Navaja, da sta smisel in namen prvega odstavka
148. člena ZDavP-2 izključevanje velikih tveganj za učinkovito
poplačilo davčne obveznosti oziroma preprečevanje zlorab
davčnega zavezanca (dolžnika), ki se izogiba plačilu davčne obveznosti. Davčni organ naj bi namreč ugotavljal, da se
dolžniki na različne načine poskušajo izogniti plačilu svojih
obveznosti, najbolj pogosto tako, da prenašajo premoženje ali
opravljanje celotne dejavnosti na druge osebe. Vlada meni, da
se davčna izvršba lahko opravi samo na podlagi izvršilnega
naslova, vendar ZDavP-2 ne predpisuje, da mora izrek odmerne odločbe (izvršilnega naslova) vsebovati tudi navedbo
o osebi, ki je porok po prvem odstavku 148. člena ZDavP-2,
in njeni obveznosti. Vlada to utemeljuje s tem, da se izpolnjevanje pogojev za poroštvo lahko presoja šele, ko je izvršba
zoper dolžnika neuspešna, torej kasneje, kot je izdan izvršilni
naslov, na podlagi katerega se izvršba opravlja. Po mnenju
Vlade so sicer tudi poroku dane možnosti, da se udeležuje
postopka, v katerem se odloča o njegovi obveznosti, in v njem
izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev. To naj
bi zagotavljala tako ZDavP-2 kot Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP).
Po mnenju Vlade mora davčni organ z odločbo ugotoviti, kdo
je oseba, ki izpolnjuje pogoje po prvem odstavku 148. člena
ZDavP-2, in lahko šele po izvršljivosti te odločbe in na podlagi
izvršilnega naslova, ki se glasi na dolžnika, začne davčno
izvršbo zoper poroka. S takim postopanjem naj bi bil že na
podlagi veljavne ureditve osebi iz prvega odstavka 148. člena
ZDavP-2 omogočen kontradiktoren upravni in sodni postopek.
Opisani način ugotavljanja obveznosti poroka z odločbo naj
bi bil predviden tudi pri sprejemanju zakona, s katerim je bila
ureditev uveljavljena,4 a ker naj ne bi bilo nobenega dvoma,
da je treba tudi v primerih ugotavljanja pogojev za poroštvo
odločiti z upravno odločbo, zoper katero ima porok možnost
vložiti pravna sredstva, naj ne bi bilo nobene potrebe, da se
takšen način ugotavljanja (odgovornosti) posebej za te primere izrazi v zakonskem besedilu. Vlada meni, da sta poroku
po prvem odstavku 148. člena ZDavP-2 zagotovljena enako
varstvo pravic (22. člen Ustave) in pravica do sodnega varstva
(23. člen Ustave). Tudi po podatkih davčnega organa naj bi bilo
mogoče ugotoviti, da prvostopenjski davčni organ praviloma
3 Sklicujoč se na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-42/96 z
dne 30. 5. 2000.
4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 111/13 – ZDavP-2G).
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poroku daje že pred izdajo sklepa o davčni izvršbi možnost
podati izjavo v zvezi z ugotavljanjem in izpolnjevanjem pogojev
za uporabo instituta poroštva po prvem odstavku 148. člena
ZDavP-2. Odgovornost poroka naj bi davčni organ sicer ugotavljal v postopku davčne izvršbe in jo podrobno obrazložil v
sklepu o izvršbi. Po navedbah Vlade osebe iz prvega odstavka
148. člena ZDavP-2 do izdaje že omenjene sodbe Upravnega
sodišča št. II U 219/2017 niso izpodbijale sklepa o davčni izvršbi iz razloga, ker se izvršilni naslov ne glasi nanje, ampak so
dotlej v pritožbi ali tožbi uveljavljale nepravilnost in nepopolnost
ugotovljenega dejanskega stanja in napačno uporabo materialnega prava v zvezi z izdanim sklepom o izvršbi. Po navedeni
sodbi Upravnega sodišča pa bo po mnenju Vlade davčni organ
spremenil prakso tako, da bo v posebnem ugotovitvenem postopku ob sodelovanju domnevnega poroka z odločbo ugotavljal, ali so izpolnjeni pogoji za naložitev plačila poroku. Vlada
zato meni, da je prvi odstavek 148. člena ZDavP-2 v skladu
z Ustavo in da morebitna okoliščina, da postopki niso vodeni
v skladu z načeli davčnega oziroma upravnega postopka, ni
razlog za protiustavnost izpodbijane določbe.
5. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade je Ustavno
sodišče poslalo Vrhovnemu sodišču, ki pa se o njunih navedbah ni izjavilo.
B. – I.
6. Prvi odstavek 148. člena ZDavP-2 z naslovom »poroštvo« določa:
»Če davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika,
se ta izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so to premoženje
neodplačno oziroma po nižji ceni od tržne pridobile od dolžnika
v letu oziroma po letu, v katerem je davčna obveznost nastala,
do vrednosti tako pridobljenega premoženja. Davek se lahko
izterja tudi od druge osebe, na katero je bila prenesena dejavnost dolžnika izven statusnega preoblikovanja z namenom, da
bi se dolžnik izognil plačilu davka.«
7. Iz navedb Vrhovnega sodišča izhaja, da izpodbijane določbe zaradi njene jezikovne jasnosti in nedvoumnosti
ne more razlagati drugače kot na način, da določa izterjavo
davčnega dolga od osebe, ki ni davčni dolžnik, ne da bi bila
pred izterjavo obveznost te osebe vzpostavljena z ustreznim
izvršilnim naslovom. Ob upoštevanju, da Državni zbor in Vlada
zatrjujeta, da je drugačna razlaga (kakršno je sprejelo Upravno
sodišče v sodbi št. II U 219/2017) možna, se Ustavno sodišče
najprej opredeljuje do vprašanja, ali je vsebinska odločitev o
zahtevi za oceno ustavnosti sploh potrebna za zagotovitev
ustavnoskladne odločitve, ki jo mora sprejeti Vrhovno sodišče.
8. V skladu s 156. členom Ustave mora sodišče prekiniti
postopek in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem, če pri
odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven. Ustavno sodišče je po tej določbi Ustave upravičeno
intervenirati le, kadar je ustavnosodna presoja zakona potrebna za zagotovitev ustavnoskladne odločitve v konkretnem
sodnem postopku. Zato mora sodišče v zahtevi utemeljiti, da
mora v zadevi, v kateri sodi, uporabiti (domnevno protiustavno)
zakonsko ureditev na način, ki mu preprečuje ustavnoskladno
odločitev. Ustava v 156. členu torej predpostavlja, da je odločitev Ustavnega sodišča o domnevni protiustavnosti zakona
odločilna za odločanje sodišča v sodnem postopku.5 Pogoji za
vsebinsko obravnavanje zahteve sodišča za oceno ustavnosti
niso izpolnjeni, če lahko sodišče v zadevi, v kateri je zaradi
vložitve zahteve prekinilo postopek, zagotovi ustavnoskladno
odločitev kakorkoli drugače, brez odločitve Ustavnega sodišča
o protiustavnosti zakona6 – torej tudi tako, da poišče ustavnoskladno razlago zakona, k čemur ga tudi sicer zavezuje
5 Prim. sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-238/12 z dne 23. 1.
2014 (Uradni list RS, št. 10/14), št. U-I-127/16 z dne 9. 2. 2017,
5. točka obrazložitve, in št. U-I-204/16 z dne 15. 3. 2018, 2. točka
obrazložitve.
6 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/14 z dne 16. 3.
2017, 9. točka obrazložitve.
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125. člen Ustave. Dokler ta možnost obstaja, načeloma ni
izpolnjena t. i. predpostavka zveznosti (med zadevo, v kateri
sodi Vrhovno sodišče, in domnevno protiustavno ureditvijo) iz
156. člena Ustave.7
9. Izpolnjenost predpostavke zveznosti je treba v primerih, ko zahtevo za oceno ustavnosti vloži Vrhovno sodišče,
ocenjevati tudi v luči njegovega ustavnopravnega položaja v
sodni hierarhiji. Zato Ustavno sodišče v teh primerih ne more
postopati povsem enako kot v primerih, ko zahtevo za oceno
ustavnosti vložijo hierarhično nižja sodišča.8 Ker je Vrhovno
sodišče v prvem odstavku 127. člena Ustave opredeljeno kot
najvišje sodišče v državi, ima po Ustavi tudi položaj najvišjega
razlagalca zakonskega prava. Iz tega med drugim izhaja, da
ni vezano na razlago zakonskega prava, ki jo sprejmejo organi
državne oblasti, kot sta Državni zbor in Vlada, kot tudi ne na
razlago, ki jo sprejmejo hierarhično nižja sodišča.9 Napotitev
Vrhovnega sodišča na uporabo razlage, ki so jo o zakonu, ki
ga izpodbija, sprejeli drugi državni organi ali nižja sodišča,
bi zato – v primeru, ko Vrhovno sodišče v zahtevi za oceno
ustavnosti sprejme razumno razlago izpodbijanega zakona in
hkrati pojasni, zakaj meni, da drugačne razlage po nobeni od
ustaljenih metod pravne razlage ne more sprejeti – predstavljala zanikanje njegovega ustavnopravnega položaja najvišjega
razlagalca zakonskega prava.10
10. Glede na navedeno Ustavno sodišče šteje, da so
predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevi za oceno
ustavnosti izpolnjene, pri presoji ustavnosti pa izhaja iz razlage Vrhovnega sodišča, da izpodbijana ureditev določa, da se
zoper osebo, ki izpolnjuje pogoje za poroštvo, neposredno izda
sklep o izvršbi in da torej njegova izdaja ni pogojena s tem, da
je poroštvena obveznost ugotovljena s predhodno izdanim izvršilnim naslovom. V zvezi s pristopom k presoji Ustavno sodišče
pojasnjuje še, da jo je opravilo na podlagi ocene, da iz navedb
Vrhovnega sodišča izhajata dva ključna očitka: izpodbijana
ureditev naj bi bila v neskladju z 22. členom Ustave, ker poroku, zoper katerega je sklep o izvršbi izdan, ne omogoča, da
se učinkovito izjavi o dejanskih in pravnih razlogih, na katerih
temelji njegova obveznost, v neskladju s 23. členom Ustave pa
naj bi bila, ker naj bi bilo sodno varstvo zoper sklep o izvršbi,
s katerim se glede na izpodbijano ureditev odloči o poroštveni
obveznosti, neučinkovito.
B. – II.
11. Ustava v 22. členu določa, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem
in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih. Iz navedene določbe izhaja,
da mora državni organ, ko odloča o pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih posameznika, ko torej odloča v vlogi oblasti,
odločanje zaključiti oziroma izraziti z izdajo odločbe (ta pojem
Ustava uporablja v 25. členu) oziroma posamičnega akta (ta
pojem Ustava uporablja v prvem odstavku 157. člena). Izpodbijana ureditev, ki omogoča davčnemu organu izterjavo davčnega dolga od poroka, uzakonja oblastno odločanje, zato je
nujno, da se to zaključi oziroma izrazi z izdajo odločbe oziroma
posamičnega akta.11 Vendar 22. člen Ustave ni tako specifičen,
7 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-188/16 z dne 8. 11.
2018, 7. točka obrazložitve.
8 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-155/16 z dne 27. 3.
2019.
9 Prim. A. Galič v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije,
Ljubljana 2011, str. 320, in sklep Ustavnega sodišča št. Up-101/05
z dne 19. 10. 2006, 4. točka obrazložitve.
10 Tega zadržka seveda v primeru zahtev za oceno ustavnosti, ki jih vložijo hierarhično nižja sodišča, ni. Prim. sklep Ustavnega
sodišča št. U-I-155/16.
11 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-162/12, Up-626/12
z dne 12. 7. 2012 (Uradni list RS, št. 55/12), 4. točka obrazložitve.
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da bi bilo mogoče iz njega izpeljati zahtevo, da mora biti oblastno odločanje končano z izdajo v zakonodaji točno določene
oblike odločbe oziroma posamičnega akta, kot so na primer
tisti, ki jih drugi odstavek 145. člena ZDavP-2 označuje kot
izvršilne naslove. Ustavna pojma odločba oziroma posamični
akt imata namreč svojo avtonomno pomensko vsebino, ki ni
odvisna od posameznih zakonodajnih rešitev, in na splošno
označujeta vsakršno formalizirano sporočilo državnega organa,
iz katerega je razvidno, da je sprejel oblastno odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika.12 Zato 22. člen
Ustave zakonodajalcu ne preprečuje, da uzakoni ureditev, ki
davčnemu organu nalaga, da o poroštveni obveznosti odloči
s sklepom o izvršbi.
12. Zahteva po izdaji odločbe oziroma posameznega akta
v navedenem smislu je bistveno povezana z zagotavljanjem
nadaljnjih jamstev, ki za upravne postopke izhajajo iz 22. člena
Ustave, in je pravzaprav predpogoj, ki omogoči njihovo spoštovanje. Zato je izpodbijana ureditev skladna z 22. členom
Ustave le, če tudi te v celoti spoštuje. Po ustaljeni ustavnosodni
presoji 22. člena Ustave posamezniku v upravnem postopku
zagotavlja možnost izjave o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev.13 Pri tem je bistveno, da je pravica do
izjave posamezniku zagotovljena že pred sprejetjem odločitve.
Ta vidik ustavne pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave je za upravne postopke na ravni zakona uveljavljen
zlasti z 9. členom ZUP, ki je med temeljna načela upravnega
postopka uvrstil načelo zaslišanja strank, katerega bistvo je
v zahtevi, da je treba pred izdajo odločbe omogočiti stranki
možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za
odločbo. Če stranki ni bila dana možnost udeležbe, bodisi da v
postopek sploh ni bila vključena (ni bila vabljena) bodisi da ni
imela možnosti izjaviti se o dejstvih in okoliščinah, pomembnih
za odločitev, gre za kršitev načela zaslišanja strank, ki obenem
predstavlja tudi kršitev pravice do enakega varstva pravic iz
22. člena Ustave.14
13. Ključno je torej, ali ima porok, zoper katerega se na
podlagi izpodbijane ureditve izda sklep o izvršbi, pred izdajo
sklepa možnost, da se opredeli do dejanskih in pravnih okoliščin, pomembnih za obstoj poroštvene obveznosti.
14. Izpodbijana ureditev na to vprašanje ne daje odgovora. Glede na to, da se po izpodbijani ureditvi o porokovi
obveznosti odloči s sklepom o izvršbi, je po oceni Ustavnega
sodišča odgovor na navedeno vprašane odvisen od tega, ali iz
ureditve davčne izvršbe, kot jo ureja tretji del ZDavP-2, izhaja
zahteva, da mora davčni organ pred izdajo sklepa o izvršbi
osebi dolžniku omogočiti možnost, da se izjavi o pravnih in
dejanskih razlogih, na katerih temelji njegova obveznost. Tretji
del ZDavP-2 o tem vprašanju prav tako molči, vendar ne naključno ali brez razloga, ampak zato, ker odgovor nanj očitno
izhaja iz same zasnove postopka izvršbe. Cilj postopka izvršbe
je namreč v tem, da se zagotovi realizacija terjatve, ki je bila
ugotovljena v predhodnem postopku.15 Logična posledica tega
je, da postopek ni zasnovan za to, da bi se v njem ponovno
presojala utemeljenost terjatve, ki se izterjuje. Zasnovan je
12 Tako razumevanje pojma odločbe v ustavnopravnem smislu je v sozvočju s stališčem upravnopravne literature, po katerem z
izrazom odločba ni mišljen samo akt, ki je bil izdan v obliki odločbe,
temveč vsak akt organa, s katerim je bilo meritorno odločeno o pravici ali obveznosti stranke. Tako E. Kerševan, V. Androjna, Upravno
procesno pravo, Upravni postopek in upravni spor, 2., spremenjena
in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2017, str. 306.
13 Prim. npr. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-84/94 z dne
11. 7. 1996 (OdlUS V, 184), 31. točka obrazložitve, in št. Up-73/95
z dne 27. 2. 1997 (OdlUS VI, 72), 6. točka obrazložitve.
14 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-171/00 z dne 12. 7.
2001 (Uradni list RS, št. 64/01, in OdlUS X, 223), 7. točka obrazložitve.
15 Prim. V. Rijavec, Civilno izvršilno pravo, GV Založba,
Ljubljana 2003, str. 43. Prim. tudi odločbo Ustavnega sodišča
št. Up-357/03, U-I-351/04 z dne 20. 10. 2005 (Uradni list RS,
št. 96/05, in OdlUS XIV, 103), 6. točka obrazložitve
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tako, da organu, pristojnemu za izvršbo, ni treba preučevati
resničnosti dejstev ali pravilnosti pravnega sklepanja glede
terjatve, ki se izterjuje, in tudi ni več upravičen do tega, ker
se predpostavlja, da je bilo to opravljeno že v postopku izdaje
izvršilnega naslova.16 Iz tretjega dela ZDavP-2 torej izhaja, da
davčni organ osebi, zoper katero izda sklep o izvršbi, ni dolžan
pred izdajo sklepa zagotoviti pravice do izjave.17
15. Zahteve po zagotovitvi pravice do izjave pred izdajo
sklepa o izvršbi tudi ni mogoče izpeljati iz načela zaslišanja
iz 9. člena ZUP,18 kot to menita Vlada v svojem mnenju in
Državni zbor v odgovoru o zahtevi za oceno ustavnosti. Navedeni člen sam po sebi zakonodajalcu ne preprečuje, da posamezni pravni postopek uredi tako, da v njem posamezniku
pred sprejetjem odločitve ni zagotovljena pravica do izjave.
To določa tudi navedeni člen sam, s tem ko načelo zaslišanja
iz prvega odstavka omeji s tretjim odstavkom, ki določa, da
organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih
vsem strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo,
domet te zapovedi pa omeji s pristavkom »razen v primerih,
določenih z zakonom«.
16. Zahteva 22. člena Ustave, da se stranki upravnega
postopka pred sprejetjem odločitve zagotovi pravica do izjave,
sicer ni absolutna. Ustavno sodišče je v svoji dosedanji ustavnosodni presoji, ko je presojalo ustavnost ureditve sodne
izvršbe,19 v skladu s katero je v izvršilnem postopku lahko
prišlo do subjektivne spremembe na pasivni strani (do nadaljevanja postopka izvršbe proti novemu dolžniku), ne da bi
bilo novemu dolžniku pred to spremembo zagotovljeno, da
bi ugovarjal prehodu obveznosti nanj, pojasnilo, da ni nujno,
da je kontradiktornost, se pravi pravica do izjave iz 22. člena
Ustave, zagotovljena že pred izdajo odločbe, vendar pa mora
biti v primeru, ko sodišče izda odločbo brez zaslišanja nasprotne stranke, tej zagotovljena možnost, da se (naknadno) izjavi
z ugovorom, o katerem odloča sodišče prve stopnje.20 Glede
na to, da izpodbijana ureditev prav tako omogoča subjektivno
spremembo na pasivni strani v okviru postopka davčne izvršbe
oziroma nadaljevanje postopka davčne izvršbe proti novemu
dolžniku (poroku), ji je neskladje z 22. členom Ustave mogoče
očitati le, če porok nima zagotovljene možnosti, da se vsaj
naknadno, po izdaji sklepa o izvršbi izjavi o svoji obveznosti in
ji ugovarja, pod nadaljnjim pogojem, da je o tem dolžan odločiti
prvostopenjski organ, ki je sklep o izvršbi izdal.
17. Izpodbijana ureditev, druge določbe ZDavP-2 in določbe ZUP poroku tudi te možnosti ne zagotavljajo. Ne zagotavlja
je 155. člen ZDavP-2, ki določa, da davčni organ po uradni
dolžnosti ali na zahtevo dolžnika s sklepom v celoti ali delno
ustavi davčno izvršbo med drugim tudi tedaj, če se davčna
izvršba opravi proti komu, ki ni dolžnik, porok ali garant. Upoštevajoč samo ubeseditev določbe, porok na njeni podlagi ne
more ugovarjati, da ne izpolnjuje pogojev za poroštvo. Davčna
izvršba se namreč »opravi proti komu, ki ni porok«, tedaj, ko
se opravi proti komu, ki ni s sklepom o izvršbi zavezan kot porok, iz česar izhaja, da je določba namenjena sanaciji zmote o
osebi. Ne zadostuje niti možnost pritožbe zoper sklep o izvršbi
(prvi odstavek 157. člena). Z njo lahko porok sicer ugovarja, da
je davčni organ prve stopnje napačno presodil pogoje za obstoj
poroštva, kot dokazuje tudi primer iz prekinjenega postopka,
vendar o pritožbi odloča organ druge stopnje (drugi odstavek
70. člena ZDavP-2).
Prim. Rijavec, nav. delo, str. 111.
17 Medtem ko je to dolžan storiti pred izdajo odmerne odločbe, kot izrecno določa prvi odstavek 73. člena ZDavP-2.
18 Tretji odstavek 2. člena ZDavP-2 med drugim določa, da se
za vprašanja davčnega postopka, ki niso urejena s tem zakonom,
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
19 Ureja jo Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11,
14/12, 53/14, 50/15, 54/15, 11/18 in 36/21 – ZIZ).
20 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-357/03, U-I-351/04,
10. točka obrazložitve.
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18. Ustavno sodišče glede na vse navedeno zaključuje,
da izpodbijana ureditev, ker omogoča izdajo sklepa o izvršbi
zoper poroka, ne da bi iz nje, drugih določb ZDavP-2 ali ZUP
izhajalo, da ima porok pred izdajo sklepa možnost izjaviti se
o izpolnjevanju pogojev za poroštvo ali vsaj naknadno temu
ugovarjati (davčni organ prve stopnje, ki sklep izda, pa o tem
odločiti), posega v pravico iz 22. člena Ustave.
19. Človekovo pravico je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavnosodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je
zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer
s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege
države (splošno načelo sorazmernosti). Ustavno sodišče mora
zato najprej oceniti, ali je zakonodajalec zasledoval kakšen
ustavno dopusten cilj za to, da je novemu dolžniku (poroku)
omejil pravico do izjave.
20. Iz zakonodajnega gradiva21 izhaja, da je predlagatelj
z izpodbijano ureditvijo želel preprečiti prakso izogibanja plačevanja izvršljivih davčnih obveznosti, ne izhaja pa, da je zakonodajalec za dosego tega cilja nameraval poseči v pravico do
izjave iz 22. člena Ustave, ki jo mora imeti novi dolžnik (porok) v
zvezi s prehodom obveznosti nanj. To izrecno potrjujejo navedbe Vlade v njenem mnenju o zahtevi za oceno ustavnosti, da
naj v zakonodajnem postopku ne bi bilo nobenega dvoma, da
je treba v primerih ugotavljanja pogojev za poroštvo odločitev
o tem sprejeti z upravno odločbo, in da zato ni bilo potrebe, da
bi se takšen način ugotavljanja (odgovornosti) posebej za te
primere izrazil v zakonskem besedilu. Ker zakonodajalec niti
ni imel namena poseči v navedeno človekovo pravico niti je
v postopku s to zahtevo ni tako utemeljil, je izključeno, da bi
zakonodajna rešitev, ki jo je sprejel in ki, čeprav ne namenoma,
v človekovo pravico posega, imela kakšen ustavno dopusten
cilj. V obravnavani zadevi tako ni izpolnjen že prvi pogoj za
ustavno dopustno omejevanje človekovih pravic (tretji odstavek
15. člena Ustave).22 Zato je Ustavno sodišče ugotovilo, da je
izpodbijana druga poved prvega odstavka 148. člena ZDavP-2
v neskladju z 22. členom Ustave.
B. – III.
21. Prvi odstavek 23. člena Ustave določa, da ima
vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ustavno sodišče je v svoji dosedanji ustavnosodni
presoji že pojasnilo, da s tem, ko je za odločanje o posamezni pravici določena upravna pot in ne neposredno sodno
varstvo, pravica iz 23. člena Ustave ne more biti kršena, saj
je zoper odločitev v upravnem postopku zagotovljeno sodno
varstvo v upravnem sporu, v katerem lahko sodišče preizkusi izpodbijano odločbo tako glede pravnih kot tudi glede
dejanskih vprašanj.23 V bistvenem enako je stališče Evropskega sodišča za človekove pravice. Tudi to je že večkrat
pojasnilo, da v primeru, ko o sporih glede civilnih pravic in
obveznosti v smislu 6. člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) odloča upravni organ, ki ne
21 Konkretno iz obrazložitve amandmaja poslanskih skupin
št. 1450-VI Amandma k 13. členu, vloženega 28. 11. 2013, v fazi
druge obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davčnem postopku ZDavP-2G (prva obravnava). Objavljeno v Poročevalcu DZ z dne 26. 9. 2013 (EVA; 2013-1611-0077).
22 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-357/03,
U-I-351/04, 15. točka obrazložitve.
23 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-213/03 z dne
12. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 13/06, in OdlUS XV, 2), 23. točka
obrazložitve, in sklep Ustavnega sodišča št. Up-280/00 z dne 18. 9.
2001, 7. točka obrazložitve. Enako A. Galič v: L. Šturm (ur.), nav.
delo, str. 338.
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zadosti vsem zahtevam iz prvega odstavka 6. člena EKČP,
ne gre za kršitev EKČP, če so postopki pred tem organom
predmet naknadnega nadzora, ki ga opravi sodno telo, ki ima
polno jurisdikcijo in ki zagotavlja jamstva iz prvega odstavka
6. člena EKČP.24 Izpodbijana ureditev glede na navedeno ni
v neskladju s 23. členom Ustave zgolj zato, ker določa, da
se o poroštvu odloči v upravnem (davčnem) postopku. To
velja ne glede na to, da pri tem ne gre za odločanje o davčni
obveznosti, temveč za določitev odgovornosti za obveznosti drugega pravnega subjekta (kar bi bilo lahko razumeti
kot odločitev, ki posega v pravico do zasebne lastnine iz
33. člena Ustave), saj pravna narava obveznosti, o kateri se
odloča, ne narekuje oblike sodnega varstva, dokler je tisto
sodno varstvo, ki je zagotovljeno, učinkovito.
22. Ključno torej je, ali je upravni spor, v katerem lahko
porok izpodbija sklep o izvršbi, glede na to, da praviloma
ne zadrži izvršitve izpodbijanega upravnega akta, učinkovito
sodno varstvo. Tudi do tega vprašanja se je Ustavno sodišče
že opredelilo in pojasnilo, da morebitna uvedba prisilne izterjave, na podlagi izdanega sklepa davčnega organa (zoper
katerega se davčni zavezanec lahko pritoži, davčni organ pa
odloži začeti postopek prisilne izterjave), ni takšno ravnanje,
ki bi povzročilo, da sodno varstvo ne bi moglo doseči svojega
namena. Poleg tega pa uvedba oziroma izvedba postopka
prisilne izterjave v davčnem postopku ni dejanje, ki bi izničilo
morebitni kasnejši uspeh v postopku, ker vzpostavitev stanja,
kakršno je bilo pred postopkom prisilne izterjave, ni nemogoča
in tudi ne nesorazmerno otežena, saj gre praviloma za denarna sredstva, ki se v primeru uspeha vrnejo.25 V primerih,
ko taka možnost zaradi trajanja sodnega postopka ne bi bila
učinkovita oziroma bi lahko nastala težko popravljiva škoda,
pa je treba upoštevati, da drugi odstavek 32. člena Zakona o
upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12
– ZUS-1) omogoča tožniku vložitev zahteve za zadržanje
izvršitve izpodbijanega akta, namen te pa je prav v tem, da
se zagotovi suspenzivni učinek postopka sodnega varstva
Glej npr. sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice
v zadevi Ramos Nunes de Carvalho e Sá proti Portugalski z dne
6. 11. 2018, 132. točka obrazložitve.
25 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-233/01 z dne 5. 2. 2004
(Uradni list RS, št. 16/04, in OdlUS XIII, 6), 5. točka obrazložitve.
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in s tem učinkovitost sodnega varstva.26 Očitek o neskladju
izpodbijane ureditev s 23. členom Ustave je zato neutemeljen.
B. – IV.
23. Glede na to, da je ugotovljena protiustavnost izpodbijane ureditve (njena neskladnost z 22. členom Ustave)
posledica dejstva, da ne ureja vprašanja, ki bi ga morala
urediti, razveljavitev izpodbijane ureditve ni mogoča. Zato je
Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju
ZUstS) sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka). Na
podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v enem
letu od objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije
(2. točka izreka). Da bi do odprave ugotovljene protiustavnosti porokom iz druge povedi prvega odstavka 148. člena
ZDavP-2 zagotovilo spoštovanje pravice do izjave iz 22. člena
Ustave, je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS za
prehodni čas določilo način izvršitve odločbe (3. točka izreka).
Način izvršitve je določilo, upoštevajoč to, da je izvršilni postopek tipično zasnovan kot postopek, v katerem se izterjuje
obveznost, o kateri je odločeno v izvršilnem naslovu. Zato je
določilo, da mora davčni organ pred postopkom izvršbe na
podlagi izpodbijane ureditve predhodno izdati izvršilni naslov
– odmerno odločbo, s katero odloči o porokovi obveznosti
plačati tuj davek, v postopku izdaje odmerne odločbe pa mora
poroku zagotoviti pravico do izjave.
C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki Dr. Dr. Klemen
Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in
dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Matej Accetto
predsednik
26 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-2501/08 z dne
19. 2. 2009 (Uradni list RS, št. 17/09, in OdlUS XVIII, 63), 14. točka
obrazložitve.
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BANKA SLOVENIJE
2040.

Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada
za reševanje

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o organu
in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15,
44/16 – ZRPPB in 27/17) in prvega odstavka 31. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o likvidnih naložbah za namen sklada
za reševanje
1. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v določbah Zakona o organu in skladu za reševanje bank
(Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17,
nadaljevanju: ZOSRB).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(Izračun višine likvidnih sredstev)
(1) Banka mora zaradi zagotavljanja denarnih sredstev,
potrebnih za vplačilo v sklad za reševanje bank, imeti naložbe v finančne instrumente iz 3. člena tega sklepa (likvidne
naložbe), v višini, kot jo za vsako banko določi Banka Slovenije, upoštevajoč delež, ki ga glede na obveznosti vseh
bank, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo
kot kapital bank po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za
zajamčene vloge vseh bank, pomenijo obveznosti te banke,
zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot
kapital te banke po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za
zajamčene vloge pri tej banki.
(2) Banka Slovenije določi zahtevo o višini likvidnih naložb
posamezne banke iz prejšnjega odstavka hkrati z zahtevo na
podlagi 14. člena ZOSRB za vplačilo denarnih sredstev posamezne banke v sklad.
(3) Banka Slovenije pri izračunu višine likvidnih naložb
posamezne banke, ki je ob uveljavitvi ZOSRB imela dovoljenje
za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja

bančništvo, upošteva stanje obveznosti in zajamčenih vlog na
dan 30. 9. 2014.
3. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet likvidnih naložb iz
prvega odstavka 2. člena tega sklepa, so:
a) dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja
splošna pravila izvajanja denarne politike,
b) drugi dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije.
(2) Banka med finančne instrumente iz prvega odstavka
tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala
sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je
banka v tesni povezavi, kot jo določa sklep, ki ureja splošna
pravila izvajanja denarne politike.
(3) Naložbe v vrednostne papirje, ki so namenjene zagotavljanju likvidnih sredstev, potrebnih za vplačilo dodatnih
denarnih sredstev v sklad za reševanje bank, banka ne sme
vključiti med ustrezna finančna sredstva oziroma likvidnostni
blažilnik pri izračunu količnikov likvidnosti na podlagi zakona,
ki ureja bančništvo, oziroma likvidnostnih zahtev na podlagi
Uredbe (EU) št. 575/2013, ali jih dati v zavarovanje.
4. člen
(Vsebina poročil in roki za poročanje)
(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o izpolnjevanju
obveznosti glede zagotavljanja likvidnih naložb iz 2. člena tega
sklepa.
(2) Banka za namen poročanja iz prvega odstavka tega
člena Banki Slovenije posreduje podatke, skladno z določili
Sklepa o poročanju monetarnih institucij in Navodili za izvajanje
sklepa o poročanju monetarnih institucij.
5. člen
(Uveljavitev)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. junija 2022
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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SODNI SVET
2041.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 20. seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– podpredsednika Upravnega sodišča RS.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4,
1000 Ljubljana, p.p. 675.
Podpredsednica Sodnega sveta RS
dr. Urška Kežmah

Stran
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2042.

Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma
prijav za imenovanje članov volilnih komisij

Državna volilna komisija na podlagi 35. člena Zakona o
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1,
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) objavlja

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov oziroma prijav
za imenovanje članov volilnih komisij
I.
Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US,
23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) okrajno volilno komisijo
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed diplomiranih pravnikov. Člani volilnih
komisij so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico.
II.
Državna volilna komisija zbira predloge oziroma prijave
za imenovanje:
1. predsednika Okrajne volilne komisije 3008 – Ljubljana
Šiška 1, s sedežem na Linhartova ulica 11, 1000 Ljubljana,
2. predsednika Okrajne volilne komisije 1010 – Kamnik, s
sedežem Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
3. namestnika predsednika Okrajne volilne komisije 6009
– Litija, s sedežem Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
III.
1. Na podlagi 34. člena ZVDZ se predsednik okrajne volilne komisije imenuje izmed sodnikov, namestnik predsednika
okrajne volilne komisije pa izmed diplomiranih pravnikov.
2. Trajanje mandata: do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).
3. Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati
naslednje podatke:

– naziv predlagatelja (če to ni kandidat sam),
– ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata.
4. Prijava (vloga) za imenovanje mora vsebovati ime in
priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča.
5. K predlogu iz 3. točke oziroma k prijavi iz 4. točke tega
razdelka poziva je treba priložiti:
5.1. za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije
3008 – Ljubljana Šiška 1 izjavo, da kandidat oziroma prijavitelj
opravlja funkcijo sodnika oziroma da opravlja sodniško službo,
5.2. za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije
1010 – Kamnik 1 izjavo, da kandidat oziroma prijavitelj opravlja
funkcijo sodnika oziroma da opravlja sodniško službo,
5.3. za imenovanje namestnika predsednika Okrajne volilne komisije 6009 – Litija diplomo pravne fakultete,
5.4. če kandidat ni tudi predlagatelj, je treba priložiti tudi
soglasje kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo predsednika okrajne volilne komisije oziroma namestnika, če bo
imenovan.
IV.
Uporaba izrazov: v javnem pozivu uporabljeni izrazi v
slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
V.
1. Predlog oziroma prijavo (vlogo) za imenovanje je treba
poslati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.
2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne
tiste predloge oziroma prijave, ki bodo prispeli oziroma prispele do vključno 8. 7. 2022.
Št. 020-3/2022-1
Ljubljana, dne 17. junija 2022
Peter Golob
predsednik
Državne volilne komisije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2043.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici
zdravstvenega zavarovanja, profesionalni
kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje
podatkov v zalednem sistemu

Na podlagi šestega odstavka 78. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF,
21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT,
61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO,
51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22), prvega odstavka 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr.,
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09,
88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14,
10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21
– ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 − ZDOsk) ter 13. točke prvega
odstavka 22. člena v zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena
in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.)
je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na 7. redni seji 19. 5. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kartici
zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici
in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov
v zalednem sistemu
1. člen
V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov
v zalednem sistemu (Uradni list RS, št. 12/17, 57/18, 43/19,
79/19 in 179/20) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je
kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1805-5/2022-IC/1
Ljubljana, dne 19. maja 2022
EVA 2022-2711-0034
Irena Ilešič Čujovič
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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Priloga 1
»Priloga 1
Izjemni primeri dostopa brez KZZ
Opis primera za dostop brez
Šifra Naziv primera
KZZ

1

Nujna medicinska
Nujna medicinska pomoč ali
pomoč ali nujno
nujno zdravljenje.
zdravljenje

2

Oseba ima
Potrdilo KZZ

3

4

Zavarovana oseba nima KZZ,
ima pa Potrdilo KZZ.

Priprava na hišni
obisk ali reševalni
prevoz

Priprava na hišni obisk
zdravnika, patronažne sestre
ali babice oziroma za druge
storitve, ki se opravljajo na
terenu na podlagi listine
Delovni nalog pri vnaprej znani
zavarovani osebi. Priprava na
reševalni prevoz vnaprej znane
zavarovane osebe.

Pridobitev
podatkov po
hišnem obisku ali
reševalnem
prevozu

Po opravljenem hišnem obisku
zdravnika, patronažne sestre
ali babice oziroma za druge
storitve, ki so bile opravljene
na terenu na podlagi listine
Delovni nalog ali reševalnem
prevozu (ob nudenju
zdravstvene storitve na terenu
je bila pridobljena ZZZS številka
ali EMŠO ali
priimek+ime+rojstni datum
zavarovane osebe ali je bil
status zavarovanja preverjen z
uporabo mobilne rešitve).

Uradni list Republike Slovenije

Seznam funkcij on-line, ki so
dostopni v izjemnih primerih
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o nosečnosti
Branje podatkov o izdanih
zdravilih
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Dostop do vseh podatkov kot s
KZZ v skladu s pooblastili izvajalca
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih
zdravilih
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov ePrijave NPD
Branje podatkov o mobilnih
preverjanjih zavarovanja
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov ePrijave NPD
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5

Predpisovanje in
izdaja MP na
mesečno zbirno
naročilnico v DSO
in PVSZ

Predpisovanje in izdaja MP na
mesečno zbirno naročilnico v
domu za starejše občane,
posebnem, vzgojnem in
drugem socialnem zavodu.

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP

6

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino - PVSZ

Obdobno preverjanje
veljavnosti zavarovanja za
skupino zavarovanih oseb –
varovancev v posebnem,
vzgojnem in drugih socialnih
zavodih (644 405, 645 406410, 602 401-403).

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)

7

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino – DSO

Obdobno preverjanje
veljavnosti zavarovanja za
skupino zavarovanih oseb –
varovancev v domovih za
starejše občane (645 411-418,
602 419).

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)

8

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino – dnevni
obračun

Obdobno preverjanje
veljavnosti zavarovanja za
skupino zavarovanih oseb v
podaljšanem bolnišničnem
zdravljenju, zdravstveni negi in
paliativni oskrbi, pri invalidni
mladini in doječih materah.

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)

9

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino –
zdravilišča

Obdobno preverjanje
veljavnosti zavarovanja za
skupino zavarovanih oseb na
zdraviliškem zdravljenju (204
503, 104 501-502).

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ

Stran
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Zavarovana oseba ima KZZ, a
KZZ ne deluje.
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Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov ePrijave NPD

10

KZZ ne deluje

11

Preverjanje PZZ za
Oseba nima KZZ in ni vključena Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
osebe, ki niso
v OZZ.
(doplačila)
vključene v OZZ

12

13

14

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
Naknadno preverjanje
On-line sistem ni
(doplačila)
zavarovanja zaradi
deloval
Branje podatkov o nadstandardnih
nedelovanja on-line sistema.
PZZ
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov ePrijave NPD
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
Preverjanje zavarovanja za
osebe
potrebe izdaje listin za
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
Preverjanje
uveljavljanje pravic iz OZZ in
zavarovanja, ko se izvedba storitve, ko po presoji (doplačila)
Branje podatkov o izbranih
storitev lahko
zdravnika prisotnost
opravi brez
zavarovane osebe ni potrebna. osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
prisotnosti
Velja tudi za obračunavanje
zavarovane osebe dialize tipa 4 (CAPD) in 5 (APD), Branje podatkov o predpisanih MP
ki jo zavarovana oseba opravlja Branje podatkov o izdanih
zdravilih
na domu.
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov ePrijave NPD
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Priprava na
Branje podatkov o OZZ zavarovane
Priprava na sistematični ali
sistematični ali
osebe
preventivni pregled šolske
preventivni
Branje podatkov o izbranih
mladine, ki bo opravljen na
pregled šolske
osebnih zdravnikih
terenu (šoli).
mladine
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
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Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Izdaja zdravil in
Branje podatkov o OZZ zavarovane
živil za posebne
Izdaja zdravil in živil za
osebe
zdravstvene
posebne zdravstvene namene,
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
namene v lekarni razvrščenih na listo v lekarni za
(doplačila)
za varovance
varovance socialnovarstvenih
Branje podatkov o nadstandardnih
socialnovarstvenih zavodov.
PZZ
zavodov
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
Izdaja zdravila iz priročne
osebe
Izdaja zdravila iz
zaloge zdravil (depo). Opomba:
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
priročne zaloge
ta izjemni primer lahko
(doplačila)
zdravil (depo)
uporablja le lekarna, ki ima pri
Branje podatkov o nadstandardnih
zdravniku depo zdravil.
PZZ
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Preverjanje zavarovanja za
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
Obračun dnevne potrebe obračuna dnevne
(doplačila)
izposojnine
izposojnine – izposojevalnica
Branje podatkov o nadstandardnih
MP.
PZZ
Branje seznama zavarovanih oseb,
ki imajo izposojen MP
Izdaja zdravil in živil za
posebne zdravstvene namene,
razvrščenih na listo, ko
farmacevt zaradi
zdravstvenega stanja
Izdaja zdravil in
zavarovanca dostavi zdravila
živil za posebne
na dom in poda potrebne
zdravstvene
informacije za varno uporabo.
namene na domu
Izdaja MP na obnovljivo
in izdaja MP z
naročilnico, če gre za drugi ali
dostavo na dom v
vsak nadaljnji prejem MP in sta
primeru
se dobavitelj in zavarovana
obnovljive
oseba dogovorila za dostavo
naročilnice
MP na dom. V tem primeru
dobavitelj zavarovani osebi
zagotovi tudi informacije o
uporabi MP in veljavnosti
obnovljive naročilnice.

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP

Stran
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Oseba ima
Potrdilo MedZZ

Tuja zavarovana oseba nima
KZZ ali EU-KZZ, ima pa Potrdilo
MedZZ, ki ga zavarovanci
držav, s katerimi je sklenjen
meddržavni sporazum, lahko
pridobijo in z njim lahko
uveljavljajo pravico do nujnega
zdravljenja.

20

Oseba ima EUKZZ, Tuja zavarovana oseba nima
certifikat ali
KZZ, ima pa EU-KZZ, Certifikat
kartico Medicare ali kartico Medicare.

21

Zdravstvena
vzgoja na lokaciji
brez on-line
sistema

23

Izvedba delavnice zdravstvene
vzgoje na lokaciji, ki nima
dostopa do on-line sistema.

Preverjanje izbranega
Preverjanje IOZ v
osebnega zdravnika (IOZ) za
primeru napotitve
potrebe uvrstitve zavarovane
iz samoplačniške
osebe v čakalni seznam, če gre
ambulante
za napotitev iz samoplačniške
ambulante.

24

Obračun
aplikativnih točk

Preverjanje podatkov za
potrebe obračuna storitve
aplikacije MP.

25

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino - CPZOPD

Obdobno preverjanje
veljavnosti zavarovanja za
skupino zavarovanih oseb –
centri za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog.
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Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih
zdravilih
Branje podatkov o tuji zavarovani
osebi
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih
zdravilih
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o izbranih
osebnih zdravnikih
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih
PZZ
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ
(doplačila)
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Preverjanje
podatkov
zavarovane osebe
za zapis eBOL

Preverjanje osnovnih osebnih
podatkov in podatkov o OZZ
zavarovane osebe za zapis
eBOL, ko podatke preverja
osebni zdravnik zavarovane
osebe sam ali ko podatke
zaradi zapisa eBOL v
odsotnosti zavarovane osebe
preverja osebni zdravnik ali
medicinska sestra.

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane
osebe

Preverjanje
podatkov
povezane osebe
za zapis eBOL

Preverjanje osnovnih osebnih
podatkov in podatkov o OZZ
povezane osebe za zapis eBOL,
ko podatke preverja osebni
zdravnik zavarovane osebe ali
povezane osebe ali ko podatke
zaradi zapisa eBOL v
odsotnosti zavarovane osebe
preverja osebni zdravnik ali
medicinska sestra.

Branje osnovnih osebnih podatkov
povezane osebe
Branje podatkov o OZZ povezane
osebe

Preverjanje
opredelitve v zvezi
z darovanjem
delov človeškega
telesa

Preverjanje opredelite v zvezi z
darovanjem delov človeškega
telesa, ko bolnišnični
transplantacijski koordinator
nima dostopa do KZZ
potencialnega umrlega
darovalca

Branje osnovnih osebnih podatkov
osebe
Branje podatkov o izjavi za
darovanje organov

26

27

28

Št.

Pojasnilo kratic:
DSO – dom starejših občanov
PVSZ – javni socialno varstveni zavodi in javni vzgojno-izobraževalni zavodi ter koncesionarji, ki
so v mreži javne službe na področju socialnega varstva oziroma vzgoje in izobraževanja
Potrdilo MedZZ – potrdilo mednarodnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim imajo
zavarovane osebe držav (sporazumi z Republiko Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino,
Republiko Srbijo in Črno goro)
pravico do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev. Obrazec RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03 in
MNE/SI 03 se predloži ZZZS, ki izda Potrdilo MedZZ
CPZOPD – centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
eBOL – elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
ePrijava NPD – elektronska Prijava nezgode in poškodbe pri delu.«.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Branje podatkov o nadstandardnih PZZ

Zapis podatkov o izbiri osebnega zdravnika

Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih

Zapis podatkov o nosečnosti

Branje podatkov o nosečnosti

Zapis podatkov o predpisanih MP

Zapis podatkov o izdanih MP

Branje podatkov o izdanih MP

Branje podatkov o predpisanih MP

Zapis podatkov o opravljenem postopku OBMP

Branje podatkov o postopkih OBMP

Zapis podatkov o izdaji zdravila

24

25

26

27

Preverjanje delovanja sistema

Branje podatkov o mobilnih preverjanjih zavar.

Zapis podatkov o tuji zavarovani osebi

Branje podatkov o tuji zavarovani osebi

32

Branje seznama pošiljk podatkov

36

37

38

39

Zapis podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela

Branje podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela

Zapis podatkov o poškodbi pri delu

Branje podatkov o poškodbi pri delu

35

Branje podatkov iz Centralne baze zdravil

Urejanje pooblastil imetnikov PK in kvalificiranih digitalnih potrdil, naročanje PK 34

33

31

Branje odgovora o poslani pošiljki podatkov

8

30

Zapis pošiljke podatkov

Branje podatkov o zdravstvenih delavcih

29

Zapis seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

28

23

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ pri ostalih zavarovalnicah

7

22

Branje podatkov o dobi zavezanosti za doplačila

šolski, IOZ v
DSO, pediater
1
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10 Izdajatelj MP
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Izvajalec reševalnega
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4

X

X
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X

X

Bolnišnični in centralni
14 transplantacijski

X

X

X

16 Referent PZZ

X

X

X

18 Sistemska PK - robot9

X

Uporabnik pošiljk za
6

X

X

X

X

X

za izvajalce

s PK na portalu

X

X

X

X

X
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Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

17

Branje podatkov o izjavi za darovanje organov

16

3

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)

11

2

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe

Branje podatkov o izdanih zdravilih

1

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe

podatkov v on-line sistemu

Funkcije za branje in zapisovanje

Ambulantni, NMP
5

Lekarna

Zdraviliški
6

Napotni zdravnik

Bolnišnični
7

Drugi zdr. delavci

Farmacevt
8

Izbrani osebni zdravnik
Farmacevtski
tehnik
9

Skupine imetnikov PK
17 Medicinska sestra2

s PK v on-line sistemu
Uporabnik pošiljk za

Pooblastila se uporabljajo
izmenjavo podatkov

Priloga 2
»Priloga 2
Seznam pooblastil za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih

3

20 DMS

1

delavec

4

prevoza

11

delovnem nalogu

Izvajalec storitev po
13

izmenjavo podatkov

19

Št.

19

6420 /

19 Urejevalec pooblastil10

Stran

Uradni list Republike Slovenije

koordinator

5

Pojasnila pojmov:
MP – medicinski pripomočki
OBMP – oploditev z biomedicinsko pomočjo
PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje
OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje
DMS – diplomirana medicinska sestra
NMP – služba nujne medicinske pomoči
PK – profesionalna kartica
IOZ – izbrani osebni zdravnik
DSO – dom starejših občanov.«.

11 – Izdana protiretrovirusna zdravila za zdravljenje HIV bere le splošni oziroma družinski izbrani osebni zdravnik imetnika KZZ.

10 – Imetnikom PK je omogočen pregled in urejanje pooblastil za vse zaposlene izvajalca, če ima poleg pooblastila 19 še pooblastilo delodajalca »Urejevalec pooblastil za portal«.

9 – Samo za uporabo na ZZZS, za preverjanje delovanja sistema.

8 – Imetnikom PK je omogočen dostop do tistih podatkov in o tistih zdravstvenih delavcih, ki jih je mogoče opredeliti kot javne po posebnih predpisih, ali ki so v neposredni zvezi z obravnavanim pacientom in konkretno zdravstveno oskrbo.

7 – Imetnikom PK, če so dobavitelji, je omogočeno branje seznama tistih zavarovanih oseb, katerim so sami kot dobavitelj izposodili MP.

6 – Za izmenjavo pošiljk z obračunskimi podatki zadostuje pooblastilo 19, za izmenjavo pošiljk s podatki o izbirah osebnih zdravnikov mora uporabnik poleg pooblastila 19 imeti tudi eno od naslednjih pooblastil: 1, 2, 3, 4, 17 ali 20.

5 – Skupina »Bolnišnični in centralni koordinator«, kot določa 38. člen Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 - KZ-1I).

4 – V skupino »Izvajalci storitev po delovnem nalogu« spada tudi patronaža.

3 – V skupino »DMS« spadajo diplomirane medicinske sestre, ki delajo npr. v referenčnih ambulantah, nujni medicinski pomoči.

1 – V skupino »Drugi zdravstveni delavci« spadajo delavci, ki opravljajo dela medicinskih sester in administracije, pa nimajo pravice zapisa podatkov o izbranem osebnem zdravniku, nosečnostih in opravljenih postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo.
2 – V skupino »Medicinske sestre« spadajo delavci, ki opravljajo dela medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in administracije, in imajo pravico zapisa podatkov o izbranem osebnem zdravniku, nosečnostih in opravljenih postopkih oploditve z
biomedicinsko pomočjo.
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Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih
medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi
storitev platform za izmenjavo videov

Na podlagi šestega odstavka 36. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in
204/21) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja

SPLOŠNI AKT
o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo in o priglasitvi storitev platform
za izmenjavo videov
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa vsebino in obliko obvestil o začetku,
spremembi ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo in storitve platforme za izmenjavo
videov (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o priglasitvi), vsebino
podatkov, potrebnih za obdelovanje uradnih evidenc ponudnikov navedenih storitev in za njihov nadzor po Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (v nadaljnjem besedilu: ZAvMS),
ter vsebino in obliko potrdil o dejstvih iz uradne evidence (v
nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen
(oblika in vsebina obvestil o priglasitvi)
(1) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo in ponudnik platforme za izmenjavo videov (v nadaljnjem
besedilu: ponudnik) mora o začetku ali prenehanju zagotavljanja svoje storitve pisno obvestiti Agencijo za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) na predpisanem obrazcu Obvestilo o začetku
ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve
na zahtevo oziroma storitve platforme za izmenjavo videov
(Priloga 1), o spremembi zagotavljanja avdiovizualne medijske
storitve na zahtevo na obrazcu Obvestilo o spremembi zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (Priloga 2)
in o spremembi zagotavljanja storitve platforme za izmenjavo
videov na obrazcu Obvestilo o spremembi zagotavljanja storitve platforme za izmenjavo videov (Priloga 3). Obrazci iz tega
odstavka so kot priloge sestavni del tega splošnega akta.
(2) V obvestilu o priglasitvi mora ponudnik navesti:
– ime avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma
platforme za izmenjavo videov,
– identifikacijo avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
oziroma platforme za izmenjavo videov (logotip),
– osebno ime, naslov in davčno številko ponudnika, če je
ponudnik fizična oseba,
– firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ponudnika, če je ponudnik pravna
oseba,
– vrsto avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma platforme za izmenjavo videov in njen kratek opis,
– datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma storitve
platforme za izmenjavo videov,
– sedež uredništva, če gre za priglasitev avdiovizualne
medijske storitve na zahtevo,
– druge podatke, ki vplivajo na pristojnost Republike
Slovenije v skladu s 4. členom ZAvMS, če gre za priglasitev
avdiovizualne medijske storitve na zahtevo,
– druge podatke, ki vplivajo na pristojnost Republike
Slovenije v skladu z 38.a členom ZAvMS, če gre za priglasitev
platforme za izmenjavo videov.
(3) V primeru sprememb podatkov o ponudniku oziroma
sprememb podatkov o avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo ali sprememb podatkov o storitvi platforme za izmenjavo
videov iz prejšnjega odstavka mora ponudnik v obvestilu o
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priglasitvi spremembe navesti tudi nove podatke, ki izhajajo iz
teh sprememb.
(4) V primeru spremembe ponudnika priglašene storitve
vloži obvestilo o spremembi ponudnika bodisi obstoječi ponudnik, ki je vpisan v uradno evidenco ponudnikov, bodisi nov
ponudnik, ki se vpisuje v navedeno evidenco, pri čemer se
morata s spremembo ponudnika pisno strinjati oba ponudnika.
3. člen
(oblika in vsebina potrdil)
(1) Agencija izda potrdilo o dejstvih iz uradne evidence
na obrazcu Potrdilo o dejstvih iz uradne evidence ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Priloga 4) oziroma
na obrazcu Potrdilo o dejstvih iz uradne evidence ponudnikov
platform za izmenjavo videov (Priloga 5), ki sta prilogi tega
splošnega akta.
(2) Potrdili vsebujeta naslednje podatke:
– vpisno številko iz uradne evidence,
– datum prvega vpisa ponudnika avdiovizualne medijske
storitve na zahtevo oziroma storitve platforme za izmenjavo
videov v uradno evidenco,
– ime avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma
platforme za izmenjavo videov,
– identifikacijo avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
oziroma platforme za izmenjavo videov (logotip),
– osebno ime, naslov in davčno številko ponudnika, če je
ponudnik fizična oseba,
– firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ponudnika, če je ponudnik pravna
oseba,
– vrsto storitve,
– kratek opis storitve,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
navedbo sedeža uredništva,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
navedbo datuma prejema obvestila o začetku zagotavljanja
storitve,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
navedbo datuma začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
navedbo merila iz 4. člena ZAvMS, na podlagi katerega ponudnik avdiovizualne medijske storitve spada pod pristojnost
Republike Slovenije,
– v primeru platforme za izmenjavo videov navedbo merila iz 38.a člena ZAvMS, na podlagi katerega ponudnik storitve
platforme za izmenjavo videov spada pod pristojnost Republike
Slovenije,
– podatek o tem, da so oziroma niso poravnane obveznosti ponudnikov glede plačil, ki izvirajo iz ZAvMS.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati
Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na
zahtevo (Uradni list RS, št. 35/12).
5. člen
(začetek veljavnosti splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-9/2022/7
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3340-0032
Mag. Tanja Muha
direktorica
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PRILOGA 1
Obvestilo o začetku ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na
zahtevo oziroma storitve platforme za izmenjavo videov

1. Vrsta priglasitve1
Datum
Začetek
Prenehanje

2. Podatki o ponudniku
Osebno ime oziroma firma
Naslov oziroma sedež
Davčna številka
Matična številka2
Zakoniti zastopnik3
Pooblaščenec4

S križcem označite vrsto priglasitve (začetek, prenehanje) in vpišite datum začetka ali prenehanja zagotavljanja storitve.
Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
3 Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Vpišeta se ime in priimek zakonitega
zastopnika.
4 Vpišite ime in priimek oziroma firmo pooblaščenca. Če ponudnika zastopa pooblaščenec, mora biti obvestilu priloženo s
strani ponudnika oziroma zakonitega zastopnika ponudnika podpisano pooblastilo.
1
2

Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana, telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01, e-naslov: info.box@akos-rs.si, www.akos-rs.si, davčna št.:10482369
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3. Podatki o avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo oziroma storitvi platforme za izmenjavo
videov
Vrsta storitve5
Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo
Storitev platforme za izmenjavo videov

Ime storitve
Identifikacija storitve (logotip)
Kratek opis storitve6
Sedež uredništva7
Drugi podatki8

Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik
oziroma pooblaščena oseba ponudnika:

(ime in priimek)9

(podpis)
Žig
Kraj in datum podpisa:

5

S križcem označite vrsto storitve.
Opis storitve vsebuje med drugim denimo ciljno občinstvo storitve, ciljno območje razširjanja storitve in prevladujoče
vsebine.
7 Izpolnite, če gre za avdiovizualno medijsko storitev na zahtevo.
8 Navedite druge podatke, ki vplivajo na pristojnost Republike Slovenije v skladu s 4. ali 38. a členom Zakona o avdiovizualnih
medijskih storitvah. Izpolnite le v primerih, ko pristojnost Republike Slovenije ni razvidna iz ostalih podatkov v obvestilu.
9
Če je pooblaščenec pravna oseba, se navede in podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenca.
6
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PRILOGA 2
Obvestilo o spremembi1
zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
1. PODATKI NA OBSTOJEČEM POTRDILU O PRIGLASITVI
Podatki o izdanem potrdilu o vpisu v evidenco
Številka zadnjega izdanega
potrdila
Datum zadnjega izdanega
potrdila
Podatki o ponudniku
Osebno ime oziroma firma
Naslov oziroma sedež
Davčna številka
Matična številka2
Zakoniti zastopnik3

Podatki o avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo
Ime storitve

1 Stranka vloži obvestilo na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS,
št. 87/11, 84/14 in 204/21) v roku 14 dni od nastanka spremembe.
2 Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
3 Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Vpišeta se ime in priimek zakonitega
zastopnika.
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2. PODATKI PO SPREMEMBI
Podatki o ponudniku

(v levem stolpcu označite, kateri podatek se spreminja, v srednjem stolpcu navedite spremenjene podatke, v desnem
stolpcu pa datume nastalih sprememb)

Datum nastale
spremembe
Osebno ime oziroma firma
Naslov oziroma sedež
Davčna številka
Matična številka4
Zakoniti zastopnik5

Podatki o storitvi

(v levem stolpcu označite, kateri podatek se spreminja, v srednjem stolpcu navedite spremenjene podatke, v desnem
stolpcu pa datume nastalih sprememb)

Datum nastale
spremembe
Ime storitve
Identifikacija storitve (logotip)
Vrsta storitve

Avdiovizualna medijska storitev na
zahtevo

Kratek opis storitve6
Sedež uredništva
Drugi podatki7

Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba. Vpišeta se ime in priimek zakonitega zastopnika.
6 Opis storitve vsebuje med drugim denimo ciljno občinstvo storitve, ciljno območje razširjanja storitve in prevladujoče
vsebine.
7 Drugi podatki, ki vplivajo na pristojnost Republike Slovenije v skladu s 4. členom Zakona o avdiovizualnih medijskih
storitvah. Izpolni se le v primerih, ko pristojnost Republike Slovenije ni razvidna iz ostalih podatkov v obvestilu.
4
5
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Potrditev podatkov s strani ponudnika, vpisanega v evidenco ponudnikov:
Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba ponudnika8, vpisanega v evidenco
ponudnikov:

(ime in priimek)9

(podpis)
Kraj in datum podpisa:

Žig

Potrditev podatkov s strani novega ponudnika v primeru priglasitve spremembe ponudnika10:
Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba novega ponudnika11:

(ime in priimek)12

(podpis)
Kraj in datum podpisa:

Žig

Če ponudnika zastopa pooblaščenec, mora biti obvestilu priloženo s strani ponudnika oziroma zakonitega zastopnika
ponudnika podpisano pooblastilo.
9 Če je pooblaščenec pravna oseba, se navede in podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenca.
10
Izpolnite le, če se spreminja ponudnik avdiovizualne storitve na zahtevo.
11 Če novega ponudnika zastopa pooblaščenec, mora biti obvestilu priloženo s strani novega ponudnika oziroma zakonitega
zastopnika novega ponudnika podpisano pooblastilo.
12 Če je pooblaščenec pravna oseba, se navede in podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenca.
8
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PRILOGA 3
Obvestilo o spremembi1
zagotavljanja platforme za izmenjavo videov
1. PODATKI NA OBSTOJEČEM POTRDILU O PRIGLASITVI
Podatki o izdanem potrdilu o vpisu v evidenco
Številka zadnjega izdanega
potrdila
Datum zadnjega izdanega
potrdila
Podatki o ponudniku
Osebno ime oziroma firma
Naslov oziroma sedež
Davčna številka
Matična številka2
Zakoniti zastopnik3

Podatki o platformi za izmenjavo videov
Ime storitve

1 Stranka vloži obvestilo na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS,
št. 87/11, 84/14 in 204/21) v roku 14 dni od nastanka spremembe.
2 Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
3
Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Vpišeta se ime in priimek zakonitega
zastopnika.
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2. PODATKI PO SPREMEMBI
Podatki o ponudniku

(v levem stolpcu označite, kateri podatek se spreminja, v srednjem stolpcu navedite spremenjene podatke, v desnem
stolpcu pa datume nastalih sprememb)

Datum nastale
spremembe
Osebno ime oziroma firma
Naslov oziroma sedež
Davčna številka
Matična številka4
Zakoniti zastopnik5

Podatki o storitvi

(v levem stolpcu označite, kateri podatek se spreminja, v srednjem stolpcu navedite spremenjene podatke, v desnem
stolpcu pa datume nastalih sprememb)

Datum nastale
spremembe
Ime storitve
Identifikacija storitve (logotip)
Vrsta storitve

Platforma za izmenjavo videov

Kratek opis storitve6
Drugi podatki7

Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
Izpolnite le, če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Vpišeta se ime in priimek zakonitega
zastopnika.
6 Opis storitve vsebuje med drugim denimo ciljno občinstvo storitve, ciljno območje razširjanja storitve in prevladujoče
vsebine.
7
Drugi podatki, ki vplivajo na pristojnost Republike Slovenije v skladu z 38.a členom Zakona o avdiovizualnih medijskih
storitvah. Izpolni se le v primerih, ko pristojnost Republike Slovenije ni razvidna iz ostalih podatkov v obvestilu.
4
5
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Potrditev podatkov s strani ponudnika, vpisanega v evidenco ponudnikov:
Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba ponudnika8, vpisanega v evidenco
ponudnikov:

(ime in priimek)9

(podpis)
Kraj in datum podpisa:

Žig

Potrditev podatkov s strani novega ponudnika v primeru priglasitve spremembe ponudnika10:
Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba novega ponudnika11:

(ime in priimek)12

(podpis)
Kraj in datum podpisa:

Žig

Če ponudnika zastopa pooblaščenec, mora biti obvestilu priloženo s strani ponudnika oziroma zakonitega zastopnika
ponudnika podpisano pooblastilo.
9 Če je pooblaščenec pravna oseba, se navede in podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenca.
10 Izpolnite le, če se spreminja ponudnik platforme za izmenjavo videov.
11 Če novega ponudnika zastopa pooblaščenec, mora biti obvestilu priloženo s strani novega ponudnika oziroma zakonitega
zastopnika novega ponudnika podpisano pooblastilo.
12 Če je pooblaščenec pravna oseba, se navede in podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenca.
8
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PRILOGA 4
Naslovnik
Naslov
PŠ Pošta

Zadeva:

Številka:
Datum:

Potrdilo
Izpis iz uradne evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo

Datum prvega vpisa v uradno evidenco:
Vpisna številka v uradni evidenci:

DD. MM. LLLL

Podatki na dan dd. mm. llll
Ponudnik
Ime oziroma firma:
Naslov oziroma sedež:
Sedež uredništva:
Davčna številka:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:

Podatek o pristojnosti Republike Slovenije
Merilo iz 4. člena ZAvMS1, ki
vpliva na pristojnost RS:

1

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21)
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Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo
Ime storitve

Identifikacija storitve
(logotip)

Vrsta storitve

Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo

Kratek opis storitve
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Podatki iz obvestila o začetku zagotavljanja avdiovizualne medijske
storitve na zahtevo
Datum prejema obvestila:

dd. mm. llll

Ponudnik
Ime oziroma firma:
Naslov oziroma sedež:
Sedež uredništva:
Davčna številka:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:

Podatek o pristojnosti Republike Slovenije
Merilo iz 4. člena ZAvMS, ki
vpliva na pristojnost RS:
Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo
Datum začetka
zagotavljanja storitve
Ime storitve
Identifikacija storitve
(logotip)
Vrsta storitve

Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo

Kratek opis storitve

Stran 3 od 5
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Podatki o priglasitvi sprememb
Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo
Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Podatki o ponudniku

Ime storitve

Identifikacija
storitve (logotip)

Kratek opis storitve

Drugi podatki, ki po
4. členu ZAvMS
vplivajo na
pristojnost RS

Stran 4 od 5
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Podatki o priglasitvi prenehanja zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
Datum prenehanja zagotavljanja
storitve

Drugi podatki o ponudniku

Poravnavanje obveznosti

(Navedba podatka o poravnanih oziroma neporavnanih
obveznostih)

Ime in priimek uradne osebe
Podpis uradne osebe
Žig

Vročiti: naslovniku, priporočeno s povratnico

Potrdilo je izdano na podlagi četrtega odstavka 36. člena Zakona avdiovizualnih medijskih storitvah
(Uradni list RS, št. 87/2011, 84/2015 in 204/2021) in je na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010‐UPB5, 14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZzeIP‐J, 32/2016,
30/2018 – ZKZaš in 189/2020 ‐ ZFRO) takse prosto.
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PRILOGA 5
Naslovnik
Naslov
PŠ Pošta

Zadeva:

Številka:
Datum:

Potrdilo
Izpis iz uradne evidence ponudnikov platform za izmenjavo videov

Datum prvega vpisa v uradno evidenco:
Vpisna številka v uradni evidenci:

DD. MM. LLLL

Podatki na dan dd. mm. llll
Ponudnik
Ime oziroma firma:
Naslov oziroma sedež:
Davčna številka:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:

Podatek o pristojnosti Republike Slovenije
Merilo iz 38.a člena ZAvMS1, ki
vpliva na pristojnost RS:

1

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21)
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Platforma za izmenjavo videov
Ime storitve

Identifikacija storitve
(logotip)

Vrsta storitve

Platforma za izmenjavo videov

Kratek opis storitve

Stran 2 od 5
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Podatki iz obvestila o začetku zagotavljanja platforme za izmenjavo videov
Datum prejema obvestila:

dd. mm. llll

Ponudnik
Ime oziroma firma:
Naslov oziroma sedež:
Davčna številka:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:

Podatek o pristojnosti Republike Slovenije
Merilo iz 38.a člena ZAvMS, ki
vpliva na pristojnost RS:
Platforma za izmenjavo videov
Datum začetka
zagotavljanja storitve
Ime storitve
Identifikacija storitve
(logotip)
Vrsta storitve

Platforma za izmenjavo videov

Kratek opis storitve

Stran 3 od 5
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Podatki o priglasitvi sprememb
Platforma za izmenjavo videov
Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Vsebina spremembe

Datum spremembe

Podatki o ponudniku

Ime storitve

Identifikacija
storitve (logotip)

Kratek opis storitve

Drugi podatki, ki po
38.a. členu ZAvMS
vplivajo na
pristojnost RS

Stran 4 od 5
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Podatki o priglasitvi prenehanja zagotavljanja platforme za izmenjavo videov

Datum prenehanja zagotavljanja
storitve

Drugi podatki o ponudniku

Poravnavanje obveznosti

(Navedba podatka o poravnanih oziroma neporavnanih
obveznostih)

Ime in priimek uradne osebe
Podpis uradne osebe
Žig

Vročiti: naslovniku, priporočeno s povratnico

Potrdilo je izdano na podlagi četrtega odstavka 36. člena Zakona avdiovizualnih medijskih storitvah
(Uradni list RS, št. 87/2011, 84/2015 in 204/2021) in je na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010‐UPB5, 14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZzeIP‐J, 32/2016,
30/2018 – ZKZaš in 189/2020 ‐ ZFRO) takse prosto.
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Splošni akt o metodologiji nadzorstva
avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih
programov in platform za izmenjavo videov

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10
– ZSFCJA, 90/10 – Odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 –
ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21)
ter 40. in 42. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah
(Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) izdaja Agencija za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih
medijskih storitev, radijskih programov
in platform za izmenjavo videov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt podrobneje določa:
– način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev in omejitev iz 3.,
5. in 7. oddelka drugega poglavja Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA,
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16,
39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljnjem
besedilu: ZMed);
– način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev in omejitev za
avdiovizualne medijske storitve in storitve platform za izmenjavo videov iz Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah
(Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS);
– obliko in način hrambe ter pošiljanja podatkov in posnetkov ter tehnične značilnosti in opremo posnetkov po ZMed
in ZAvMS;
– vsebino podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka 40. člena ZAvMS;
– klasifikacijo vsebin, kot izhajajo iz ZMed in ZAvMS;
– oblike televizijskega oglaševanja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije.
2. Avtorska oddaja je individualna intelektualna stvaritev
s področja ustvarjanja avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih vsebin, ki jo odlikuje izviren pristop pri izbiri in obravnavi
določene tematike in izviren način podajanja vsebine.
3. Glasba zajema pojem vokalne, vokalno-instrumentalne
in instrumentalne glasbe ne glede na izvor.
4. Oddaja je informativna, kulturno-umetniška, izobraževalna, otroška ali mladinska, verska, športna, kulturno-zabavna
ali zabavna programska vsebina določenega žanra. Oddaja
se lahko opredeli le enotno, v celoti kot ena vrsta programske
vsebine, enega žanra. Vsaka oddaja ima jasno prepoznaven
začetek in konec, pri čemer je dolžina trajanja med njima
poljubna. Oddaja je tudi dalj časa trajajoč programski pas v
radijskem programu, v katerem voditelj povezuje glasbo z različnimi govornimi vsebinami ter drugimi rubrikami in prispevki,
ki so del vnaprej pripravljenega scenarija, in so namenjeni zlasti
informiranju, izobraževanju ali zabavi poslušalca (kot na primer
magazinska oddaja).
5. Slovenska glasba izven programskih vsebin je glasba
slovenskega izvora oziroma glasbena produkcija slovenskih
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ustvarjalcev in poustvarjalcev, ter zajema pojem vokalne, vokalno-instrumentalne in instrumentalne glasbe, ki je predvajana zunaj programskih vsebin in se ne všteva v programske
vsebine.
6. Slovenska glasba v programski vsebini je glasba
slovenskega izvora oziroma glasbena produkcija slovenskih
ustvarjalcev in poustvarjalcev, ter zajema pojem vokalne, vokalno-instrumentalne in instrumentalne glasbe, ki je predvajana
znotraj zaključenih programskih enot in se v celoti všteva v
trajanje teh enot.
7. Tuja glasba izven programskih vsebin je glasba tujega
izvora in zajema pojem vokalne, vokalno-instrumentalne in
instrumentalne glasbe, ki je predvajana zunaj programskih
vsebin in se ne všteva v programske vsebine.
8. Tuja glasba v programski vsebini je glasba tujega
izvora in zajema pojem vokalne, vokalno-instrumentalne in
instrumentalne glasbe, ki je predvajana znotraj zaključenih
programskih enot in se v celoti všteva v trajanje teh enot.
9. Žanr programske vsebine je značilen in splošno prepoznaven format oddaje ali avdiovizualnega dela, ki določa
značilen način obravnavanja ali podajanja radijske oziroma
avdiovizualne vsebine.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo
enak pomen, kot ga določata ZMed in ZAvMS ter na njuni podlagi izdani podzakonski predpisi.
II. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA
ZAHTEV IN OMEJITEV
3. člen
(način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev in omejitev)
(1) Izpolnjevanje programskih zahtev in omejitev, ki
veljajo za radijske programe, ter zahtev in omejitev, ki veljajo
za avdiovizualne medijske storitve in tudi za storitve platform
za izmenjavo videov, preverja agencija z analizo posnetkov
vsebin, priloženih podatkov o predvajanih vsebinah in na
podlagi drugih podatkov, ki so potrebni za ugotovitev dejanskega stanja, ter v skladu s klasifikacijo iz tega splošnega
akta.
(2) Agencija izvaja analize vsebin na podlagi lastnih posnetkov in podatkov, posnetkov in podatkov, ki jih naroči pri
zunanjih izvajalcih, ali posnetkov in podatkov, ki jih pridobi od
izdajatelja oziroma ponudnika.
(3) Izdajatelji televizijskih programov in ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo so dolžni vse programske, oglaševalske in druge vsebine, ki jih morajo na podlagi
tretjega in četrtega odstavka 40. člena ZAvMS hraniti skupaj s
posnetki, ter vse podatke, ki jih morajo hraniti na podlagi petega
odstavka 40. člena ZAvMS, opredeljevati skladno s klasifikacijo
iz tega splošnega akta.
(4) Izdajatelji radijskih programov morajo skladno z osmim
odstavkom 109. člena ZMed hraniti posnetke vsakega posameznega dneva programa z vsemi objavljenimi programskimi
in neprogramskimi vsebinami, kakor so bile zaporedno predvajane v 24 urah od 0. do 24. ure. Za namene ugotavljanja
izpolnjevanja programskih zahtev in omejitev iz 3. in 5. oddelka
drugega poglavja ter tretje in četrte alineje prvega odstavka 106. člena ZMed so izdajatelji radijskih programov dolžni
predvajane programske in neprogramske vsebine opredeljevati
skladno s klasifikacijo iz tega akta.
(5) Ponudniki platform za izmenjavo videov morajo skladno s šestim odstavkom 40. člena ZAvMS hraniti pravila iz
38.b člena ZAvMS, splošna pravila in izjavo iz 38.č člena
ZAvMS, posnetke objavljenih videov iz 38.b člena ZAvMS, če
so te predmet pritožbe uporabnika in posnetke avdiovizualnih
sporočil iz 38.č člena ZAvMS.
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III. OBVEZNA HRAMBA PODATKOV IN POSNETKOV
TER TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN OPREMA POSNETKOV
4. člen
(obveznost hrambe posnetkov in podatkov)
(1) Izdajatelji, ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo in ponudniki platform za izmenjavo videov so dolžni
hraniti podatke in posnetke predvajanih programov oziroma
programskih vsebin na načine, kot so določeni v tem poglavju.
(2) Izdajatelji in ponudniki so dolžni agenciji na njeno
zahtevo posredovati podatke o objavljenih vsebinah v postavljenem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, pri čemer ta rok
začne teči z dnem vročitve zahteve. Agencija lahko od izdajateljev in ponudnikov zahteva podatke v obsegu, ki je potreben
za nadzor zaradi ugotavljanja izpolnjevanja zahtev oziroma
obveznosti po zakonu, ki ureja medije oziroma po zakonu, ki
ureja avdiovizualne medijske storitve, pri čemer morajo zahtevani podatki izhajati iz posnetkov objavljenih vsebin.
1. Posnetki in podatki o radijskih programih
5. člen
(tehnične značilnosti in oprema posnetkov)
(1) Izdajatelj radijskega programa mora shranjevati posnetke za vsak posamezni dan predvajanega programa z
vsemi objavljenimi programskimi, neprogramskimi in ostalimi
vsebinami, kakor so bile predvajane v 24 urah od 0. do 24. ure
na digitalnem nosilcu podatkov. Če agencija od izdajatelja
zahteva več dni predvajanega programa, mora biti vsak dan
programa zapisan v svoji datoteki. Če zaradi dolžine trajanja
posnetka ali drugih razlogov ni mogoče zapisati v eno datoteko, je lahko zapisan v več datotekah, od katerih mora vsaka z
izjemo zadnje vsebovati najmanj eno uro posnetka ponujene
programske vsebine. V primeru, da agencija od izdajatelja
zahteva več zaporednih dni predvajanega programa, si morajo
posnetki predvajanega programa časovno slediti brez prekinitve do sekunde natančno.
(2) Posnetek za vsak posamezni dan oziroma za vsako
posamezno uro programa mora biti opremljen z naslednjimi
podatki (v nadaljnjem besedilu: oprema posnetka): ime programa, datum posnetka z navedbo leta, meseca in dneva, začetni
in končni čas posnetka z navedbo ure, minute ter sekunde
posnetka ter ime formata, v katerem je posnetek zapisan,
in sicer na način: ime_datum(llllmmdd)_začetek(uummss)_
konec(uummss).ime formata. Posnetek, ki se nahaja v datoteki, ne sme vsebovati nobenih drugih posnetkov kot tistih, ki so
navedeni v opremi posnetka. Izdajatelj je dolžan voditi seznam
shranjenih datotek za zadnjih 30 dni predvajanega programa.
(3) Posnetek radijskega programa iz prejšnjih odstavkov
mora biti zapisan s sledečo kakovostjo:
– avdio kodek: MPEG-1 Layer 3 (MP3), OGG ali AAC,
– bitna hitrost: 56 kBit/s ali več,
– vzorčenje: 24000 Hz ali več,
– stereo ali mono.
6. člen
(podatki o predvajanem radijskem programu)
(1) Izdajatelji radijskih programov so za potrebe izvajanja
nadzora agencije poleg posnetkov iz prejšnjega člena dolžni
hraniti v elektronski obliki tudi podatke o objavljenih vsebinah.
Izdajatelji so dolžni hraniti le podatke o objavljenih vsebinah iz
14. do 22. člena tega splošnega akta in jih opredeliti skladno s
klasifikacijo iz tega splošnega akta.
(2) Izdajatelji, za katere zakon, ki ureja medije, določa
obveznost doseganja deleža predvajane slovenske glasbe
oziroma glasbene produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev v radijskih programih, so dolžni voditi tudi podatke
o predvajani slovenski in tuji glasbi znotraj programskih vsebin
iz 14. do 21. člena tega splošnega akta.
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(3) Predvajanim vsebinam iz 14. do 21. člena tega splošnega akta je treba določiti naslednje spremenljivke: datum,
začetek, trajanje, naslov, zvrst, produkcijo in predvajanje.
(4) Vsebinam iz 22. člena tega splošnega akta se določi
le datum predvajanja, začetek in trajanje.
(5) Izdajatelji morajo hraniti tudi podatek o obsegu dnevnega oddajnega časa za vsak dan predvajanega programa v
urah, minutah in sekundah (v uu:mm:ss).
2. Posnetki in podatki o televizijskih programih
7. člen
(tehnične značilnosti in oprema posnetkov)
(1) Izdajatelj televizijskega programa mora shranjevati posnetke vsakega posameznega dneva predvajanega programa
z vsemi objavljenimi programskimi, neprogramskimi in ostalimi
vsebinami, kakor so bile predvajane v 24 urah od 0. do 24. ure
na digitalnem nosilcu podatkov. Če zaradi dolžine trajanja posnetka ali drugih razlogov ni mogoče zapisati v eno datoteko,
je lahko zapisan v več datotekah, od katerih mora vsaka z izjemo zadnje vsebovati najmanj eno uro posnetka predvajanega
programa. V tem primeru si morajo posnetki predvajanega
programa časovno slediti brez prekinitve na sekundo natančno.
(2) Posnetek za vsak posamezni dan oziroma za vsako
posamezno uro programa mora biti opremljen z naslednjimi podatki: ime programa, datum posnetka z navedbo leta,
meseca in dneva, začetni in končni čas posnetka z navedbo
ure, minute ter sekunde posnetka ter ime formata, v katerem
je posnetek zapisan, in sicer na način: ime_datum(llllmmdd)_
začetek(uummss)_konec(uummss).ime formata. Posnetek, ki
se nahaja v datoteki, ne sme vsebovati nobenih drugih posnetkov, kot tistih, ki so navedeni v opremi posnetka. Izdajatelj
je dolžan voditi seznam shranjenih datotek za zadnjih šest
mesecev predvajanega programa.
(3) Posnetek televizijskega programa iz prejšnjih odstavkov mora biti zapisan s sledečo kakovostjo:
– video kodek: MPEG4, MKV, DivX ali Xvid,
– razločljivost slike: vsaj 800x600 pik,
– število slik v sekundi: vsaj 24,
– avdio kodek: MPEG-1 Layer 3 (MP3) ali AAC,
– bitna hitrost: 56 kBit/s ali več,
– vzorčenje: 24000 Hz ali več,
– stereo ali mono,
– na posnetku morajo biti jasno vidni vsi elementi slike
(na primer besedilo, napisi, znaki), ki so bili vidni v izvornem
posnetku,
– noben del posnetka/slike ne sme manjkati (na primer
posnetek formata 16:9 je lahko zapisan v formatu 4:3 s črnim
robom, ne sme pa biti porezan v format 4:3, kar velja enako
tudi za drugačne formate zapisa).
8. člen
(podatki o predvajanem televizijskem programu)
(1) Izdajatelji televizijskih programov so za potrebe izvajanja nadzora agencije poleg posnetkov iz prejšnjega člena
dolžni hraniti v elektronski obliki tudi podatke o objavljenih
vsebinah. Izdajatelji so dolžni hraniti le podatke o objavljenih
vsebinah iz 14. do 22. člena tega splošnega akta in jih opredeljevati skladno s klasifikacijo vsebin iz tega splošnega akta.
(2) Izdajatelji, za katere zakon, ki ureja medije, določa
obveznost doseganja deleža predvajane slovenske glasbe oziroma glasbene produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev v televizijskih programih, so dolžni voditi tudi podatke o
predvajani slovenski in tuji glasbi znotraj programskih vsebin iz
14. do 21. člena tega splošnega akta.
(3) Predvajanim vsebinam iz 14. do 21. člena tega splošnega akta je treba določiti naslednje spremenljivke: datum,
začetek, trajanje, naslov, zvrst, produkcija, predvajanje, producent, slovensko avdiovizualno delo, evropsko avdiovizualno
delo, evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov in
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evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov, nastalo
v zadnjih petih letih. V 1. in 2. televizijskem programu Radiotelevizije Slovenija je treba določiti tudi spremenljivko slovensko
avdiovizualno delo neodvisnih producentov.
(4) Vsebinam iz 22. člena tega splošnega akta se določi
le datum predvajanja, začetek in trajanje.
(5) Izdajatelji morajo hraniti tudi podatek o obsegu dnevnega oddajnega časa za vsak dan predvajanega programa v
urah, minutah in sekundah (v uu:mm:ss).
3. Posnetki in podatki o avdiovizualnih medijskih
storitvah na zahtevo
9. člen
(tehnične značilnosti in oprema posnetkov)
(1) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
mora hraniti posnetek vsake posamezne ponujene programske, oglaševalske ali druge vsebine v eni datoteki na digitalnem
nosilcu podatkov. Če zaradi dolžine trajanja posnetka ni mogoče zapisati v eno datoteko, je lahko zapisan v več datotekah,
od katerih mora vsaka z izjemo zadnje vsebovati najmanj eno
uro posnetka ponujene programske vsebine. V tem primeru si
morajo posnetki ponujene programske vsebine časovno slediti
brez prekinitve na sekundo natančno.
(2) Vsak posamezni posnetek ponujene programske ali
druge vsebine mora biti opremljen z naslednjimi podatki: ime
ponudnika avdiovizualne medijske storitve, naslov vsebine, datum, ko je bila vsebina prvič ponujena (z navedbo leta, meseca
in dneva), zaporedno številko datoteke, v primeru, ko je zapisana v več datotekah, in ime formata, v katerem je posnetek zapisan, in sicer na način: ponudnik_naslov_datum(llllmmdd)_zap.
št.(###).ime formata. Posnetek, ki se nahaja v datoteki, ne sme
vsebovati nobenih drugih posnetkov, kot tistih, ki so navedeni v
opremi posnetka. Ponudnik je dolžan voditi seznam shranjenih
datotek šest mesecev od zadnje ponudbe za ogled.
(3) Posnetek iz prejšnjih odstavkov mora biti zapisan v
identični obliki, kot je bila vsebina ponujena uporabnikom. Če
ni zapisan v taki obliki, pa mora biti zapisan v kakovosti:
– video kodek: MPEG4, MKV, DivX ali Xvid,
– razločljivost slike: vsaj 800x600 pik,
– število slik v sekundi: vsaj 24,
– avdio kodek: MPEG-1 Layer 3 (MP3) ali AAC,
– bitna hitrost: 56 kBit/s ali več,
– vzorčenje: 24000 Hz ali več,
– stereo ali mono,
– na posnetku morajo biti jasno vidni vsi elementi slike
(na primer besedilo, napisi, znaki), ki so bili vidni v izvornem
posnetku,
– noben del posnetka/slike ne sme manjkati (na primer
posnetek formata 16:9 je lahko zapisan v formatu 4:3 s črnim
robom, ne sme pa biti porezan v format 4:3, kar velja enako
tudi za drugačne formate zapisa).
10. člen
(podatki o ponujenih vsebinah za ogled)
(1) Ponudniki so za potrebe izvajanja nadzora agencije
poleg posnetkov iz prejšnjega člena dolžni hraniti v elektronski
obliki tudi podatke o objavljenih vsebinah. Ponudniki so dolžni
hraniti le podatke o objavljenih vsebinah iz 14. do 21. člena
tega splošnega akta in jih opredeljevati skladno s klasifikacijo
vsebin iz tega akta.
(2) Podatkov o predvajani slovenski in tuji glasbi znotraj
programskih vsebin iz 14. do 21. člena tega splošnega akta
ponudnikom ni treba voditi.
(3) Vsaki vsebini, ki je bila na voljo za ogled, je treba
določiti naslednje spremenljivke: datum od, datum do, naslov,
trajanje, zvrst, producent in evropsko avdiovizualno delo.
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4. Posnetki vsebin storitev platform za izmenjavo videov
11. člen
(tehnične značilnosti in oprema posnetkov)
(1) Ponudnik storitev platform za izmenjavo videov mora
hraniti posnetke vsake posamezne ponujene programske,
oglaševalske ali druge vsebine v eni datoteki na digitalnem
nosilcu podatkov.
(2) Ime datoteke za vsak posamezni posnetek ponujene
programske ali druge vsebine mora vsebovati ime ponudnika
platforme za izmenjavo videov, naslov vsebine, datum, ko je
bila vsebina prvič ponujena na ogled (z navedbo leta, meseca
in dneva).
12. člen
(drugi podatki)
Ponudniki storitev platform za izmenjavo videov so za potrebe izvajanja nadzora agencije poleg posnetkov iz prejšnjega
člena dolžni hraniti v elektronski obliki tudi pravila iz 38.b člena
ZAvMS, splošne pogoje in izjavo iz 38.č člena ZAvMS.
IV. KLASIFIKACIJA VSEBIN
13. člen
(splošno)
(1) Agencija, izdajatelji radijskih programov in ponudniki
avdiovizualnih medijskih storitev uporabljajo klasifikacijo vsebin, kot je določena v tem splošnem aktu. Klasifikacija se
uporablja za hrambo in v postopkih ugotavljanja izpolnjevanja
zahtev in omejitev, ki veljajo za radijske programe in za avdiovizualne medijske storitve v skladu z zakonom, ki ureja medije,
in zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.
(2) Programske vsebine se opredeljujejo z naslednjimi
spremenljivkami, pri čemer je lahko vsaka spremenljivka opredeljena le z eno vrednostjo:
1. »Datum« označuje datum predvajane programske vsebine v radijskih in televizijskih programih in je določen v dnevih,
mesecih in letih ter zapisan z ddmmllll.
2. »Datum od« in »datum do« označuje časovni interval,
ko je bila vsebina na voljo uporabnikom v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, in je določen v dnevih, mesecih in
letih ter zapisan z ddmmllll.
3. »Začetek« označuje začetni čas predvajane programske vsebine v radijskih in televizijskih programih in je določen
v urah, minutah, sekundah ter zapisan z uummss.
4. »Trajanje« označuje čas trajanja predvajane programske vsebine in je določen v urah, minutah, sekundah ter zapisan z uummss.
5. »Naslov« označuje naslov predvajane programske
vsebine.
6. »Zvrst« označuje zvrst programske vsebine in je opredeljena z vrednostjo od 1 do 15.
7. »Lokalnost« je namenjena označevanju programskih
vsebin v programih s statusom programa posebnega pomena
in je opredeljena z vrednostjo od 1 do 4.
8. »Produkcija« označuje nastanek programske vsebine
in je opredeljena z vrednostjo od 1 do 4.
9. »Izvor« označuje državo, v kateri ima producent programske vsebine sedež oziroma večino produkcijskih zmožnosti in je opredeljen z vrednostjo od 1 do 4.
10. »Predvajanje« označuje premierno (prvo) ali kasnejše
predvajanje programske vsebine in je opredeljeno z vrednostjo
od 1 do 4.
11. »Sponzoriranje« označuje, ali je programska vsebina
sponzorirana ali ne, in je opredeljeno z vrednostjo 1 ali 2.
12. »Producent« označuje ime in naslov producenta vsebine.
13. »Slovensko avdiovizualno delo« označuje, ali je programska vsebina slovensko avdiovizualno delo ali ne, in je
opredeljeno z vrednostjo 1 ali 2.
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14. »Slovensko avdiovizualno delo neodvisnih producentov« označuje, ali je programska vsebina slovensko avdiovizualno delo neodvisnih producentov ali ne, in je opredeljeno z
vrednostjo 1 ali 2.
15. »Evropsko avdiovizualno delo« označuje, ali je programska vsebina evropsko avdiovizualno delo ali ne, in je
opredeljeno z vrednostjo 1 ali 2.
16. »Evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov« označuje, ali je programska vsebina evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov ali ne, in je opredeljeno z
vrednostjo 1 ali 2.
17. »Evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov, nastalo v zadnjih petih letih« označuje, ali je programska
vsebina evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov
ali ne, in je opredeljeno z vrednostjo 1 ali 2.
(3) V televizijskih programih se predvajanim programskim
vsebinam določijo vrednosti naslednjih spremenljivk: datum,
začetek, trajanje, naslov, zvrst, lokalnost, produkcija, izvor,
sponzoriranje, predvajanje, producent, slovensko avdiovizualno delo, evropsko avdiovizualno delo, evropsko avdiovizualno
delo neodvisnih producentov in evropsko avdiovizualno delo
neodvisnih producentov, nastalo v zadnjih petih letih. V 1. in
2. televizijskem programu Radiotelevizije Slovenija je treba
določiti tudi spremenljivko slovensko avdiovizualno delo neodvisnih producentov.
(4) V avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo se
programskim vsebinam določijo vrednosti naslednjih spremenljivk: datum od, datum do, naslov, trajanje, zvrst, producent,
evropsko avdiovizualno delo.
(5) V radijskih programih se predvajanim programskim
vsebinam določijo vrednosti naslednjih spremenljivk: datum,
začetek, trajanje, naslov, zvrst, lokalnost, produkcija, sponzoriranje, predvajanje.
(6) Zvrstem programskih vsebin kot so glasba izven programskih vsebin, ločila, obvestila, opozorila, avdiovizualna
komercialna sporočila in oglaševalske vsebine, se določijo le
vrednosti spremenljivk začetek in trajanje.
(7) V dnevni oddajni čas se vštevajo vse programske
vsebine, ki se predvajajo med 0. in 24. uro, razen vsebine iz
29. člena tega splošnega akta.
(8) V tedenski oddajni čas se vštevajo vse programske
vsebine, ki se predvajajo vsakodnevno med 0. in 24. uro, razen
vsebine iz 29. člena tega splošnega akta.
(9) Če se v nadzoru televizijskega ali radijskega programa
ugotavljajo povprečja deležev programskih vsebin za dva ali
več dni predvajanega programa, se najprej izračunajo deleži
vsebin v dnevnem oddajnem času za vsak dan posebej, nato
pa povprečni deleži programskih vsebin vseh dni skupaj. Pri
ugotavljanju tedenskega povprečja deležev produkcije programskih vsebin v dnevnem oddajnem času se v obravnavan
teden vštevajo vse programske vsebine, ki se predvajajo vsak
zaporedni dan med 0. in 24. uro, razen vsebine iz 29. člena
tega splošnega akta.
1. Zvrsti programskih in neprogramskih vsebin
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– vremenska poročila in napovedi,
– poslovne vesti,
– prometne informacije,
– televizijske pogovorne oddaje (velja le za televizijske
programe).
(2) Med informativne programske vsebine sodi tudi televizijska pogovorna oddaja informativnega značaja, ki obravnava
za javnost aktualno tematiko. V televizijsko pogovorno oddajo
se uvrščajo aktualni intervjuji, omizja, razprave ter pogovori o
aktualnih dejstvih, dogodkih ali dogajanjih v zvezi s političnimi,
gospodarskimi, kulturnimi, športnimi, verskimi in drugimi zadevami splošnega interesa.
(3) Vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije sodijo med servisne vsebine, če niso del poročil ali drugih
informativnih programskih vsebin ali če ne vsebujejo takšnih
vsebin, ki so sicer sestavni del poročil ali drugih informativnih
programskih vsebin. Servisne vsebine so opredeljene z vrednostjo 1,1.
(4) Če se vsebine iz prvega in drugega odstavka tega
člena v radijskih in televizijskih programih, ki se predvajajo
večkrat dnevno in služijo ažurnemu informiranju poslušalcev,
predvajajo med predvajanjem druge programske vsebine in jo
prekinejo, se opredelijo ločeno, kot samostojne informativne
vsebine, in ne štejejo v trajanje prekinjene vsebine.
(5) Tuja glasba v informativni vsebini je opredeljena z
vrednostjo 1,8.
(6) Slovenska glasba v informativni vsebini je opredeljena
z vrednostjo 1,9.
15. člen
(izobraževalna programska vsebina)
(1) Izobraževalna programska vsebina je opredeljena z
vrednostjo 2. Izobraževalne programske vsebine so programske vsebine namenjene izobraževanju na področjih umetnosti,
znanosti, književnosti, tehnike, religije in na drugih področjih
družbenega življenja in dela. Med izobraževalne programske
vsebine sodijo zlasti naslednji žanri:
– znanstvene in poljudno-znanstvene oddaje in serije,
– dokumentarne oddaje in serije,
– reportaže in potopisi,
– svetovalne oddaje.
(2) Svetovalna oddaja je oddaja, ki na način posebnega
navajanja izdelka, storitve oziroma znamke z namenom obveščanja in izobraževanja gledalcu oziroma poslušalcu posreduje
objektivno, nepristransko in primerljivo informacijo, mnenje, nasvet ali oceno o njihovem nakupu in ni predvajana proti plačilu
ali podobnemu nadomestilu. Tovrstno predstavljanje izdelkov,
storitev oziroma znamk torej ni namenjeno promociji in ne sme
vsebovati oglaševalskih elementov (kot na primer podatek o
konkretni ponudbi, tj. ceni, dobavitelju, njegovemu kontaktu),
ki bi služili za njihovo oglaševanje.
(3) Tuja glasba v izobraževalni programski vsebini je
opredeljena z vrednostjo 2,8.
(4) Slovenska glasba v izobraževalni programski vsebini
je opredeljena z vrednostjo 2,9.

14. člen

16. člen

(informativna programska vsebina)

(kulturno-umetniška programska vsebina)

(1) Informativna programska vsebina je opredeljena z
vrednostjo 1. Informativne programske vsebine so vsebine,
namenjene zlasti obveščanju o aktualnih dejstvih, dogodkih ali
dogajanjih v zvezi s političnimi, gospodarskimi, kulturnimi, športnimi, verskimi in drugimi zadevami splošnega interesa. Med
informativne programske vsebine sodijo zlasti naslednji žanri:
– dnevnoinformativne oddaje, vesti, poročila, dnevniki,
– informativni magazini,
– aktualni intervjuji, omizja, razprave, pogovori,
– problemske reportaže, komentarji, izjave,
– pregledi športnih dogodkov in aktualnih športnih rezultatov,

(1) Kulturno-umetniška programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 3. Kulturno-umetniške programske vsebine
so programske vsebine, ki uprizarjajo kulturne ali umetniške
dogodke, zvrsti, trende, avtorje ipd. ali jih strokovno in kritično
obravnavajo, ter druga avdio ali avdiovizualna avtorska dela
kulturno-umetniškega značaja. Med kulturno-umetniške programske vsebine sodijo zlasti naslednji žanri:
– avtorske oddaje s področja različnih umetniških zvrsti
ali o njih (na primer avtorske oddaje o zahtevnejših glasbenih
zvrsteh),
– oddaje, ki s poudarkom na strokovni obravnavi, kritiki ali
komentarju predstavljajo različne oblike kulturnega ustvarjanja,

Uradni list Republike Slovenije
– oddaje, namenjene posredovanju in varovanju kulturnih
vrednot in kulturne dediščine,
– pogovor, omizje o kulturi,
– recenzije, kritike,
– umetniška reportaža, portret, dokumentarec s tega področja,
– literarni prispevki (lirika, odlomki iz proze, eseji),
– prenosi kulturnih dogodkov – neposredni ali odloženi
in redakcijsko obdelani (prireditve, koncerti, opera, balet, gledališke igre).
(2) Avtorska dela kulturno-umetniškega značaja v radijskih programih so zlasti radijske igre in druge radijske dramske
programske vsebine, ki samostojno ali v nadaljevanjih, v igrani
izvedbi, s prepoznavno sporočilnostjo obravnavajo neko temo
oziroma posredujejo zgodbo ali z istim nosilnim naslovom posredujejo več samostojnih zgodb ali tem.
(3) Avdiovizualna avtorska dela kulturno-umetniškega
značaja so zlasti celovečerni in televizijski filmi, drame, serije,
nadaljevanke ali nanizanke ter druge dramske programske
vsebine, ki samostojno ali v nadaljevanjih, v igrani, animirani
ali lutkovni izvedbi, s prepoznavno estetiko in sporočilnostjo
obravnavajo neko temo oziroma posredujejo zgodbo ali z istim
nosilnim naslovom posredujejo več samostojnih zgodb ali tem.
(4) Tuja glasba v kulturno-umetniški programski vsebini je
opredeljena z vrednostjo 3,8.
(5) Slovenska glasba v kulturno-umetniški programski
vsebini je opredeljena z vrednostjo 3,9.
17. člen
(verska programska vsebina)
(1) Verska programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 4. Verske vsebine so programske vsebine, ki posredujejo
verska sporočila ali obravnavajo dogajanje znotraj posameznih
verskih skupnosti in njihovih ustanov. Med verske programske
vsebine sodijo zlasti naslednji žanri:
– oddaje, zasnovane na posameznih oblikah verovanja
ali duhovnosti,
– prenosi ali posnetki verskih obredov.
(2) Tuja glasba v verski programski vsebini je opredeljena
z vrednostjo 4,8.
(3) Slovenska glasba v verski programski vsebini je opredeljena z vrednostjo 4,9.
18. člen
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20. člen
(kulturno-zabavna programska vsebina)
(1) Kulturno-zabavna programska vsebina je opredeljena
z vrednostjo 7. Kulturno-zabavne vsebine so programske vsebine, ki na poljuden način posredujejo kulturne, izobraževalne
in informativne vsebine. Med kulturno-zabavne programske
vsebine sodijo zlasti naslednji žanri:
– avtorske oddaje o glasbi, filmu ter drugih področjih in
praksah sodobne kulture,
– satirične oddaje,
– poučni kvizi, tekmovalne igre ali uganke, če njihova vsebina ni povezana z dejavnostjo njihovih morebitnih sponzorjev
oziroma donatorjev nagrad,
– magazinske oddaje.
(2) Magazinska oddaja je preplet enakovredno zastopanih
zabavnih ter na poljuden način posredovanih kulturnih, izobraževalnih, informativnih, otroških, verskih, športnih oziroma drugih vsebin v obliki zaporedno sledečih se aktualnih prispevkov
ali stalnih oziroma prepoznavnih rubrik, pripravljenih na podlagi
vnaprej pripravljenega scenarija, ki skupaj tvorijo medsebojno
povezano celoto.
(3) Tuja glasba v kulturno-zabavni programski vsebini je
opredeljena z vrednostjo 7,8.
(4) Slovenska glasba v kulturno-zabavni programski vsebini je opredeljena z vrednostjo 7,9.

(otroška ali mladinska programska vsebina)

21. člen
(zabavna programska vsebina)

(športna programska vsebina)
(1) Športna programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 6. Športne programske vsebine so programske vsebine,
ki neposredno ali odloženo posredujejo športni dogodek in ga
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komentirajo. Med športne programske vsebine sodijo zlasti
naslednji žanri:
– komentirani športni prenosi,
– komentirani posnetki športnih prireditev,
– samostojne športne oddaje, ki vsebujejo izključno informacije o športu in obravnavajo športni(e) dogodek(e) – pregledi
športnih dogodkov,
– samostojne športne oddaje, ki obravnavajo izključno
športno tematiko – portreti športnikov, predstavitve športnih
panog, športni dokumentarci, reportaže s športnih dogodkov.
(2) Med športne vsebine ne štejejo informacije o športu,
ki so del informativnih oddaj, ter oddaje, ki posredujejo zgolj
rezultate aktualnih športnih dogodkov.
(3) Tuja glasba v športni programski vsebini je opredeljena z vrednostjo 6,8.
(4) Slovenska glasba v športni programski vsebini je opredeljena z vrednostjo 6,9.

(1) Otroška ali mladinska programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 5. Otroške ali mladinske programske vsebine so programske vsebine s poudarkom na informativnih,
izobraževalnih, kulturnih vsebinah ali kakovostnem razvedrilu
za otroke ali mladino. Med otroške ali mladinske programske
vsebine sodijo zlasti naslednji žanri:
– otroške ali mladinske tematske oddaje,
– otroški ali mladinski filmi in nadaljevanke (igrani ali
risani),
– poučni kvizi in tekmovanja,
– literarne delavnice,
– pravljice,
– klepetalnice,
– prenosi in posnetki prireditev za otroke ali mladino,
– športne oddaje za otroke ali mladino.
(2) Tuja glasba v otroški ali mladinski programski vsebini
je opredeljena z vrednostjo 5,8.
(3) Slovenska glasba v otroški ali mladinski programski
vsebini je opredeljena z vrednostjo 5,9.
19. člen

Stran

(1) Zabavna programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 8. Zabavne programske vsebine so namenjene predvsem zabavi. Med zabavne programske vsebine sodijo zlasti
naslednji žanri:
– igrane ali animirane oddaje zabavnega značaja, kot so
celovečerni in televizijski filmi, serije, nadaljevanke ali nanizanke zabavnega značaja v avdiovizualnih medijskih storitvah,
– zabavni kvizi, tekmovanja, igre na srečo,
– zabavne pogovorne oddaje,
– kontaktne oddaje,
– prenosi ali posnetki koncertov zabavne glasbe,
– komentirane glasbene oddaje (razen avtorskih oddaj),
– glasbene lestvice,
– glasba po željah,
– oddaje z zanimivostmi iz sveta industrije zabave, filmskih in glasbenih zvezd,
– resničnostne oddaje,
– moderiran program (v radijskem programu).
(2) Moderiran program je radijska programska vsebina, v
kateri prevladuje glasba, ki jo moderator povezuje z različnimi
krajšimi govornimi vsebinami, in je namenjen zlasti zabavi
oziroma lahkotnejšemu ter manj pozornemu poslušanju z občasnim vzbujanjem pozornosti poslušalcev (na primer z zanimivostmi, komentarji, nasveti, napovedmi).
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(3) Tuja glasba v zabavni programski vsebini je opredeljena z vrednostjo 8,8.
(4) Slovenska glasba v zabavni programski vsebini je
opredeljena z vrednostjo 8,9.
22. člen
(glasba)
(1) Tuja glasba, ki se predvaja izven ostalih programskih
vsebin, je samostojna programska vsebina in je opredeljena z
vrednostjo 9,8. V tujo glasbo izven programskih vsebin v radijskih programih se uvrščajo samostojno predvajane skladbe, v
avdiovizualnih programskih vsebinah pa samostojno predvajani
glasbeni videospoti in druge avdiovizualne oblike posredovanja
glasbe.
(2) Slovenska glasba, ki se predvaja izven ostalih programskih vsebin, je samostojna programska vsebina in je
opredeljena z vrednostjo 9,9. V slovensko glasbo izven programskih vsebin v radijskih programih se uvrščajo samostojno
predvajane skladbe, v avdiovizualnih programskih storitvah pa
samostojno predvajani glasbeni videospoti in druge avdiovizualne oblike posredovanja glasbe.
(3) Glasba je del druge programske vsebine, če skupaj
z ostalim delom vsebine tvori tematsko in vsebinsko smiselno
povezano in zaključeno programsko celoto, prepoznavno kot
določen žanr, in če se predvaja:
– tako, da ustvarja premor znotraj ali med posameznimi
deli ene programske vsebine (krajši glasbeni vložki) ali
– v glasbenih programskih vsebinah (glasbene lestvice,
glasba po željah, komentirane glasbene oddaje in prenosi ali
posnetki glasbenih koncertov), v katerih je glasba temeljni del
programske vsebine.
(4) Glasba, ki je del druge programske vsebine v skladu
s prejšnjim odstavkom, se v celoti všteva v to programsko
vsebino.
(5) V slovensko ali tujo glasbo, ki je del druge avdiovizualne programske vsebine, se vštevajo neposredni prenosi ali
posnetki nastopov glasbenih ustvarjalcev ali poustvarjalcev,
neposredni prenosi ali posnetki glasbenih koncertov ter videospoti.
(6) Glasbena podlaga je predvajanje glasbe v ozadju
govora, slike ali govora in slike, pri čemer so slednji elementi
programske vsebine v ospredju. Glasbena podlaga ni programska vsebina.
23. člen
(delež slovenske glasbe)
(1) Slovenska glasba je glasba, kot jo opredeljuje zakon,
ki ureja medije.
(2) Delež predvajane slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih je razmerje med številom predvajanih
slovenskih skladb, glasbenih videospotov in drugih avdiovizualnih oblik posredovanja glasbe in številom vseh predvajanih
skladb, glasbenih videospotov in drugih avdiovizualnih oblik
posredovanja glasbe.
(3) Pri izračunu deleža slovenske glasbe po zakonu, ki
ureja medije, se v vso predvajano glasbo vštevajo skladbe,
glasbeni videospoti in druge avdiovizualne oblike posredovanja
glasbe, ki so predvajane:
– kot samostojna programska vsebina izven ostalih programskih vsebin,
– znotraj programskih vsebin iz 14. do 21. člena tega
splošnega akta.
(4) Glasba, ki je del vsebin iz 24. do 28. člena tega splošnega akta (ločila, obvestila, oglaševalske vsebine, opozorila),
se ne všteva v delež slovenske glasbe.
(5) Skladbe, glasbeni videospoti in druge avdiovizualne
oblike posredovanja glasbe se upoštevajo pri izračunu deleža
predvajane slovenske glasbe, če so predvajani v celoti, v skrajšani obliki pa izjemoma in samo v primeru, da za to obstaja
uredniško upravičen razlog. Uredniško upravičen razlog za
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predvajanje skladbe, glasbenega videospota in druge avdiovizualne oblike posredovanja glasbe v skrajšani obliki je lahko
predvajanje programske vsebine, katere začetek predvajanja
je vezan na določeno uro (npr. poročila, servisne informacije
ali druge oddaje), obveščanje o nujnih, nepredvidenih oziroma
izrednih dogodkih (npr. prometni, športni dogodki v živo), za
katere je v interesu javnosti, da je o njih čimprej obveščena, ali
drugi podobni uredniško upravičeni razlogi.
(6) Skladbe, glasbeni videospoti in druge avdiovizualne
oblike posredovanja glasbe, ki so predvajani kot glasbena
podlaga znotraj programskih vsebin iz 14. do 21. člena tega
splošnega akta, se vštevajo v izračune deležev slovenske
glasbe, če so slišni, prepoznavni in predvajani v skladu s petim
odstavkom tega člena splošnega akta.
(7) Pri izračunu deleža lastne produkcije radijskih programov po zakonu, ki ureja medije, se upošteva trajanje predvajane slovenske glasbe.
24. člen
(ločilo)
(1) Ločilo je opredeljeno z vrednostjo 10. Ločilo v televizijskih programih je zvočni, vidni ali kombinirani znak oziroma
simbol ali krajša zvočna, vizualna ali avdiovizualna vsebina,
namenjena ločevanju programskih vsebin med seboj, ločevanju oglaševalskih vsebin oziroma avdiovizualnih komercialnih
sporočil od drugih programskih vsebin ali identifikaciji oziroma
objavi imena programa radijskega programa oziroma avdiovizualne medijske storitve.
(2) Ločilo v radijskih programih je zvočni znak, melodija
ali govorni vložek, ki služi ločevanju programskih vsebin med
seboj, ločevanju oglaševalskih vsebin od drugih programskih
vsebin, identifikaciji radijskega programa (na primer zvočni
vložek z imenom radijskega programa), ali kot samostojno
govorno oziroma glasbeno mašilo izven programskih vsebin
(na primer napoved časa, napoved naslova ali izvajalca pesmi,
slogani za vzdrževanje pozornosti poslušalcev in podobno).
25. člen
(obvestila)
(1) Obvestila so opredeljena z vrednostjo 11. Obvestila so
napovedniki, stranski programski izdelki, neodplačne objave ter
neplačana obvestila.
(2) Napovednik je opredeljen z vrednostjo 11,1. Napovedniki v televizijskih programih so napovedi, ki jih izdajatelj
televizijskega programa predvaja v svojem programu v zvezi
s svojimi programskimi vsebinami istega programa, napovedi
sponzorstva in napovedi promocijskega umeščanja izdelkov.
Napovedniki v radijskih programih so objave izdajatelja radijskega programa v zvezi s programskimi vsebinami njegovega
medija (na primer napovedi lastnih oddaj).
(3) Stranski programski izdelek je opredeljen z vrednostjo
11,2. Med stranske programske izdelke izdajateljevega programa se uvrščajo pomožni proizvodi, ki izhajajo neposredno
iz programskih vsebin istega programa in so namenjeni temu,
da gledalcem oziroma poslušalcem omogočijo vse koristi od
takšnih programskih vsebin ali interakcijo z njimi.
(4) Neodplačne objave so opredeljene z vrednostjo 11,3.
Med neodplačne objave sodijo:
– neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev, promocijo zdravja, dobrodelnih akcij in akcij, ki so splošnega pomena za varnost prebivalcev Republike
Slovenije, ter druge objave v širšem javnem interesu;
– neodplačne objave v zvezi z opozarjanjem na zdravju
škodljivo hrano in pijačo;
– neodplačno predstavljanje umetniških del;
– neodplačno navajanje producentov, organizatorjev ali
sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturnoumetniških prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske
predstavitve teh del, prireditev oziroma akcij.
(5) Neplačano obvestilo z živo sliko je opredeljeno z
vrednostjo 11,4. Neplačana obvestila z živo sliko so vsebine,
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pri katerih je slika sestavljena iz dveh ločenih delov: iz statične
slike in iz žive slike. Statični del slike vsebuje neplačana obvestila v obliki videostrani, živa slika pa neprogramske elemente
(logotip programa, panoramsko kamero in podobno). Če se kot
živa slika predvaja programska vsebina, se celotni predvajan
program opredeli kot ta programska vsebina.
(6) Neplačano obvestilo brez žive slike je opredeljeno z
vrednostjo 11,5. Neplačana obvestila brez žive slike so neplačana obvestila v obliki videostrani.
26. člen
(avdiovizualna komercialna sporočila v avdiovizualnih
medijskih storitvah in oglaševalske vsebine
v radijskih programih)
(1) Oglas je opredeljen z vrednostjo 12,1. Oglas je krajša
oglaševalska vsebina v obliki radijskega spota oziroma avdiovizualno komercialno sporočilo v obliki avdiovizualnega spota.
(2) Televizijska oziroma radijska prodaja je opredeljena z
vrednostjo 12,2. Televizijska oziroma radijska prodaja pomeni
neposredne ponudbe, ki se v zameno za plačilo predvajajo
javnosti zaradi preskrbe z blagom ali storitvami, vključno z
nepremičninami, pravicami in obveznosti.
(3) Informativno oglaševanje je opredeljeno z vrednostjo 12,3. Informativno oglaševanje je odplačno predvajanje
programskih vsebin, ki prek obravnave splošno zanimivih tem
posredno oglašujejo določeno podjetje, storitve ali izdelke.
(4) Plačano video obvestilo je opredeljeno z vred‑
nostjo 12,4. Plačana video obvestila so avdiovizualna komercialna sporočila s statično sliko v obliki videostrani.
(5) Plačana video obvestila z živo sliko so avdiovizualna
komercialna sporočila in so opredeljena z vrednostjo 12,5. Plačana video obvestila z živo sliko so vsebine, pri katerih je slika
predvajanega programa sestavljena iz dveh ločenih delov: iz
statične slike in iz žive slike. Statični del slike vsebuje plačana
video obvestila, živa slika pa neprogramske elemente (logotip
programa, panoramsko kamero in podobno).
(6) Samooglas je opredeljen z vrednostjo 12,6. Samo‑
oglasi so oglaševalske vsebine, ki so namenjene pospeševanju
prodaje, nakupa ali najema izdelka ali storitve, ali doseganju
kakega drugega oglaševalskega učinka, ki ga želi doseči ponudnik.
(7) Delno zaslonsko oglaševanje je opredeljeno z vrednostjo 12,7. Delno zaslonsko oglaševanje je avdiovizualno
komercialno sporočilo, ki se predvaja sočasno s programsko
vsebino, jasno prepoznavno in popolnoma ločeno na svojem
delu zaslona. Površina dela zaslona, ki je namenjena prikazovanju avdiovizualnega komercialnega sporočila, predstavlja
manjši del celotne površine zaslona in hkrati ne vpliva na celovitost predvajane programske vsebine.
27. člen
(televizijsko prodajno okno)
Televizijsko prodajno okno je opredeljeno z vrednostjo 13
in je oblika avdiovizualnega sporočila. Televizijsko prodajno
okno je širši programski sklop televizijske prodaje, ki brez prekinitve traja najmanj 15 minut, in ga predvaja izdajatelj na televizijskem programu, ki ni izključno namenjen televizijski prodaji.
28. člen
(opozorilo)
Opozorilo je opredeljeno z vrednostjo 14. Opozorilo je
avdiovizualno opozorilo, s katerim ponudnik avdiovizualne medijske storitve gledalca opozarja, da vsebine, ki sledijo, niso
primerne za določeno starostno skupino gledalcev.
29. člen
(neprogramski element)
Neprogramski element je opredeljen z vrednostjo 15.
Neprogramski elementi oziroma vsebine so deli predvajanega
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programa, ki se ne vštevajo v oddajni čas programa. Med
neprogramske elemente sodijo zlasti testni signal, izpad programa ali mašila (celozaslonski logotip programa, panoramska
kamera in podobno).
30. člen
(drugi programski elementi)
Drugi programski elementi so opredeljeni z vrednostjo 99.
Kot drugi programski elementi oziroma vsebine se opredelijo
vsebine, ki štejejo v oddajni čas, vendar za določeno analizo
radijskega programa ali avdiovizualne medijske storitve niso
pomembne.
2. Lokalnost programske vsebine
31. člen
(lokalna programska vsebina)
Lokalna programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 1. Lokalne programske vsebine so vsebine, ki so namenjene prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokrivanju območja, na katerem živi največ deset (10) odstotkov
prebivalstva Republike Slovenije.
32. člen
(regionalna programska vsebina)
Regionalna programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 2. Regionalne programske vsebine so vsebine, ki so namenjene prebivalcem območja (pokrajine, mesta), na katerem
živi več kot deset (10) in ne več kot petdeset (50) odstotkov
prebivalcev Republike Slovenije.
33. člen
(študentska programska vsebina)
Študentska programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 3. Študentske programske vsebine so informacije vseh
vrst in avtorska dela, katerih namen je obveščanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških,
kulturnih ter drugih potreb študentske in širše javnosti.
34. člen
(neopredeljena programska vsebina)
Neopredeljena programska vsebina je opredeljena z vrednostjo 4. S to vrednostjo so označene vsebine, ki jih ni mogoče opredeliti kot lokalno, regionalno ali študentsko programsko
vsebino.
3. Produkcije programske vsebine
35. člen
(splošno)
(1) Vrsta produkcije programske vsebine se določi na
podlagi obvezno objavljenih podatkov izdajatelja oziroma ponudnika programske vsebine (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj
oziroma ponudnik). Če vrste produkcije programske vsebine
na naveden način ni mogoče ugotoviti, se podatke pridobi od
izdajatelja oziroma ponudnika.
(2) Programske vsebine se glede na njihov nastanek
delijo na programske vsebine lastne produkcije, koprodukcije,
kupljene produkcije in na vsebine, pri katerih vrsta produkcije
ni opredeljena.
(3) Za lastno produkcijo štejejo hišna produkcija, naročena produkcija in koprodukcija (sorazmeren delež).
36. člen
(hišna produkcija)
Programska vsebina hišne produkcije je opredeljena z
vrednostjo 1. Pri programski vsebini hišne produkcije je izdajatelj oziroma ponudnik producent programske vsebine.

Stran

6448 /

Št.

87 / 24. 6. 2022

37. člen
(naročena produkcija)
Programska vsebina naročene produkcije je opredeljena
z vrednostjo 2. Pri programski vsebini naročene produkcije
je izdajatelj oziroma ponudnik izdelavo vsebine naročil pri
zunanjem producentu, ki jo je izdelal izključno za uporabo
naročnika.
38. člen
(koprodukcija)
(1) Programska vsebina, ki je nastala v koprodukciji, je
opredeljena z vrednostjo 3. Pri programski vsebini nastali v
koprodukciji, je producent vsebine izdajatelj oziroma ponudnik skupaj z enim ali več koproducenti. Programska vsebina,
nastala v koprodukciji 2 koproducentov, se opredeli z vrednostjo 3,2. Opredelitev vrednosti programske vsebine izdelane
v koprodukciji narašča po stopnji 0,1 za vsakega dodatnega
koproducenta do vrednosti 3,15.
(2) Izdajatelju radijskega programa oziroma ponudniku
avdiovizualne medijske storitve se v obseg lastne produkcije
programske vsebine všteva sorazmeren delež vložka glede
na število vseh producentov te vsebine, razen če izdajatelj
oziroma ponudnik ne izkaže drugače.
(3) Če ni drugih podatkov, se v primeru, da sta pri izdelavi
programske vsebine sodelovala 2 koproducenta (vključno z
izdajateljem programa), v lastno produkcijo izdajatelja šteje
50-odstotni delež te vsebine; če so pri izdelavi programske
vsebine sodelovali 3 koproducenti (vključno z izdajateljem programa), se v lastno produkcijo izdajatelja šteje 34-odstotni
delež te vsebine itn.
39. člen
(kupljena produkcija)
Programska vsebina kupljene produkcije je opredeljena
z vrednostjo 4. Programske vsebine kupljene produkcije so
vse programske vsebine, ki ne nastanejo v lastni produkciji ali
koprodukciji izdajatelja oziroma ponudnika z drugimi izdajatelji
oziroma ponudniki.
40. člen
(ostale programske vsebine)
Ostale programske vsebine so vsebine, pri katerih njihov
nastanek ni pomemben ali pa se izrecno ne vštevajo med
programske vsebine nastale v lastni produkciji (na primer ločila, opozorila, obvestila, oglaševalske vsebine, avdiovizualna
komercialna sporočila in podobno).
4. Izvor programske vsebine
41. člen
(izvor programske vsebine)
(1) Izvor programske vsebine se določi na podlagi obvezno objavljenih podatkov ponudnika programske vsebine
v skladu z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.
Če izvora programske vsebine na naveden način ni mogoče
ugotoviti, se podatke pridobi od ponudnika.
(2) Izvor programske vsebine se določi le v programskih
vsebinah avdiovizualnih medijskih storitev, in sicer:
– z vrednostjo 1, če je izvor programske vsebine Slovenija,
– z vrednostjo 2, če je izvor programske vsebine Evropa,
– z vrednostjo 3, če je izvor programske vsebine ZDA,
– z vrednostjo 4, če je izvor programske vsebine ostali svet.
5. Sponzoriranje programske vsebine
42. člen
(določitev vrednosti)
Če je programska vsebina sponzorirana, se opredeli z
vrednostjo 1, če programska vsebina ni sponzorirana, se opredeli z vrednostjo 2.
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6. Predvajanje programske vsebine
43. člen
(splošno)
Predvajanje programske vsebine se določi na podlagi
obvezno objavljenih podatkov izdajatelja oziroma ponudnika
programske vsebine. Če predvajanja programske vsebine na
naveden način ni mogoče ugotoviti, se podatke pridobi od
izdajatelja oziroma ponudnika ali na drug način.
44. člen
(premierno predvajanje)
Premierno predvajanje je prvo predvajanje radijske ali
televizijske oddaje in je opredeljeno z vrednostjo 1.
45. člen
(prva ponovitev)
Prva ponovitev programske vsebine je opredeljena z vrednostjo 2. Prva ponovitev pomeni prvo predvajanje radijske
oziroma televizijske oddaje po premiernem predvajanju.
46. člen
(kasnejše ponovitve)
Kasnejše ponovitve programske vsebine so opredeljene
z vrednostjo 3. Kasnejša ponovitev pomeni drugo ali kasnejše
predvajanje radijske oziroma televizijske oddaje po premiernem predvajanju.
47. člen
(druga ponovitev televizijske pogovorne oddaje)
Druga ponovitev televizijske pogovorne oddaje, ki se všteva v lastno produkcijo, pomeni drugo ponovitev televizijske pogovorne oddaje, če je predvajana največ 48 ur po premiernem
predvajanju. Opredeljena je z vrednostjo 4.
7. Slovensko avdiovizualno delo
48. člen
(določitev vrednosti)
Slovensko avdiovizualno delo se določi le pri avdiovizualnih programskih vsebinah. Če je programska vsebina slovensko avdiovizualno delo, se opredeli z vrednostjo 1. Če programska vsebina ni slovensko avdiovizualno delo, se opredeli
z vrednostjo 2.
8. Slovensko avdiovizualno delo neodvisnih producentov
49. člen
(določitev vrednosti)
Če je programska vsebina slovensko avdiovizualno delo
neodvisnih producentov, se opredeli z vrednostjo 1. Če programska vsebina ni slovensko avdiovizualno delo neodvisnih
producentov, se opredeli z vrednostjo 2.
9. Evropsko avdiovizualno delo
50. člen
(določitev vrednosti)
Če je programska vsebina evropsko avdiovizualno delo,
je opredeljena z vrednostjo 1. Če programska vsebina ni evropsko avdiovizualno delo, se opredeli z vrednostjo 2.
10. Evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov
51. člen
(določitev vrednosti)
Če je programska vsebina evropsko avdiovizualno delo
neodvisnih producentov, se opredeli z vrednostjo 1. Če pro-

Uradni list Republike Slovenije
gramska vsebina ni evropsko avdiovizualno delo neodvisnih
producentov, se opredeli z vrednostjo 2.

Št.

87 / 24. 6. 2022 /

Stran

6449

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

nanciranje), vključno z določitvijo enotnega roka za objavo
razpisa za mlade raziskovalce;
– izbor prijav programov nacionalnih raziskav;
– način izračuna sredstev za institucionalni in programski
steber financiranja posameznih prejemnikov stabilnega financiranja, vključno z načinom izračuna dodelitve sredstev novemu
prejemniku stabilnega financiranja;
– minimalni obseg financiranja raziskovalnega programa
in sestava programske skupine;
– izvedba evalvacije raziskovalnih programov z elementi
evalvacije;
– način in pogoji vstopa novih javnih zavodov v stabilno financiranje ter način in pogoji za pridobitev in odvzem koncesije
za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti ter
– spremljanje in nadzor stabilnega financiranja.

53. člen

2. člen

11. Evropsko avdiovizualno delo neodvisnih
producentov, nastalo v zadnjih petih letih
52. člen
(določitev vrednosti)
Če je programska vsebina evropsko avdiovizualno delo
neodvisnih producentov, nastalo v zadnjih petih letih, se opredeli z vrednostjo 1. Če programska vsebina ni evropsko avdiovizualno delo neodvisnih producentov, nastalo v zadnjih petih
letih, se opredeli z vrednostjo 2.

(prenehanje veljavnosti splošnega akta)
(1) Postopki upravnega in inšpekcijskega nadzora, ki so
se začeli pred uveljavitvijo tega splošnega akta in do njegove
uveljavitve niso bili končani, se končajo po metodologiji, ki je
veljala do uveljavitve tega splošnega akta.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Metodologija strokovnega nadzorstva radijskih in televizijskih
programov (Uradni list RS, št. 31/12).
54. člen
(začetek veljavnosti splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-6/2022/8
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3340-0033
Mag. Tanja Muha
direktorica

2046.

Splošni akt o stabilnem financiranju
znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, petega odstavka
23. člena, petega in sedmega odstavka 25. člena, drugega
odstavka 30. člena, 48. člena, osmega odstavka 81. člena,
četrtega odstavka 83. člena, četrtega odstavka 88. člena in
91. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in po predhodnem soglasju
ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 007-163/2022/26
z dne 22. 6. 2022 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 28. seji dne 22. 6.
2022 sprejel

SPLOŠNI AKT
o stabilnem financiranju
znanstvenoraziskovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina splošnega akta)
S tem splošnim aktom se urejajo:
– podrobnejša ureditev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stabilno fi-

(pomeni izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. kazalnik je element ocenjevanja znotraj posameznega
kriterija. Za vsak kazalnik je določen nabor meril;
2. kriterij je splošni element ocenjevanja, ki se uporablja
pri ocenjevanju prijav. Kriteriji, ki se uporabljajo pri posameznem javnem pozivu, javnem povabilu ali javnem razpisu,
so določeni s tem splošnim aktom. Za vsak kriterij je določen
nabor kazalnikov;
3. matična RO za raziskovalni program je tista RO, ki je
ta raziskovalni program ustanovila in o ustanovitvi obvestila
ARRS. Če se je raziskovalni program začel izvajati 1. januarja
2022 ali pred tem datumom, je matična RO prijaviteljica tega
raziskovalnega programa v zadnjem ocenjevanju;
4. merilo je element znotraj posameznega kazalnika, ki se
uporablja pri ocenjevanju;
5. metodologija je izvedbeni akt, ki ga sprejme Znanstveni svet ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA), v katerem se za
posamezne ocenjevalne postopke, ki jih ureja ta splošni akt,
določijo merila, načini izračuna, metode ocenjevanja ter po
potrebi podrobnejši postopek ocenjevanja;
6. prijavitelji so raziskovalne organizacije (v nadaljnjem
besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO)
in ki so lahko prejemnice sredstev stabilnega financiranja. Če
pri prijavi aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev, je prijavitelj matična RO;
7. raziskovalno področje je področje raziskovalnega programa ali programa nacionalnih raziskav, ki ga prijavitelj v
prijavi navede kot primarno raziskovalno področje po seznamu
raziskovalnih področij.
3. člen
(načela stabilnega financiranja)
(1) Prejemnik stabilnega financiranja (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) avtonomno razporeja sredstva, dodeljena
za institucionalni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu:
ISF-O) in programski steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: PSF-O), v skladu z zakonom, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zakon), uredbo, ki ureja
financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba), tem splošnim aktom in aktom, ki ga sprejme pristojni organ prejemnika
(v nadaljnjem besedilu: akt prejemnika). Prejemnik avtonomno
razporeja PSF-O med raziskovalne programe in za usposabljanje mladih raziskovalcev.
(2) ARRS spremlja znanstvenoraziskovalno dejavnost
prejemnikov v skladu s 30. členom zakona na podlagi evalvacij
raziskovalnih programov po področjih panelov, kot so opredeljeni v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega sveta,
ki ga sprejme Znanstveni svet Evropskega raziskovalnega
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sveta in potrdi Evropska komisija, ter v skladu z 31. členom
zakona.

Uradni list Republike Slovenije
III. PROGRAMSKI STEBER FINANCIRANJA
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI – PSF

4. člen

7. člen

(razporejanje sredstev stabilnega financiranja)

(sestava programske skupine in pogoji za vodjo
raziskovalnega programa)

(1) ARRS v skladu z uredbo pozove prejemnike, da v roku
sporočijo razporeditev med ISF-O in PSF-O ter po ekonomskih
namenih znotraj ISF-O in PSF-O.
(2) Če prejemnik v roku ne obvesti ARRS o razporeditvi
sredstev na način iz prejšnjega odstavka ali če ugotovi neizpolnjevanje drugih pogojev za stabilno financiranje, lahko ARRS
začasno zadrži izplačilo sredstev za ISF-O in PSF-O.
5. člen
(spremljanje in nadzor stabilnega financiranja)
(1) ARRS spremlja izvajanje stabilnega financiranja prek
finančnih poročil po vsebinskih sklopih v okviru ISF-O in PSF-O
ter poročil o letni razporeditvi obremenitev za programsko in
infrastrukturno dejavnost.
(2) Prejemnik je dolžan omogočiti ARRS vpogled v porabo
sredstev, prejetih na podlagi pogodbe o stabilnem financiranju
znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: pogodba o stabilnem financiranju).
(3) ARRS spremlja izvajanje vsebinskih sklopov v okviru
stabilnega financiranja z evalvacijami raziskovalnih programov
in prek poročil institucionalnih samoevalvacij prejemnikov.
II. INSTITUCIONALNI STEBER FINANCIRANJA
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI – ISF
6. člen
(pogoji za izvajanje infrastrukturne dejavnosti)
(1) Prejemnik mora za izvajanje infrastrukturne dejavnosti zagotoviti ustrezne kadre, opremo in prostore. Prejemnik
je pri organiziranju dela, razporejanju kadrov in finančne
delitve sredstev v okviru izvajanja aktivnosti infrastrukturne
dejavnosti avtonomen.
(2) Infrastrukturno dejavnost vodi vodja, ki je lahko vodja
le ene infrastrukturne skupine. Vodja vodi in razporeja delovne obremenitve članov infrastrukturne skupine.
(3) Prejemnik je odgovoren za vsebinsko pripravo in
izvedbo infrastrukturne dejavnosti. Prejemnik je odgovoren
in pristojen tudi za izvedbo in uresničitev ciljev ter namensko
in gospodarno porabo sredstev v skladu z veljavnimi predpisi.
Vodja infrastrukturne dejavnosti je dolžan sodelovati pri pripravi samoevalvacijskih poročil in pri evalvaciji infrastrukturne
dejavnosti.
(4) Vodja infrastrukturne dejavnosti mora biti zaposlen
v RO, ki izvaja infrastrukturno dejavnost, in imeti 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.
Oba pogoja se preverita ob podpisu pogodbe o stabilnem
financiranju.
(5) Za izvajanje infrastrukturne dejavnosti morajo imeti
člani infrastrukturne skupine proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (v nadaljnjem besedilu: FTE).
Vodja infrastrukturne dejavnosti ima lahko 0 FTE na letni
ravni, član pa mora imeti najmanj 0,02 FTE na letni ravni.
Pogoj glede prostih kapacitet se preveri v načrtu in poročilu o
letni razporeditvi FTE.
(6) RO lahko zamenja vodjo infrastrukturne dejavnosti.
Postopek zamenjave vodje in ugotavljanje pogojev za vodjo
izvede prejemnik. Razloge za zamenjavo vodje infrastrukturne dejavnosti prejemnik določi v aktu prejemnika. Prejemnik
mora o zamenjavi vodje obvestiti ARRS v 30 dneh od zamenjave.

(1) Raziskovalni program izvaja programska skupina v eni
ali več RO, ki je prejemnik.
(2) Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le
ene programske skupine. V programsko skupino morajo biti
poleg vodje vključeni še najmanj trije raziskovalci z doktoratom
znanosti. Če se raziskovalni program izvaja na več RO, mora
biti na vsaki RO v programski skupini vključen najmanj en razis‑
kovalec z doktoratom, pri čemer se posamezni raziskovalec
z doktoratom znanosti na raziskovalnem programu upošteva
le enkrat. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi
raziskovalci, raziskovalci brez doktorata znanosti, strokovni in
tehnični sodelavci, direktorji JRZ, vodje podoktorskih projektov, rektorji, prorektorji, dekani in prodekani univerz, upokojeni
raziskovalci in raziskovalci, ki so v celoti financirani izven stabilnega financiranja.
(3) Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo, določene v 63. členu zakona, ter biti zaposlen
najmanj v obsegu 20 % polnega delovnega časa na RO, ki izvajajo raziskovalni program, pri čemer vsaj 10 % na matični RO.
(4) Član programske skupine mora biti zaposlen v RO, ki
izvaja raziskovalni program, razen upokojeni raziskovalec, in je
lahko vključen le v eno programsko skupino.
8. člen
(minimalni obseg financiranja raziskovalnega programa
in minimalna obremenitev vodje in članov
programske skupine)
(1) Minimalni letni obseg financiranja raziskovalnega programa, ki ga izvaja le en ali več javnih raziskovalnih zavodov
(v nadaljnjem besedilu: JRZ), je 2 FTE, v drugih RO pa 1 FTE.
(2) Če raziskovalni program izvaja več RO, je minimalni
letni obseg financiranja v posamezni RO 0,1 FTE.
(3) Minimalna letna obremenitev vodje raziskovalnega
programa na raziskovalnem programu, razen za direktorja JRZ,
je 0,1 FTE.
(4) Minimalna letna obremenitev člana programske skupine znotraj programske skupine, razen za mlade raziskovalce
in člane programskih skupin, navedenih v petem odstavku tega
člena, je 0,02 FTE.
(5) Vodje podoktorskih projektov, upokojeni raziskovalci
ter raziskovalci, ki so v celoti financirani izven stabilnega financiranja, v programski skupini sodelujejo z 0 FTE, rektorji,
prorektorji, dekani in prodekani univerz pa lahko sodelujejo z
0 FTE.
(6) Minimalne letne obremenitve, določene v tem členu,
se preverijo v načrtu in poročilu o letni razporeditvi FTE. Prejemnik mora spremembe letnih obremenitev sporočiti ARRS v
30 dneh od nastale spremembe.
9. člen
(odgovornost in pristojnost vodje raziskovalnega programa)
(1) Prejemnik je odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo raziskovalnega programa. Prejemnik je odgovoren in
pristojen tudi za izvedbo in uresničitev ciljev ter namensko in
gospodarno porabo sredstev v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Vodja raziskovalnega programa:
1. vodi, organizira in koordinira delo programske skupine;
2. razporeja raziskovalce, strokovne in tehniške sodelavce na posamezne naloge;
3. pripravlja prijavo za evalvacijo raziskovalnega programa;
4. zagotavlja sodelovanje programske skupine v postopku
evalvacije raziskovalnih programov in institucionalne samoevalvacije.
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10. člen

12. člen

(ustanovitev, ukinitev in spremembe
raziskovalnih programov)

(izvedba evalvacij)

(1) Med izvajanjem raziskovalnega programa lahko prejemnik spremeni obseg raziskovalnega programa, zamenja vodjo
raziskovalnega programa oziroma spremeni sestavo programske skupine. Prejemnik mora spremembe sestave programske
skupine sporočiti ARRS v 30 dneh od nastale spremembe.
(2) Postopek zamenjave vodje raziskovalnega programa
in ugotavljanje pogojev za vodjo izvede matična RO. Razloge
za zamenjavo vodje raziskovalnega programa prejemnik določi
v aktu prejemnika. Če raziskovalni program izvaja več RO, se
pri zamenjavi vodje upoštevajo razlogi in postopek, opredeljeni
v aktu matične RO.
(3) Matična RO lahko spremeni raziskovalno področje
raziskovalnega programa, vendar le v obdobju po izvedeni
evalvaciji raziskovalnega programa in pred sklenitvijo pogodbe o stabilnem financiranju za naslednje pogodbeno obdobje
stabilnega financiranja. Matična RO mora spremembo raziskovalnega področja sporočiti ARRS v roku 30 dni od nastale
spremembe.
(4) Prejemnik lahko v okviru stabilnega financiranja ustanovi nov raziskovalni program, preoblikuje obstoječi raziskovalni program ali ukine raziskovalni program, o čemer mora
matična RO obvestiti ARRS v 30 dneh od nastale spremembe.
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati obvezne sestavine raziskovalnega programa, ki so naslov, vodja raziskovalnega programa, raziskovalno področje, cilji raziskovalnega
programa, sestava programske skupine, obseg financiranja
raziskovalnega programa v EUR in FTE. Če bo nov raziskovalni program izvajalo več RO, morajo biti v obvestilu navedeni
tudi matična RO in vsi izvajalci raziskovalnega programa. Vzorec obvestila ARRS objavi na svoji spletni strani.
(5) Ustanovitev novega raziskovalnega programa, preoblikovanje oziroma ukinitev obstoječega raziskovalnega programa ter sprememba raziskovalnega področja veljajo praviloma od 1. januarja tekočega leta dalje.
(6) Preoblikovanje raziskovalnega programa je lahko
združitev, razdružitev ali kombinacija navedenih načinov preoblikovanja. Pri oceni preoblikovanega raziskovalnega programa se do evalvacije upošteva skupna ocena raziskovalnega
programa pred preoblikovanjem. Pri združitvi raziskovalnih
programov se upošteva uteženo (glede na FTE) povprečje
skupnih ocen raziskovalnih programov, ki so predmet preoblikovanja. Pri razdružitvi raziskovalnega programa se upošteva
skupna ocena raziskovalnega programa pred razdružitvijo. Pri
kombinaciji združitev in razdružitev se smiselno uporabljata
prejšnja dva stavka.
(7) Nov raziskovalni program, ki ni nastal s preoblikovanjem po prejšnjem odstavku, do prve naslednje evalvacije
nima ocene.
11. člen
(evalvacije raziskovalnih programov)
(1) Evalvacije raziskovalnih programov potekajo na podlagi javnega poziva, ki ga ARRS objavi na svoji spletni strani
vsako leto, razen v letu, v katerem poteka postopek pogajanj
za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju. ARRS na svoji
spletni strani objavi razpored evalvacij raziskovalnih programov
po raziskovalnih področjih iz 4. člena tega splošnega akta za
naslednjih šest let.
(2) ARRS v letu pred izvedbo evalvacij pozove RO k oddaji prijav za evalvacijo raziskovalnih programov na področjih,
ki bodo predmet evalvacij. Šifrant raziskovalnih področij, ki se
uporabi za evalvacijo raziskovalnih programov, je opredeljen
v metodologiji.
(3) Če s tem splošnim aktom ni določeno drugače, se
za postopek izvedbe evalvacij smiselno uporabljajo določbe
splošnega akta ARRS, ki določajo postopek izvedbe javnega
razpisa za izbor temeljnih raziskovalnih projektov.
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(1) Za izvedbo evalvacije raziskovalnih programov na
posameznem raziskovalnem področju ZSA imenuje ocenjevalno skupino, sestavljeno iz neodvisnih tujih strokovnjakov
(v nadaljnjem besedilu: recenzenti). Posamezno raziskovalno
skupino sestavljajo najmanj trije recenzenti.
(2) Ocenjevalna skupina izvede evalvacijo raziskovalnih
programov na podlagi pregleda doseženih raziskovalnih rezultatov raziskovalnega programa za obdobje od zadnje evalvacije, načrta, vsebine raziskovalnega programa za naslednje
pogodbeno obdobje, strateškega razvojnega programa RO za
obstoječe pogodbeno obdobje in druge dokumentacije ter pogovora z vodjo in člani programske skupine. Na predlog vodje
raziskovalnega programa lahko pri pogovoru s člani ocenjevalne skupine sodelujejo predstavniki zainteresiranih deležnikov.
Pogovor z vodjo in člani programske skupine, ki se praviloma
izvede na matični RO, lahko opravi celotna ocenjevalna skupina ali najmanj trije člani skupine. Pri evalvaciji programske skupine lahko ocenjevalna skupina uporabi pregled bibliometričnih
podatkov in statistično analizo učinkov programskih skupin na
področju evalvacije, ki jih pripravi ARRS in so sestavni del dokumentacije za evalvacijo. Šifrant učinkov in način predstavitve
učinkov sta določena v metodologiji.
(3) Rezultat dela ocenjevalne skupine je poročilo, ki ga
sestavljata ocena splošnega stanja na raziskovalnem področju, na katerem poteka evalvacija raziskovalnih programov, ter
skupna ocena evalvacije posameznega raziskovalnega programa, upoštevajoč kriterije in način določitve skupne ocene iz
14. člena tega splošnega akta. Poročilo vsebuje tudi priporočila
za izboljšanje delovanja programske skupine, preoblikovanje
ali ukinitev raziskovalnega programa.
(4) Predlog poročila ocenjevalne skupine ARRS posreduje matični RO v seznanitev. Matična RO lahko v 30 dneh od
prejema predloga poročila ARRS pošlje odzivno poročilo. Na
podlagi odzivnega poročila matične RO ocenjevalna skupina
pripravi poročilo evalvacije raziskovalnega programa.
(5) Poročila izvedenih evalvacij raziskovalnih programov
po področjih obravnava in potrdi ZSA. Povzetek potrjenega
poročila evalvacij raziskovalnih programov ARRS kot rezultat
evalvacije objavi na svoji spletni strani v jeziku evalvacije in v
slovenskem jeziku.
(6) Direktor ARRS za podporo pri izvedbi evalvacij imenuje sekretariat ocenjevalne skupine. Sekretariat sestavljata
najmanj en član znanstvenoraziskovalnega sveta znanstvene
vede ter en javni uslužbenec ARRS ali zunanji sodelavec.
Sekretariat posamezne ocenjevalne skupine pripravi gradivo
za evalvacijo ter nudi administrativno podporo pri izvedbi evalvacije in pripravi poročila ocenjevalne skupine.
13. člen
(elementi evalvacij raziskovalnih programov)
(1) Za evalvacijo raziskovalnih programov se uporabijo trije kvalitativni kriteriji, navedeni v Tabeli 1. Ocenjevalna skupina
oceno posameznega kriterija določi na 0,5 natančno.
Tabela 1: Kriteriji za evalvacijo raziskovalnih programov
in ocena za posamezni kriterij.
Številka kriterija
Kriterij
Razpon ocen
1
Znanstvena odličnost pro0–5
gramske skupine
2
Družbeni vpliv programske
0–5
skupine
3
Sposobnost delovanja
in vitalnost programske
0–5
skupine
Skupna ocena
0–5
(2) Skupna ocena raziskovalnega programa je povprečje
ocen vseh kriterijev evalvacije raziskovalnega programa, ki se
zaokroži na 0,5 navzgor.
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(3) Za evalvacijo raziskovalnih programov po kriteriju
Znanstvene odličnosti programske skupine se uporabljajo naslednji kazalniki:
1. Znanstveni dosežki;
2. Statusna in mednarodna odličnost;
3. Vpetost v nacionalne in mednarodne projekte;
4. Ustreznost in skladnost vsebine načrtovanega razis
kovalnega dela s strateškimi usmeritvami in dolgoročnimi raziskovalnimi cilji prejemnika;
5. Pomen načrtovanega raziskovalnega dela za razvoj
znanosti oziroma stroke.
(4) Za evalvacijo raziskovalnih programov po kriteriju
Družbeni vpliv programske skupine se uporabljajo naslednji
kazalniki:
1. Izkazani dosežki, relevantni za gospodarstvo oziroma
celotno družbo;
2. Družbeni vpliv programske skupine;
3. Usposabljanje doktorandov, vključno z mladimi raziskovalci, in pretok mladih doktorjev znanosti;
4. Razširjanje rezultatov raziskav;
5. Ustreznost in skladnost vsebine načrtovanega raziskovalnega dela z razvojnimi cilji prejemnika;
6. Potencialni vpliv na razvoj gospodarstva oziroma celotne družbe.
(5) Za evalvacijo raziskovalnih programov po kriteriju Sposobnost delovanja in vitalnost programske skupine se uporabljata naslednja kazalnika:
1. Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in
mlajši raziskovalci);
2. Raziskovalna infrastruktura.
(6) Merila po posameznih kazalnikih evalvacije raziskovalnih programov so določena v metodologiji.
14. člen
(objava rezultatov raziskovalnega programa)
Člani programske skupine morajo pri objavi rezultatov
oziroma v javnih predstavitvah znanstvenoraziskovalnih dosežkov navesti afiliacijo RO, šifro raziskovalnega programa ter
naziv sofinancerja, Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (angl. Slovenian Research Agency).
IV. MLADI RAZISKOVALCI
15. člen
(namen financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev)
ARRS financira usposabljanje mladih raziskovalcev z namenom, da se:
1. obnovita raziskovalni in raziskovalno-pedagoški kader
prejemnika;
2. poveča raziskovalna zmogljivost programskih in projektnih skupin;
3. poveča kadrovski potencial za druge uporabnike iz
javnega in zasebnega sektorja.
16. člen
(pogoji za mentorje in mlade raziskovalce)
(1) Prejemnik avtonomno izbere mentorje in kandidate za
mlade raziskovalce.
(2) Kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev najkasneje
štiri leta po zaključku študijskega programa druge stopnje
oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka),
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko
podaljša zaradi upravičenih odsotnostih v primerih in na način,
kot je določeno v petem odstavku 61. člena zakona. Vpis na
doktorski študij mora biti izveden prek spletnega portala eVŠ.
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(3) Mentor mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega
ali aplikativnega raziskovalnega projekta v skladu s 63. členom
zakona in biti zaposlen pri prejemniku.
(4) Mladi raziskovalec mora biti pri prejemniku zaposlen
za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v skladu s predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdrav
stvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu in biti
vpisan v Evidenco RO.
(5) Mentor in mladi raziskovalec morata biti v obdobju
financiranja mladega raziskovalca člana iste programske skupine.
17. člen
(razpis za kandidate za mlade raziskovalce)
Enotni prvi rok za objavo razpisa za mlade raziskovalce,
ki ga je prejemnik dolžan objaviti na svoji spletni strani in na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, je 15. marec, če
je na ta datum dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan po
tem datumu.
18. člen
(sporočanje imen novih mladih raziskovalcev)
Prejemnik je dolžan sporočiti ARRS ime in priimek mladega raziskovalca v 30 dneh od zaposlitve mladega raziskovalca
ter ga z dnem zaposlitve vključiti v programsko skupino.
19. člen
(obseg financiranja usposabljanja mladega raziskovalca)
(1) Mladi raziskovalec je v obdobju usposabljanja financiran iz sredstev PSF-O največ v obsegu 4 FTE ne glede na
trajanje obdobja financiranja.
(2) Prejemnik je mlademu raziskovalcu dolžan izplačevati plačo v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem
sektorju.
20. člen
(poročanje o usposabljanju)
Prejemnik je dolžan v 30 dneh sporočiti ARRS podatek o
uspešnem zaključku usposabljanja mladega raziskovalca ter
datum pridobitve naziva doktorja znanosti. Če prejemnik ARRS
ne sporoči podatka o uspešnem zaključku doktorskega študija
mladega raziskovalca, se šteje, da usposabljanje ni uspešno
zaključeno.
V. OBSEG INSTITUCIONALNEGA IN PROGRAMSKEGA
STEBRA FINANCIRANJA
21. člen
(izračun povečanja stabilnega financiranja)
V primeru povečanja sredstev stabilnega financiranja
ARRS naredi izračun povečanja sredstev za stabilno financiranje za vsako RO. Pri izvedbi izračuna upošteva sredstva iz
programskega in institucionalnega stebra financiranja. Sredstva iz projektov Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture
(v nadaljevanju: sredstva ESFRI) se pri izvedbi izračuna ne
upoštevajo.
22. člen
(izvedba izračuna dodelitve na podlagi kazalnikov)
(1) Izračun dodelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona se izvede v letu pred izvedbo dodelitve.
Rezultati izračuna se uporabijo za financiranje s 1. januarjem
v letu, ki je določeno z zakonom.
(2) Pri izvedbi izračuna iz prejšnjega odstavka se upoštevajo sredstva iz programskega in institucionalnega stebra
financiranja. Sredstva ESFRI se pri izračunu ne upoštevajo.
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23. člen
(parametri za izračun povečanja sredstev programskega
stebra financiranja ob upoštevanju kazalnikov)
(1) Za izračun povečanja sredstev programskega stebra
financiranja ob upoštevanju kazalnikov iz tega člena se RO
razdeli v naslednje skupine:
1. RO, ki je visokošolski zavod;
2. RO, ki ima status klinike;
3. RO s področij naravoslovja in tehnike in ni visokošolski
zavod;
4. RO s področij družboslovja in humanistike in ni visokošolski zavod;
5. RO s področij ved o življenju in ni visokošolski zavod.
(2) Seznam RO po skupinah iz prejšnjega odstavka je
naveden v metodologiji. ARRS izvede izračun sredstev po
skupinah iz prejšnjega odstavka.
(3) Kazalnika po kriteriju znanstvene odličnosti sta:
1. povprečje skupnih ocen raziskovalnih programov v
RO iz zadnjega ocenjevanja prijav oziroma zadnje evalvacije
raziskovalnih programov;
2. sredstva, pridobljena od ARRS za izvajanje raziskovalnih projektov, pri čemer se sredstva bilateralnih projektov
ne upoštevajo.
Povprečje skupnih ocen se izračuna kot utežena aritmetična sredina ocen raziskovalnih programov na RO. Utež je
obseg raziskovalnega programa na RO, izražen v EUR.
(4) Kazalnik po kriteriju mednarodne vpetosti so sredstva
iz tujih virov (A3 MED, A3 EU).

pri čemer so a, b, c in d uteži, i je indeks v vsoti za vse prejemnike, OcenaRO je povprečna ocena raziskovalnih programov
za posamezno RO, ObsegRO je obseg ISF-O in PSF-O posamezne RO, Obseg projektovRO je obseg raziskovalnih projektov
za posamezno RO, Sredstva_mednarodnoRO in Sredstva_pogodbenoRO so sredstva iz tujih virov ter pogodbenih raziskav iz
šestega odstavka tega člena za posamezno RO, Obsegskupina
RO pa je obseg sredstev za skupino RO iz prvega odstavka tega
člena, ki ji pripada posamezna RO, določen na način iz osmega
odstavka tega člena.
(11) Vrednost uteži a, b, c in d je določena v metodologiji.
(12) Sklep o izračunu, na podlagi katerega se določi
povečanje ali zmanjšanje sredstev ISF-O in PSF-O, sprejme
direktor ARRS na predlog ZSA. Na podlagi sklepa direktorja
ARRS se spremembe uredijo z aneksom k pogodbi o stabilnem
financiranju med RO in ARRS.
VI. VSTOP V SISTEM STABILNEGA FINANCIRANJA
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
24. člen
(pogoji za vstop v sistem stabilnega financiranja)
(1) V sistem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti lahko vstopijo RO, ki izpolnjujejo z zakonom
predpisane pogoje.
(2) Pri preverjanju pogojev se glede FTE zaposlitev razis
kovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost (v ta okvir spadajo tudi mladi raziskovalci) ter sredstev ARRS upoštevajo
podatki iz informacijskega sistema ARRS. Podatke o projektih
EU in projektih drugih financerjev RO posreduje ARRS v prijavni vlogi na javni razpis. Podatke o projektih EU ARRS preveri
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(5) Kazalnik po kriteriju družbenega in gospodarskega
vpliva so sredstva iz pogodbenih raziskav (A3 GOSP, A3 MIN).
(6) Sredstva iz tujih virov so sredstva iz projektov EU in
drugih mednarodnih projektov – MED, sredstva iz pogodbenih
raziskav pa so sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP
in DRUGO/GOSP ter sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – MIN in DRUGO/OSTALO. Za kvantitativno oceno A3, določeno s splošnim
aktom ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, podatke o
sredstvih iz tujih virov in sredstvih iz pogodbenih raziskav
ARRS pridobi neposredno od RO.
(7) Vrednosti kazalnikov, razen povprečja skupnih ocen
raziskovalnih programov, se zajamejo na ravni programske
skupine na RO in izračunajo za zadnje petletno obdobje kot
aritmetična sredina. Zadnje upoštevano leto za posamezen
kazalnik je leto, za katero so ARRS podatki znani oziroma
posredovani. Za programske skupine, za katere podatki za
celotno petletno obdobje niso znani, se upošteva obdobje, za
katero so podatki znani. Vrednosti kazalnikov za RO so vsote
povprečnih vrednosti programskih skupin.
(8) Pri izračunu sredstev se v skladu z zakonom upošteva
do 10 % sredstev ISF in PSF vseh RO po skupinah iz prvega
odstavka tega člena.
(9) Pri izračunu sredstev se ločeno uporabijo štirje kazalniki ter podatki o obsegu ISF-O in PSF-O v letu izvedbe
izračuna.
(10) Formula za izračun je naslednja:

v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za znanost, z vpogledom v bazo projektov pri Evropski komisiji. ARRS lahko pozove
RO, da v roku, ki ni krajši od 14 dni, na predpisanem obrazcu
ARRS dostavijo podatke in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
25. člen
(javni razpis za javne zavode)
(1) ARRS lahko v letu pred evalvacijo raziskovalnih programov na svoji spletni strani objavi javni razpis za vstop v
sistem stabilnega financiranja javnih zavodov, ki še niso v sistemu stabilnega financiranja. ARRS v javnem razpisu opredeli
področja novih raziskovalnih programov, na katerih je možna
prijava, ter največji možni obseg financiranja novih raziskovalnih programov. Javni zavod v prijavi navede tudi seznam
programskih skupin, ki bi jih želel uvrstiti v evalvacijo, vključno
z raziskovalnimi področji. Javni zavod v prijavi navede in priloži
dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 80. člena zakona.
(2) Če javni zavod ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se
prijava zavrne s sklepom direktorja ARRS.
(3) Javne zavode, ki se prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon, ARRS pozove k oddaji prijav
za raziskovalne programe v okviru poziva za oddajo prijav, ko
poteka evalvacija raziskovalnih programov na področju, ki ga
prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
(4) ZSA potrdi prednostno listo, ki jo na podlagi rezultatov
evalvacije pripravi ARRS. Na podlagi predloga ZSA direktor
ARRS sprejme sklep o izbiri prijave ali sklep o zavrnitvi prijave.
(5) Pri izračunu sredstev za novega prejemnika se upošteva, da se prejemniku za vsak nov raziskovalni program dodeli največ 150.000 EUR za PSF-O in 130.000 EUR za ISF-O.
(6) Javni zavod vstopi v sistem stabilnega financiranja v
letu, ki sledi letu evalvacije raziskovalnega programa.
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(7) Če s tem splošnim aktom ni določeno drugače, se
za vsebino in postopek javnega razpisa za javne zavode uporabljajo določbe splošnega akta ARRS, ki določajo postopek
izvedbe javnega razpisa za izbor temeljnih raziskovalnih projektov.
26. člen
(javni razpis za koncesije)
(1) ARRS lahko v letu pred evalvacijo raziskovalnih programov na svoji spletni strani objavi javni razpis za podelitev
koncesij za izvajanje javne službe v znanstvenoraziskovalni
dejavnosti. ARRS v razpisu opredeli področja, na katerih je
možna prijava, ter največji možni obseg financiranja. Prijavitelj
v prijavi navede seznam programskih skupin, ki bi jih želel
uvrstiti v evalvacijo raziskovalnih programov, s pripadajočimi
raziskovalnimi področji. Prijavitelj v prijavi navede in priloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 80. člena zakona.
(2) Če prijavitelj ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se
prijava zavrne z odločbo direktorja ARRS.
(3) Prijavitelje, ki oddajo prijavo na javni razpis in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ARRS pozove k oddaji prijav
za raziskovalne programe v okviru javnega poziva za oddajo
prijav, ko poteka evalvacija raziskovalnih programov na področju, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
(4) ZSA potrdi prednostno listo, ki jo na podlagi rezultatov
evalvacije pripravi ARRS.
(5) Raziskovalni program je lahko izbran na podlagi javnega razpisa, če v postopku evalvacije raziskovalnih programov
doseže skupno oceno najmanj 2,5. Največji obseg financiranja
raziskovalnega programa v okviru PSF-O se določi v javnem
razpisu, pri čemer se sredstva izračunajo v skladu s petim
odstavkom prejšnjega člena.
(6) Če prijavitelj v času prijave na javni razpis nima podeljene koncesije za izvajanje javne službe v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, mu ARRS najprej z odločbo podeli koncesijo, ki traja do izteka obdobja financiranja, nato pa koncesijo
za naslednje obdobje financiranja. Če ima prijavitelj na dan
objave javnega razpisa že podeljeno koncesijo za izvajanje
javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: koncesija), mu ARRS za naslednje
pogodbeno obdobje z odločbo podeli koncesijo za vse raziskovalne programe.
(7) Če s tem splošnim aktom ni določeno drugače, se za
vsebino in postopek javnega razpisa za koncesije uporabljajo
določbe splošnega akta ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, za postopek izvedbe javnega razpisa za izbor temeljnih
raziskovalnih projektov.
27. člen
(postopek odvzema koncesije)
(1) Če ARRS ugotovi obstoj razlogov za odvzem koncesije, določenih z zakonom, koncesionarju določi rok za odpravo
nepravilnosti, ki ni daljši od 30 dni. ARRS lahko rok na zahtevo
koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za največ
30 dni. V tem času ARRS začasno prekine financiranje raziskovalnega programa.
(2) Koncesionar je dolžan o odpravljenih pomanjkljivostih
poročati ARRS. Če koncesionar v roku iz prejšnjega odstavka
ne odpravi pomanjkljivosti, se koncesija odvzame z odločbo
direktorja ARRS.
VII. RAZVOJNI STEBER FINANCIRANJA
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
28. člen
(razvojni steber financiranja – RSF)
(1) Na podlagi deleža sredstev iz prvega odstavka 22. člena zakona ARRS izračuna sredstva za razvojni steber financiranja prejemnika (v nadaljnjem besedilu: RSF-O) in jih
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prejemniku dodeli s sklepom direktorja ARRS. Pri izračunu
se upošteva vsota ISF-O in PSF-O, pri čemer se sredstva za
financiranje ESFRI ne upoštevajo.
(2) Prejemnik je dolžan načrtovati in poročati o porabi
sredstev RSF-O v okviru poročila institucionalne samoevalvacije ter v finančnem poročilu v skladu z uredbo.
(3) Prejemnik lahko sredstva RSF-O nameni tudi za poskusno izvajanje raziskav, za katere lahko kasneje ustanovi nov
raziskovalni program.
VIII. PROGRAMI NACIONALNIH RAZISKAV
29. člen
(programi nacionalnih raziskav – PNR)
(1) Izbor prijav programov nacionalnih raziskav (v nadaljnjem besedilu: PNR) izvede ARRS na podlagi javnega poziva
oziroma javnega povabila za tematike, opredeljene skladno z
zakonom. V postopku izbora prijav PNR se uporabijo kriteriji,
kazalniki in merila, določeni v splošnem aktu ARRS, ki ureja
postopke (so)financiranja, za ocenjevanje prijav za izbor temeljnih raziskovalnih projektov. Prijave PNR ocenjujejo tuji recenzenti. Najvišji obseg sredstev za prijavo PNR ARRS opredeli v
javnem pozivu oziroma javnem povabilu. Vodja predlaganega
PNR mora izpolnjevati enake pogoje, kot so z zakonom in splošnim aktom ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, določeni
za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta.
(2) Na podlagi izvedenega ocenjevanja iz prejšnjega odstavka strokovno telo za izbor prijav izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje PNR in ga pošlje ZSA
v obravnavo.
(3) Če več prijav doseže enako število točk, o izboru teh
prijav odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu predlaganih
prijav v okviru tematik za PNR, skladnosti s prioritetnimi področji, opredeljenimi v strateških dokumentih države, obsega sredstev za ta namen ter vključenosti RO Slovencev v zamejstvu.
(4) Izbor prijav PNR se izvede v zadnjem letu šestletnega
obdobja.
(5) Če s tem splošnim aktom ni določeno drugače, se za
postopek javnega poziva oziroma javnega povabila za izbor
PNR uporabljajo določbe splošnega akta ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, za postopek izvedbe javnega razpisa
za izbor temeljnih raziskovalnih projektov.
(6) Načrtovanje, spremljanje in nadziranje izvajanja PNR
se izvaja na enak način, kot je določen v uredbi.
IX. INSTITUCIONALNA SAMOEVALVACIJA
30. člen
(institucionalna samoevalvacija)
(1) Poročilo o institucionalni samoevalvaciji prejemnika
mora vsebovati:
1. doseganje ciljev iz pogodbe o stabilnem financiranju;
2. rezultate evalvacije raziskovalnih programov;
3. širši strokovni, družbeni in gospodarski vpliv delovanja
prejemnika;
4. stopnjo internacionalizacije;
5. uporabo in odprtost raziskovalne ter institucionalne
infrastrukture;
6. ukrepe za razvoj kadrov z upoštevanjem načela enakih
možnosti;
7. prenos znanja in odprto znanost;
8. druge aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti
prejemnika;
9. aktivnostih na področju RSF;
10. aktivnosti na področju PNR;
11. izvajanje infrastrukturne dejavnosti;
12. usposabljanje doktorandov, vključno z mladimi raziskovalci, in pretok mladih doktorjev znanosti.
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(2) Povzetek poročila iz prejšnjega odstavka mora vsebovati kratek opis ter pomembne zaključke po posameznih
vsebinah, določenih v prejšnjem odstavku.
(3) ARRS pripravi obrazec poročila o institucionalni samoevalvaciji in obrazec povzetka poročila o institucionalni samoevalvaciji in ju objavi na svoji spletni strani.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(prehodna določba)
(1) Minimalna obremenitev člana programske skupine iz
četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta, ki ne velja za
mlade raziskovalce in za raziskovalce, ki lahko v skupini sodelujejo z 0 FTE, v letu 2022 znaša 0,01 FTE.
(2) Pogoj iz prvega odstavka 9. člena tega splošnega akta
se ne preverja za raziskovalne programe, ki so se začeli izvajati
1. januarja 2022 ali pred tem datumom.
(3) ARRS v prvem pogodbenem obdobju iz 28. člena zakona do 1. julija 2022 objavi razpored evalvacij po raziskovalnih
področjih iz 12. člena tega splošnega akta samo za izbrana
področja iz 102. člena zakona.
(4) V prvem pogodbenem obdobju iz 28. člena zakona
se na področjih, ki ne spadajo med izbrana področja iz prejšnjega odstavka, ocenjevanje raziskovalnih programov izvede
na podlagi 102. člena zakona ter 11. člena in prvega odstavka
68. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID)
po postopku iz prvega do četrtega odstavka 69. člena navedenega pravilnika.
(5) V letu 2022 je enotni prvi rok za objavo razpisa za
mlade raziskovalce 30. junij 2022.
(6) Ocene raziskovalnih programov, ki so bile v skladu
s 102. členom zakona dodeljene po postopkih, določenih v
splošnih aktih ARRS, veljavnih pred dnem uveljavitve zakona,
se za primerjavo s skupnimi ocenami raziskovalnih programov
iz 14. člena tega splošnega akta delijo s pet in zaokrožijo navzgor na 0,5.
(7) Prejemniki morajo najpozneje v dveh mesecih od začetka veljavnosti tega splošnega akta sprejeti akt iz 29. člena
zakona ter v skladu z njim upravljati vse znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so od 1. januarja 2022 uvrščene v stabilno
financiranje.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021-20
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EVA 2022-1647-0002
Dr. Igor Emri
predsednik Upravnega odbora ARRS
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2047.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi
spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot podpisnika na strani delodajalcev
– TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ter
– ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE g.i.z.,
Sekcija za gostinstvo in turizem
in
kot podpisnik na strani delojemalcev
– SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA
SLOVENIJE

ANEKS
h Kolektivni pogodbi dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije
(Uradni list RS, št. 56/18, 13/19,
16/19, 12/20, 93/20)
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 67. člena Kolektivne pogodbe
dejavnosti gostinstva in turizma tako, da se glasi:
»(3) Višina regresa za letni dopust za leto 2022 znaša
1.300,00 EUR.«
2. člen
Objava in veljavnost aneksa
Aneks začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. junija 2022
TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA
SLOVENIJE
direktor
Fedja Pobegajlo
ZDRUŽENJE
DELODAJALCEV SLOVENIJE G.I.Z.,
Sekcija za gostinstvo in turizem
predsednik
Igor Škrinjar
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE
predsednik
Kristjan Lasbaher
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 21. 6. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-91
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in

turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06
in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 7/19.

2048.

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona

o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi
spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva
in industrije gradbenega materiala
Dimičeva 13, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo
Dimičeva 9, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednica Sekcije Alenka Samec
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Sašo Simonič
sklepata naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
KOLEKTIVNE POGODBE
gradbenih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 101/15, 15/17, 80/17, 30/18,
5/19, 81/19,67/21 in 6/22)
1. člen
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v točki 1 Tarifne priloge, se spremenijo tako, da se točka 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 7. 2022 dalje in znašajo:
Tarifni razred

Najnižje osnovne plače v € za 174 ur

I.

548,75

II.

609,07

III.

675,07

IV.

747,93

IV./2

793,30

V.

884,04

V./2

939,04

VI.

989,91

VI./2

1.146,64

VII.

1.174,14

VII./2

1.319,87

VII./3

1.421,61

VIII.

1.574,23
«

2. člen
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v točki 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo
tako, da se odstavek (2) glasi:
»(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med
delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med
delom v višini 6,00 € na dan.«
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3. člen
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 7.
2022 dalje.
Ljubljani, dne 14. junija 2022
Gospodarska zbornica Slovenije –
Zbornica gradbeništva
in industrije gradbenega materiala,
predsednik Upravnega odbora
Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gradbeništvo,
predsednica Sekcije
Alenka Samec
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije,
predsednik
Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
predsednik
Sašo Simonič
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 15. 6. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-8/200467 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti vpisane 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 5/13.
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OBČINE
CERKNICA
2049.

Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine
Cerknica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Cerknica na 24. redni seji dne 16. 6.
2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica
za leto 2022
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto
2022 (Uradni list RS, št. 205/21, 20/22) se spremeni tabelarični
– splošni del proračuna na ravni podskupin kontov
»
podatki so v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
13.807.848,75
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.036.597,34
70
DAVČNI PRIHODKI
9.912.331,30
700 Davki na dohodek in dobiček
8.303.284,00
703 Davki na premoženje
1.428.239,59
704 Domači davki na blago in storitve
180.807,71
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.124.266,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.621.755,04
711 Takse in pristojbine
11.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
64.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
10.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
416.811,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
235.515,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
195.115,00
721 Prihodki od prodaje zalog
2.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgo. sredstev
38.400,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.535.736,41
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.532.520,83
741 Prejeta sredstva iz držav. pror.
iz sredstev proračuna EU
3.215,58
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.653.874,49
40
TEKOČI ODHODKI
3.478.713,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
763.786,95

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
126.470,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.328.968,38
403 Plačila domačih obresti
64.488,13
409 Rezerve
195.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.631.935,34
410 Subvencije
479.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.925.900,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
561.954,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.665.081,34
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.018.578,69
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
8.018.578,69
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
524.647,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
331.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
193.647,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.846.025,74
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POV.
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN KAP. DELEŽEV
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000,00
500 Domače zadolževanje
1.500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
488.760,28
55
ODPLAČILA DOLGA
488.760,28
550 Odplačila domačega dolga
488.760,28
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
–2.834.786,02
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
1.011.239,72
XI. NETO FINANCIRANJE
3.846.025,74
Stanje sredstev na računu konec
preteklega leta
9009 – splošni sklad za drugo
2.834.786,02
«
V 8. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto
2022 – splošna proračunska rezervacija se spremeni zadnji
stavek tega člena.
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V proračunu se, na podlagi 42. člena Zakona o javnih
financah, del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne
razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija,
ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo
v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne
proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska
rezervacija se oblikuje v višini 190.000 EUR.
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2022
Cerknica, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

2050.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja – južni del EUP GR 19 in del
GR 15 v naselju Grahovo

Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3
in 20/22 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1
(Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na
24. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja – južni del EUP GR 19
in del GR 15 v naselju Grahovo
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje južni del GR 19 in območje GR 15 v naselju Grahovo (Uradni
list RS, št. 55/17). Spremembe se nanašajo na tekstualni del
prostorskega akta.
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4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(pogoji za gradnjo enostavnih, nezahtevnih
in pripadajočih pomožnih objektov)
(1) Na območju OPPN je dovoljeno postaviti ali urediti
naslednje enostavne, nezahtevne objekte oziroma pripadajoče
objekte:
– Ograje z višino največ do 1,20 m.
– Rezervoar za vodo do vključno 50 m³, ki je v celoti
vkopan.
– Priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture
(priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno
vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na
komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja).
– Pomožni komunalni objekti – pomožni vodovodni in
kanalizacijski objekti: revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče,
grajeni oljni lovilnik, lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, ekološki otok.
– Pomožne stavbe za lastne potrebe, kot so: garaža,
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna,
fitnes, zimski vrt in vetrolov, površine največ 30 m², pritlične
etažnosti in višine kapi največ 2,80 m, oziroma maksimalno do
višine notranjega tlaka 2. etaže.
– Podporni zid v primeru višinske razlike med zemljišči
največ 2,00 m.
(2) Pogoji za gradnjo:
Pomožne stavbe se lahko gradijo oblikovno skladno s
stanovanjskimi stavbami z enako orientacijo stranic, slemena
in daljše stranice v okviru razpoložljivega zemljišča posamezne
stavbe. Nadstreški nad vhodi in terase morajo biti izvedeni v
okviru osnovnega objekta.«
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku spremenita druga in
tretja alineja tako, da se glasita:
»– Fasade stavb morajo biti usklajene v barvah in materialih. Fasade morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov, lahko so delno lesene in/ali obložene s kamnom. Lahko
so horizontalno ali vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike. V bivalnih prostorih so fasadne odprtine
v smeri proti jugu in zahodu lahko tudi večje – panoramske.
Panoramska okna morajo biti pokončna in pravokotna. Trikotna
okna v zatrepu fasad niso dovoljena. Fasadni omet mora biti
naravne barve v spektru svetlih, peščenih ali zemeljskih tonov
(RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9018, 7032, 7035, 7044, 1001,
1002, 1024, 1033, 1034).
– Fasadni omet vidnih delov vkopanih prvih etaž so zaradi optičnega nižanja stavbe in vizualne povezave z raščenim
terenom lahko tudi v temnejših tonih kot so RAL 7006 (sivo-rjava), RAL 8001, 8003, 1011 (rjavi toni), RAL 7016 (temno
siva-hladna), RAL 6015 (temno siva-topla), RAL 7021 (temno
rjavo-siva), RAL 7013 (temno rjava).«

»(2) Območje obsega naslednje zemljiške parcele:
710/209-del, 710/211, 710/212, 710/213, 710/214,
710/215, 710/216, 710/217, 710/219, 710/222, 710/223,
710/230, 710/231, 710/232, 710/236, 710/238 in 710/240, vse
k.o. 1675 – Grahovo.«

6. člen
V 12. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Pogoji za oblikovanje enostavnih, nezahtevnih in
pripadajočih pomožnih stavb:
– Enostavni in nezahtevni objekti oziroma pripadajoče pomožne stavbe morajo biti oblikovno usklajene s stavbo, kateri
pripadajo. Strehe so lahko dvokapnice enakega naklona in kritine kot osnovni objekt ali pa ravne strehe z naklonom do 10°.
– Pomožne stavbe so lahko s treh strani vkopane v teren.
Streha pa je lahko v teh primerih oblikovana tudi kot terasa
ali del okoliške zelenice. Kota strehe (zelenice ali terase) pri
tovrstnih vkopanih objektih je maksimalno do višine notranjega
tlaka 2. etaže.«

3. člen
V drugem odstavku 9. člena se doda zadnja alineja:
»– ter pripadajoči pomožni objekti.«

7. člen
V 13. členu se v prvem odstavku spremeni tretja alineja
tako, da se glasi.

glasi:

2. člen
V šestem členu se spremeni drugi odstavek tako, da se
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»– Material za podporne zidove naj bo praviloma naravni
kamen ali beton, ki morajo biti v celoti ozelenjeni. V primeru,
da je potrebno premostiti višinsko razliko večjo od 2,00 m, se
zgradi več podpornih zidov višine do naj več 1,5 m z medsebojno razliko najmanj 1,50 m in tudi izvede dodatna zasaditev.«
8. člen
V 14. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da
se glasita:
»(1) Tlorisni gabariti: Osnovne tlorisne dimenzije posamezne stavbe brez kapi, balkonov in nadstreškov so 9,00 m
x 12,00 m, razen objekt št. 6, ki je v manjših dimenzijah 9,00
x 9,00 m.
(2) Višinski gabariti in etažnost: Stavbe lahko obsegajo:
a) pritličje, nadstropje in mansardo ali b) pritličje in nadstropje
ali c) pritličje in mansardo.«
9. člen
V 14. členu se spremenita šesti in sedmi odstavek tako,
da se glasita:
»(6) Absolutne kote terena oziroma vstopa v objekt:
Št. objekta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Absolutne kote terena oziroma vstopa v objekt
603,00 m.n.v.
609,00 m.n.v.
600,50 m.n.v.
607,00 m.n.v.
603,50 m.n.v.
600,50 m.n.v.
603,50 m.n.v
608,50 m.n.v
607,50 m.n.v

Za določeno koto vstopa v objekt veljajo dopustna odstopanja največ – 0,50 m in +1,00 m.
(7) Regulacijski elementi
– Stanovanjske stavbe se morajo zgraditi z odmiki, ki
so definirani z grafičnim načrtom št. 04 Ureditvena situacija.
Razširitve v okviru dopustnih odstopanj iz petega odstavka
so možne le tam, kjer odmik skupaj z odstopanjem ni manjši
od 4,00 m od roba sosednje parcele in 4,00 m od roba javne
površine (ceste).
– Stanovanjska stavba se lahko za 1,0 m horizontalno
premakne od lege, ki je definirana z grafičnim načrtom št. 04
Ureditvena situacija.
– Vsi enostavni, nezahtevni in pripadajoči objekti za lastne
potrebe se zgradijo z minimalnim odmikom 1,00 m od roba
sosednje parcele in 2,00 m od roba javne površine (ceste).
– Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo do parcelne
meje, a tako, da se pri gradnji ne posega v sosednje zemljišče,
ob mejah s cestnim telesom pa 1,00 m. Objekti gospodarske
javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje
zemljišče.
– Gabariti objektov so razvidni iz grafičnih načrtov št. 04:
Ureditvena situacija.«
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(načrt parcelacije za gradbene parcele)
(1) Načrt parcelacije z zakoličbenimi mejnimi točkami posameznih parcel je prikazan na karti št.: 07: Načrt parcelacije.
Načrt parcelacije določa 9 gradbenih parcel za stanovanjske
hiše (1–9) in parcela za cesto (cesta 1).
(2) Zemljišče s parc. št. 710/240 k.o. 1675 – Grahovo,
je lahko tudi del gradbene parcele št. 2. Zemljišče s parc.

Uradni list Republike Slovenije
št. 710/231 k.o. 1675 – Grahovo, je lahko tudi del gradbene
parcele št. 3. Zemljišče s parc. št. 710/230 k.o. 1675 – Grahovo, je lahko tudi del gradbene parcele št. 3.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2022
Cerknica, dne 20. junija 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

2051.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena in statusa javnega
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 24. redni seji dne 16. 6. 2022
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena in statusa javnega dobra
1.
Nepremičnina:
– katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 2739/7
kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, se ukine status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
2.
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena in javnega dobra z ugotovitveno
odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni
dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se
le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0004/2022
Cerknica, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

2052.

Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče
s parc. št. 980/10 k.o. Dolenja vas (1677)
v enoti urejanja prostora PO 06/1

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US)
in 17. člena Statuta Občine Cerknica – UPB (Uradni list RS,
št. 2/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 24. redni
seji 16. 6. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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SKLEP
o lokacijski preveritvi za zemljišče
s parc. št. 980/10 k.o. Dolenja vas (1677)
v enoti urejanja prostora PO 06/1

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2998, ki se nanaša na zemljišče št.: 980/10,
k.o. 1677 – Dolenja vas, ki se po določilih Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12,
58/13, 1/14, 76/14, 38/16, 67/18, 101/20, 121/21 – popr.); v
nadaljnjem besedilu: OPN Cerknica, nahaja v enoti urejanja
prostora PO 06/1 z namensko rabo prostora IG – gospodarske
cone. Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v
elaboratu lokacijske preveritve, ki jo je izdelal RRD, regijska
razvojna družba d.d.o. Domžale, pod številko 07/22, v marcu
2022.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/01, 74/02, 124/04, 18/12 in
24/18) se 9. člen v delu, kjer so naštete ostale statistično pomembne dejavnosti dopolni še z:
– G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
– G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja glede manjšega odmika objekta od parcelne meje kot ga
določa (3.3.1) točka 61. člena OPN Cerknica, tudi za zahtevni
objekt, v kolikor so za njega pridobljena pisna overjena soglasja
lastnikov sosednjih zemljišč in so izpolnjene bistvene zahteve.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na
njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.

2. člen
Za ureditev in predloge vpisov v sodni register, ki bi jih bilo
potrebno izvesti na podlagi tega odloka, se zadolži direktorja
javnega podjetja.
3. člen
Podjetje uskladi interne akte s tem odlokom v roku 6 mesecev od uveljavitve odloka.
4. člen
Ta odlok, po sprejetju na obeh občinskih svetih, objavi
župan Občine Črnomelj v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-6/2022-5
Črnomelj, dne 19. maja 2022

Št. 3503-1/2022
Cerknica, dne 20. junija 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek
Št. 007-01/2022-6
Semič, dne 1. junija 2022
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

ČRNOMELJ
2053.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Črnomelj

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 25. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20
– ZIUOPDVE, 18/21) je Občinski svet Občine Črnomelj na
podlagi določil 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) na 28. redni seji dne 19. 5. 2022
in Občinski svet Občine Semič na podlagi 14. člena Statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB in 27/16) na
24. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

DOBJE
2054.

Zaključni račun proračuna Občine Dobje
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US), 15. in 67. člena Statuta Občine
Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je občinski svet na 17. redni
seji dne 31. 5. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dobje za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za
leto 2021.
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje
za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med
letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Dobje je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto K2/K3
1
I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
722
74
740
741
II.
40
400
401
402
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431

v EUR
Realizacija
2021
2
1.447.877,74
988.106,70
911.240,62
797.731,00
42.167,49
71.342,13
0,00
76.866,08

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
16.279,46
Takse in pristojbine
1.371,10
Globe in druge denarne kazni
1.245,60
Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.129,42
Drugi nedavčni prihodki
17.840,50
KAPITALSKI PRIHODKI
44,00
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
44,00
TRANSFERNI PRIHODKI
459.727,04
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
257.227,04
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
in iz drugih držav
202.500,00
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.436.153,96
TEKOČI ODHODKI
325.206,35
Plače in drugi izdatki zaposlenim
108.055,86
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
17.056,48
Izdatki za blago in storitve
185.594,01
Rezerve
14.500,00
TEKOČI TRANSFERI
353.251,79
Subvencije
12.732,46
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
227.187,37
Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
18.845,50
Drugi tekoči domači transferi
94.486,46
INVESTICIJSKI ODHODKI
739.916,06
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
739.916,06
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.779,76
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.379,72

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
1.400,04
III.
Proračunski presežek/primanjkljaj (I.–II.)
11.723,78
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
0,00
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
(IV.–V.)
0,00
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje (500)
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. Odplačila dolga (550)
17.653,46
550 Odplačila domačega dolga
17.653,46
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)
–5.929,68
X.
Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
–17.653,46
XI
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–11.723,78
XII. Stanje sredstev na računih 31. 12. 2021
(del 9009 – Splošni sklad za drugo)
185.455,33
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni
del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne
obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine
Dobje.
Št. 410-0001/2022
Dobje pri Planini, dne 31. maja 2022
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

DOBREPOLJE
2055.

Odlok o turistični in promocijski taksi
v Občini Dobrepolje

Na podlagi določil 13., 17., 43. do 46. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o turistični in promocijski taksi
v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje
(v nadaljevanju odlok) določa:
– zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske
takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse ter
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na območju Občine Dobrepolje.
Za posamezna vprašanja s področja turistične takse, ki
niso urejene s tem odlokom, se neposredno uporablja zakon s
področja spodbujanja razvoja turizma.

Št.

87 / 24. 6. 2022 /

Stran

6463

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
5. člen
(evidenca turistične takse)
Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični
taksi. Ta evidenca se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo
vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov
vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse
za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci obrazložen razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski
obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega
posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
2. člen
(zavezanci za plačilo takse)
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Dobrepolje prenočujejo
v nastanitvenih obratih, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju
ZSRT-1).
3. člen
(višina turistične takse)
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se
določi v znesku 1,00 EUR. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 EUR, skupna višina obeh taks pa je 1,25 EUR
na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta
znaša 0,50 EUR za prenočitev na osebo na dan. Na osnovi
slednje znaša promocijska taksa 0,125 EUR, skupna višina
obeh taks pa znaša 0,625 EUR na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom
odloka se spremeni v sorazmerni višini kot se zviša znesek
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina
objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi novi znesek
turistične takse.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka
pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, v imenu in za račun občine oziroma
agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitve za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Ponudnik prenočišč nakaže pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun Občine Dobrepolje, ki je
objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec.

6. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski
inšpektorat Skupne občinske uprave 5G, ki je kot občinski
inšpekcijski organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega
odloka.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da
se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi,
odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo
nepravilnosti.
7. člen
(kazenske določbe)
Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki sprejema
osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s 3. in
4. členom tega odloka,
– nakaže pobrane turistične in promocijske takse v skladu
s 4. členom tega odloka,
– vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega
odloka.
Z globo 400 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega
člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega
člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema
turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, za višino turistične takse in predpisano promocijsko takso pa se uporablja od 1. julija 2022 dalje.
Št. 0007-0001/2022
Videm, dne 20. junija 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.
US) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 107/20) (UPB-2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022
1. člen
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022 (Uradni list RS, 202/21) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2022 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.976.947

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.597.133

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

3.232.904
2.841.198
350.700
86.006
0
1.364.229
436.415
7.000

712 Globe in denarne kazni

56.100

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

36.077

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

828.637
187.411
145.111
0
42.300
100
100
0
1.192.303

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
1.192.303
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

6.704.202
1.615.770
338.670
52.550
1.139.350
28.000
57.200
1.829.408

137.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.047.900
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
128.310
413 Drugi tekoči domači transferi
515.698
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporab.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

0
3.151.804
3.151.804
107.220
59.500
47.720
–727.255

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
272.745
272.745
272.745
0,00
727.255
727.255
502.244
«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
V odloku se v 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2022 zadolži do višine
1.000.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2022
Videm, dne 20. junija 2022

Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih
storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih 100/05 –
UPB1, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 –
ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05,
93/15 in 59/19) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev
v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1. člen
Ceni vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje –
VVE Ringaraja, od 1. 8. 2022 dalje znašata mesečno na otroka:
I. starostno obdobje: 1 do 3 let
II. starostno obdobje: 3 do 6 let

Stran
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5. člen
Zdravstveno rezervacijo lahko starši uveljavljajo v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi daljše
bolezni ali poškodbe, operacije itd., nad 10 dni, vendar le na
podlagi zdravniškega potrdila, ki ga predložijo vrtcu:
– za odsotnost otroka od 11 do 30 delovnih dni, se prispevek zniža za 20 %, od plačila po odločbi,
– za odsotnost otroka nad 30 delovnih dni, se prispevek
zniža za 40 %, od plačila po odločbi.
6. člen
V primeru, da med šolskim letom nastane prosto mesto v
kateri od starejših skupin, pride najstarejši otrok iz predhodne
skupine v novo skupino. Na ta način se sprosti mesto v jasličnem oddelku.
7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje
– VVE Ringaraja, številka 602-0002/2019 z dne 26. 9. 2019.

Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

2057.
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589,00 €
467,00 €

2. člen
Cena dodatnega varstva otrok izven obratovalnega časa
od 17.00 do 18.00 ure znaša 3,00 € na dan.
3. člen
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan
odsotnosti zniža prispevek za stroške živil, ki znašajo 3,00 €
na dan.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dobrepolje po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
otroka enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno
odsotnost otroka za največ dva meseca v času od 1. junija do
31. avgusta. Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najpozneje en
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 3,00 € na dan, razliko
med plačilom rezervacij staršev in ceno, krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Dobrepolje po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene, morajo pridobiti
pisno soglasje od občine v kateri imajo stalno bivališče, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno
programa.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2022 dalje.
Št. 602-0001/2022
Videm, dne 20. junija 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

2058.

Sklep o določitvi višine cene 24-urne
dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti
na območju Občine Dobrepolje

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in
57/11), Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list
RS, št. 62/16), Odloka o pokopališkem redu na območju Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/17, 62/19 in 69/20), Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke
dejavnosti v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/20), Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni
list RS, št. 5/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe
v okviru pogrebne dejavnosti na območju
Občine Dobrepolje
1. člen
Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi sklep o določitvi
višine cene 24-urne dežurne službe v Občini Dobrepolje, na
podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne
dejavnosti na območju Občine Dobrepolje, ki ga je izdelal izvajalec – koncesionar javne službe Pogrebne storitve Novak,
Robert Novak s.p. dne 24. 5. 2022.
2. člen
Potrjena cena 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne
dejavnosti na območju Občine Dobrepolje znaša 167,20 EUR/
pokojnika.
Cena je prikazana v EUR brez DDV, ki se obračuna po
predpisani stopnji.

Stran
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0002/2020
Videm, dne 20. junija 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

2059.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobrepolje

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 –
odl. US) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobrepolje
1. člen
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje.
2. člen
Občinsko volilno komisijo sestavljajo:
Sonja Ilovar Gradišar, Rašica 21,
1315 Velike Lašče
Teja Levstik, Dvorska vas 48,
1315 Velike Lašče
Ivan Štrubelj, Videm 31a,
1312 Videm Dobrepolje
Andreja Novak, Videm 32c,
1312 Videm Dobrepolje
Miha Jakič, Mala vas 29,
1312 Videm Dobrepolje
Marta Šuštar, Podgorica 9,
1312 Videm Dobrepolje
Uroš Gačnik, Zdenska vas 8,
1312 Videm Dobrepolje
Vida Novak, Bruhanja vas 35,
1312 Videm Dobrepolje

predsednica
namestnica
predsednice

Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi javnih
parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih
se plačuje parkirnina

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 9. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE
in 189/20 – ZFRO) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19,
202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 3. izredni seji dne
15. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o določitvi javnih parkirnih
površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje
parkirnina
1. člen
V Odloku o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 37/16,
16/17, 74/21, 98/21 – popr.) se 8. točka 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(8) upravljavec javnih parkirnih površin v Občini Idrija
je Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., razen na območju
Krajinskega parka Zgornja Idrijca in parkirišča za avtodome
– območje Barbare v Idriji, kjer je upravljavec javnih parkirnih
površin javni zavod – Zavod za turizem Idrija.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Idrija, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

članica
član
namestnica
člana(ice)
namestnik
člana(ice)
namestnica
člana(ice)

4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije (Uradni list RS,
št. 44/18).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

2060.

član

3. člen
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
štiri leta.

Št. 040-0002/2022
Videm, dne 20. junija 2022

IDRIJA

IG
2061.

Sklep o cenah storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 76/17) in 15. člena Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 25. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
za leto 2022.
II.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Ig.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– vodarino, ki znaša

VODARINA

100 ≤ DN < 150

Potrjena cena EUR/m3 Zaračunana* cena
(brez DDV)
EUR/m3 (brez DDV)
1,3371
1,3371

– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA –
FAKTOR
VODA
OMREŽNINE

Zaračunana*
Potrjena cena
cena
EUR/mesec
EUR/mesec
(brez DDV)
(brez DDV)

DN ≤ 20

1

8,3921

8,3921

20 < DN < 40

3

25,1764

25,1764

40 ≤ DN < 50

10

83,9213

83,9213

50 ≤ DN < 65

15

125,8820

125,8820

65 ≤ DN < 80

30

259,2160

259,2160

80 ≤ DN < 100

50

419,6066

419,6066

100 ≤ DN < 150

100

864,0533

864,0533

150 ≤ DN

200

1.728,1067

1.728,1067

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena,
zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira
cene oskrbe s pitno vodo.
2. Cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode vključuje:
– ceno storitve, ki znaša:
Potrjena cena
EUR/m3
(brez DDV)

Zaračunana* cena
EUR/m3
(brez DDV)

0,3030

0,3030

OPRAVLJANJE
STORITEV/CENA
STORITVE –
KANALIZACIJA

– omrežnino, ki znaša:
Potrjena
Zaračunana*
OMREŽNINA –
FAKTOR
cena
cena
KANAL
OMREŽNINE EUR/mesec EUR/mesec
(brez DDV)
(brez DDV)
DN ≤ 20

1

8,4067

8,4067

20 < DN < 40

3

25,2201

25,2201

40 ≤ DN < 50

10

84,0670

84,06710

50 ≤ DN < 65

15

126,1005

126,1005

65 ≤ DN < 80

30

240,4369

240,4369

80 ≤ DN < 100

50

420,3350

420,3350
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801,4564

150 ≤ DN
200
1.602,9128
1.602,9128
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena,
zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira
cene odvajanja in čiščenja odpadne vode.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig
št. 3544-0007/2021 z dne 4. 6. 2021 objavljen v Uradnem listu
RS, št. 94/21.
Cenik storitev se objavi na spletni strani občine.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2022 dalje.
Št. 3544-0007/2022
Ig, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

KAMNIK
2062.

Sklep o določitvi obrazca podpore volivca
in roka za zbiranje podpisov

Župan Občine Kamnik na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE;
v nadaljevanju: ZLS), 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2, 6/18 – odl. US in 52/20;
v nadaljevanju: ZRLI) in 104. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 20/17 in 61/19; v nadaljevanju Statut), o pobudi za razpis referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Kamnik na 24. redni seji dne 18. maja 2022 izdajam

SKLEP
o določitvi obrazca podpore volivca in roka
za zbiranje podpisov
1. člen
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma o Odloku
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
območje K6 Utok, sprejetem na 24. redni seji Občinskega sveta
Občine Kamnik dne 18. maja 2022, ki so jo podali pobudniki s
prvopodpisanim Jožetom Gajškom iz Kamnika, se glasi:
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PODPORA VOLIVCA/KE ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA

Podpisani/a (ime in priimek): ______________________________________________________________________________
rojen/a: _______________________________________________________________________________________________
stalno prebivališče (kraj, ulica, hišna št.): _____________________________________________________________________
občina: _______________________________________________________________________________________________
dajem podporo zahtevi za razpis
NAKNADNEGA REFERENDUMA
o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, sprejetem na 24. redni seji
Občinskega sveta Občine Kamnik dne 18. maja 2022, ki so jo podali pobudniki s prvopodpisanim Jožetom Gajškom, z referendumskim vprašanjem:
»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Kamnik na 24. redni seji dne 18. 5. 2022?«
Kraj: _________________
Datum: ________________
Podpis volivca/ke: ______________________________
NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence
volilne pravice, glede na vaše stalno prebivališče (Upravna enota Kamnik).
3. Volivec/ka lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim
s kvalificiranim potrdilom.
IZPOLNI URADNA OSEBA
V _____________________________, dne: __________________________ Podpis uradne osebe:______________________
M.P.
OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma je uradna tajnost.
2. člen
Velikost obrazca podpore volivca/ke je 210 x 297 mm
(format A4), uporablja se sprednja stran.
3. člen
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi
za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena tega sklepa je
od 1. 9. 2022 do 5. 10. 2022. Naknadni referendum velja za
območje celotne Občine Kamnik. Občinski svet mora razpisati
referendum, če to zahteva najmanj 5 % volivcev v občini.
4. člen
Obrazec za podporo volivca/ke zagotovi Občina Kamnik
brezplačno in je na voljo volivcem pri državnem organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018-4/1
Kamnik, dne 8. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

LJUBLJANA
2063.

Odlok o poimenovanju parkov
in popravkov opisov ulic na območju
Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list

«

RS, št. 25/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 13. 6.
2022 sprejel

ODLOK
o poimenovanju parkov in popravkov opisov ulic
na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana na novo imenujeta parka ter se določijo njune meje:
1. Park Gazel je zelena urbana površina ob Tehnološkem
parku Ljubljana, ki jo na eni strani omejuje zelenica do ceste
Pot za Brdom ter na drugi strani poslovne stavbe kompleksa
Tehnološki park Ljubljana.
2. Park izbrisanih zajema zeleno urbano površino, ki bo
urejena kot park z zelenico in drevesi ob vhodu s Trubarjeve
ceste v Center Rog.
Parka se ne evidentirata v Register prostorskih enot.
2. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v Registru prostorskih enot popravita opisa ulic:
1. Ledarska ulica se začne na slepem koncu ulice pri večstanovanjski stavbi z naslovom Ledarska ulica 1, nato v rahlem
loku poteka proti JZ in se v križišču s Podutiško cesto konča.
2. Uraničeva ulica se za stavbo Podutiška cesta 42 od
le-te odcepi desno, poteka proti SZ ter po 40-ih metrih zavije
levo, nato poteka proti SZ, prečka Ulico bratov Učakar in se po
70-ih metrih slepo konča.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za
postavitev napisnih tabel.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 90006-3/2022-4
Ljubljana, dne 13. junija 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

2064.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta 81 Center znanosti – del

Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 33. seji dne 13. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta 81 Center znanosti – del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje iz Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del (Uradni list RS,
št. 189/21) (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
2. člen
(program opremljanja)
(1) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja stavbnih zemljišč,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja stavbnih zemljišč,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja stavbnih zemljišč in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja je, poleg besedila
tega odloka (tekstualni del), grafični del programa opremljanja,
ki vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Grafični prikaz 1: Območje opremljanja,
– Grafični prikaz 2: Prikaz nove komunalne opreme in
druge gospodarske javne infrastrukture,
– Grafični prikaz 2.1: Prikaz nove komunalne opreme in
druge gospodarske javne infrastrukture – 1. FAZA,
– Grafični prikaz 2.2: Prikaz nove komunalne opreme in
druge gospodarske javne infrastrukture – 2. FAZA,
– Grafični prikaz 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je
treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč ter
– Grafični prikaz 4: Obračunska območja po posameznih
vrstah nove komunalne opreme.
(2) Grafični del programa opremljanja je objavljen na
spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Št.
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3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga
določajo predpisi, ki urejajo prostor.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
4. člen
(območje opremljanja)
(1) Območje opremljanja stavbnih zemljišč obsega območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center
znanosti – del, tj. dele enot urejanja prostora TR-284, TR-287
in TR-416 (v nadaljnjem besedilu: območje opremljanja).
(2) Območje opremljanja je podrobneje prikazano na Grafičnem prikazu 1: Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA
GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA
5. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska
javna infrastruktura)
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje nove komunalne
opreme:
– cesta s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo,
– vodovodno omrežje – hidrant na Barjanski cesti in
– druge javne površine.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske
javne infrastrukture:
– elektroenergetsko omrežje in
– elektronsko komunikacijsko omrežje.
(3) Načrtovana nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura iz tega člena sta podrobneje prikazani na Grafičnem prikazu 2: Prikaz nove komunalne opreme
in druge gospodarske javne infrastrukture.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za
izvedbo nove komunalne opreme v skladu s tem členom, so
prikazana na Grafičnem prikazu 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo
ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč.
IV. ETAPNOST IN ROKI ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
6. člen
(etapnost opremljanja)
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v dveh
fazah, in sicer:
– 1. faza: Pešpot in zelene površine ob Gradaščici z javno
razsvetljavo in umirjanje prometa na Riharjevi ulici ter
– 2. faza: Ukrepi za umirjanje prometa na Barjanski cesti
in dostop do javnega potniškega prometa za območje opremljanja ter hidrant na Barjanski cesti.
(2) Vrste nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki se izvedejo v posamezni fazi
opremljanja stavbnih zemljišč iz prejšnjega odstavka, so
podrobneje določene v Grafičnem prikazu 2.1: Prikaz nove
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 1. FAZA oziroma Grafičnem prikazu 2. 2: Prikaz nove
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 2. FAZA.
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7. člen
(roki za izvedbo opremljanja)
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je predvidoma februar 2023. Rok zaključka gradnje 1. faze je predvidoma december 2023. Rok zaključka gradnje 2. faze je predvidoma december 2024. Rok za predajo komunalne opreme v
upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno
opremo je predvidoma konec decembra 2024.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
8. člen
(finančna sredstva in viri financiranja)
(1) Finančna sredstva in viri financiranja za izvedbo opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:

Nova komunalna
oprema
Ceste s
pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje
in javno razsvetljavo
(CE1)
Vodovodno omrežje
(VO1)
Druge javne
površine (JP1)
Skupaj

Finančna
sredstva
za izvedbo
opremljanja
(EUR)

Vir financiranja
Občinski
proračun
(EUR)

Drugi viri
(EUR)

813.282,58

813.282,58

0,00

3.817,06

3.817,06

0,00

106.900,82

106.900,82

0,00

924.000,46

924.000,46

0,00

(2) Finančna sredstva za posamezno fazo izvedbe opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:

Nova komunalna oprema – 1. FAZA

Finančna
sredstva
za izvedbo
opremljanja
(EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje
in javno razsvetljavo – UKREPI ZA UMIRJANJE
PROMETA NA RIHARJEVI ULICI
370.497,52
Druge javne površine – PEŠPOT IN ZELENE
POVRŠINE OB GRADAŠČICI TER JAVNA
RAZSVETLJAVA (PROSTORSKA ENOTA PE2) 106.900,82
Skupaj 1. FAZA
477.398,34

Nova komunalna oprema – 2. FAZA
Ceste s pripadajočimi objekti za
odvodnjavanje in javno razsvetljavo –
UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
NA BARJANSKI CESTI IN DOSTOP
DO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
ZA OBMOČJE OPPN
Vodovodno omrežje – HIDRANT
NA BARJANSKI CESTI
Skupaj 2. FAZA

Finančna sredstva
za izvedbo
opremljanja
(EUR)

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)
(1) Obračunska območja po posameznih vrstah nove
komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Ceste s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo
Vodovodno omrežje – hidrant
na Barjanski cesti
Druge javne površine

Obračunsko območje
CE1
VO1
JP1

(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na Grafičnem prikazu 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme.
10. člen
(skupni stroški nove komunalne opreme)
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:

Nova komunalna oprema

Obračunsko
območje

Skupni
stroški nove
komunalne
opreme (EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo
Vodovodno omrežje – hidrant
na Barjanski cesti

CE1

813.282,58

VO1

3.817,06

Druge javne površine

JP1

106.900,82

Skupaj

924.000,46

11. člen
(obračunski stroški nove komunalne opreme)
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih znašajo:

Nova komunalna oprema

Obračunsko
območje

Obračunski
stroški nove
komunalne
opreme (EUR)

Ceste s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo
Vodovodno omrežje – hidrant
na Barjanski cesti

CE1

813.282,58

VO1

3.817,06

Druge javne površine

JP1

106.900,82

Skupaj

924.000,46

442.785,06

12. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
na enoto mere)

3.817,06
446.602,12

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
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Št.

Nova komunalna oprema
Ceste s pripadajočimi
objekti za odvodnjavanje
in javno razsvetljavo
Vodovodno omrežje –
hidrant na Barjanski cesti
Druge javne površine
Skupaj

87 / 24. 6. 2022 /

Obračunsko
CpN
CtN
območje (EUR/m2) (EUR/m2)
CE1

71,79

61,51

VO1
JP1

0,34
9,44
81,57

0,29
8,09
69,89

13. člen
(določitev razmerja med deležem gradbene parcele (DpN)
in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je:
0,3:0,7.
VII. ELABORAT
14. člen
(elaborat)
Elaborat programa opremljanja, ki je podlaga za pripravo tega programa opremljanja, je na vpogled pri Oddelku za
ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2018-47
Ljubljana, dne 13. junija 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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prostorsko načrtovanje
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

CITY STUDIO d.o.o.

izdelovalec prog. oprem.
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izdelovalec:
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LOG - DRAGOMER

2065.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 16. člena Statuta Občine Log Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07 in 74/21) je Občinski svet
Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec
1. člen
V 13. členu tretjega odstavka Pravilnika o sprejemu otrok
v vrtec (Uradni list RS, št. 108/10 in 29/17) se doda nova
10. točka, ki se glasi:
»10.

Otrok, ki je bil rojen po roku oddaje vlog 10«.
(od 28. 2. oziroma 29. 2. v tekočem letu)
in pred sklicem Komisije za sprejem otrok v vrtec

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2022
Log, dne 15. junija 2022

Uradni list Republike Slovenije
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna Občine Log - Dragomer 30. dan
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v Občini Log - Dragomer za volilno leto 2018 (Uradni list RS,
št. 48/18).
Št. 041-6/2022
Log, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

2066.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Log Dragomer za volilno leto 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11,
28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Log Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07 in 74/21) je Občinski svet
Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer
za volilno leto 2022
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Log - Dragomer za volilno leto 2022.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni glas, pri čemer

2067.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Log - Dragomer

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na
18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Log - Dragomer
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Log - Dragomer se
imenujejo:
Predsednica Občinske volilne komisije:
1. Mateja Kuntarič, roj. 27. 5. 1967, Stara cesta 15, 1351
Brezovica pri Ljubljani
Namestnica predsednice Občinske volilne komisije:
2. Nadja Denša, roj. 17. 1. 1981, Na vasi 14, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Člani Občinske volilne komisije in njihovi namestniki:
3. Član: Aleš Kozjan, roj. 7. 9. 1981, Pot na Polane 28,
1351 Brezovica pri Ljubljani
4. Namestnik člana: Tadej Kvaternik, roj. 17. 11. 1981,
Mirna pot 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani
5. Član: Leon Ličer, roj. 22. 1. 1956, Laze 34, 1351 Brezovica pri Ljubljani
6. Namestnica člana: Ana Kraner Nik, roj. 31. 12. 2001,
Aljaževa ulica 3, 1358 Log pri Brezovici

Uradni list Republike Slovenije
7. Članica: Urša Prašnikar, roj. 6. 8. 1986, Cesta v Lipovce 10, 1358 Log pri Brezovici
8. Namestnik članice: Matevž Jurič, roj. 28. 3. 1998, Ljubljanska cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
2. člen
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno
obdobje 4 leta.

Št.

Št. 041-5/2022
Log, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

2068.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Odloku o občinskem
prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer

Na podlagi 120. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07 in 74/21) je Občinski svet Občine Log
- Dragomer na 7.izredni seji dne 15. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu
Občine Log - Dragomer
1. člen
(1) Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih
zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo
pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem
prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer, ki jo plačujejo
vlagatelji pobud.
(2) Določila iz prvega odstavka tega člena ne veljajo v
primeru, ko je pobudnik Občina Log - Dragomer.
2. člen
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo
namenske rabe prostora znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
150 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora:
150 eurov.
Za pobudo za spremembo namenske rabe v primarno
rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljišč, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote
urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(4) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu.
(5) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. V kolikor
taksa ni plačana, se pobude za spremembo namenske rabe
prostora ne obravnava.

Stran
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2022
Log, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

3. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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SEŽANA
2069.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
EUP LO 25 SSp v Lokvi

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17)
ter 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, 88/15) je
župan Občine Sežana sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje EUP LO 25 SSp v Lokvi
1.
(predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo
prostorsko izvedbenega akta)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP LO 25 SSp v Lokvi (v
nadaljevanju: OPPN).
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta – Občinski podrobni prostorski načrt
za območje EUP LO 25 SSp v Lokvi, ki jih je izdelala družba
V prostoru d. o. o., Ulica 7. maja 2, 6250 Ilirska Bistrica, pod
št. projekta 18/PA-016, februar 2020, november 2021 – dopolnitev.
(predmet načrtovanja in območje OPPN)
Pobudo za pripravo OPPN je podala skupina investitorjev – lastnikov zemljišč, ki razpolagajo s tistim delom zemljišč,
na katerih se načrtujejo predvidene stavbe. Pobudniki želijo v
območju OPPN oblikovati sodobno stanovanjsko sosesko z
okvirno 18–20 hiš.
V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18 in 81/19) je
EUP LO-25 namenjena stanovanjski prostostoječi gradnji pretežno eno in dvostanovanjskih stavb (SSp).
Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 1941/321-del,
1941/438, 1941/439, 1941/440, 1941/441-del, 1941/444,
1941/445, 1941/446-del, 1941/69-del, 4256-del, 4257, 4259-del,
4260, 1941/507-del, 1941/335, 1941/392-del, 1941/394,
1941/322, 4255, 1941/486, 1941/487, 4253/4, 4253/2, 4253/3 in
1941/314 vse k.o. Lokev (2459) v obsegu cca 1,98 ha.
2.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za pripravo OPPN bodo pripravljene
na podlagi prikaza stanja prostora, že pripravljenih strokovnih
podlag, investicijske namere, izhodišč ter na podlagi strokovnih
podlag zahtevanih v postopku priprave.
3.
(seznam podatkov ter strokovnih podlag
ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora
glede njihovega zagotavljanja)
Strokovne rešitve za pripravo OPPN se pridobijo v skladu
z določili ZUreP-2 in spremljajočimi predpisi.
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Za pripravo OPPN mora pobudnik/investitor zagotoviti
pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag: geodetski
in katastrski načrta območja, prikaz stanja prostora, izdelavo idejnih zasnov načrtovanih prostorskih ureditev oziroma
izdelavo potrebnih strokovnih podlag za izdelavo prostorsko
izvedbenega akta vključno z elaboratom ekonomike, utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami
nosilcev urejanja prostora, utemeljitev skladnosti načrtovanih
posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta, druge strokovne podlage glede na zahteve
nosilcev urejanja prostora, izdelavo okoljskega poročila (če
bo ugotovljeno, da je v postopku treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje) in izdelavo programa opremljanja.
Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov
posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje
pristojnosti.

Uradni list Republike Slovenije
Pripravo OPPN financirajo investitorji. V ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje za prostorsko
načrtovanje v skladu z zakoni (v nadaljevanju: načrtovalec).
Obveznosti investitorjev so določene s pogodbo o medsebojnih
obveznostih med Občino Sežana in investitorji.
4.
(vrsta postopka)
OPPN se pripravi in sprejme po postopku skladno s 118.
in 119. členom ZUreP-2.
5.
(roki za pripravo OPPN in njegove posamezne faze)
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:

Faza
Nosilec
Pridobivanje konkretnih smernic NUP/poziv državnih NUP
občina
za mnenje o verjetnosti vplivov na okolje
Vloga za odločitev o potrebnosti CPVO*
Priprava osnutka OPPN/strokovnih podlag/okoljskega poročila (OP)* načrtovalec
izdelovalec OP
Javna objava osnutka
občina
Poziv NUP za mnenje/ poziv NUP za mnenje o sprejemljivosti
vplivov ali ustreznosti OP*
občina
Vloga za odločitev o ustreznosti OP*
občina
Dopolnitev osnutka OPPN
načrtovalec
Priprava gradiva za javno razgrnitev
načrtovalec
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
občina
Javna razgrnitev/javna obravnava
občina/načrtovalec
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti
načrtovalec/občina
Objava stališč
občina
Priprava predloga OPPN
načrtovalec
Javna objava predloga OPPN
občina
Poziv NUP za mnenje/ poziv NUP za mnenje o sprejemljivosti
vplivov OP*
občina
Vloga za odločitev o sprejemljivosti OP*
občina
Izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo
načrtovalec
in sprejem na OS
Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN
občina
na občinskem svetu
Objava odloka
občina
Priprava končnih elaboratov
načrtovalec

Rok
30 dni
21 dni od pridobitve mnenj
30 dni
30 dni (60 dni)
30 dni
30 dni
15 dni
30 dni
15 dni
30 dni
30 dni (60 dni)
30 dni od pridobitve mnenj
15 dni
15 dni (v odvisnosti od sklica seje)
V času do uveljavitve odloka

*postopek priprave okoljskega poročila ter s tem povezani roki v odvisnosti od odločitve o potrebnosti CPVO
6.
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki sodelujejo pri pripravi)
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana,
Partizanska cesta 49, 6210 Sežana.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
– Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210
Sežana,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Koper, Kolodvorska 9, 6000
Koper,

– Infratel d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje za OPPN se poda:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših
vplivov prostorsko izvedbenega akta na okolje je potrebno pred
tem v postopek vključiti:
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
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– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana,
Partizanska cesta 49, 6210 Sežana.
(načrt vključevanja javnosti)
Pred sprejemom sklepa je bil od 8. do 15. marca 2022
izveden javni posvet k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN.
Javnost se s pričetkom postopka priprave OPPN seznani
z objavo sklepa in izhodišč iz 1. točke tega sklepa na spletni
strani Občine Sežana.
V nadaljevanju se javnost vključuje v postopek skladno s
119. členom oziroma 112. členom ZUreP-2. Dopolnjen osnutek
OPPN se javno razgrne za najmanj 30 dni ter v tem času zagotovi javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom
javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer
je objavljeno gradivo v razgrnitvi ter z načinom dajanja pripomb
in rokom za njihovo posredovanje. Po javni razgrnitvi občina
prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča objavi na spletni strani Občine Sežana.
Po sprejemu OPPN z odlokom Občinskega sveta Občine
Sežana se besedilni del odloka objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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sprejete s strani Vlade Republike Slovenije. Štipendije se podeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega
kadra na trgu dela, glede na povpraševanje delodajalcev ter
spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tistih
področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
Ta pravilnik določa postopek in merila ter splošne in posebne pogoje za podeljevanje štipendij za dijake, ki se vpisujejo oziroma so vpisani v srednji poklicni in strokovni program
izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.
2. člen
(deficitarni poklici)
Pred izvedbo javnega razpisa si Občina Sodražica pridobi
podatke o deficitarnih poklicih za posamično leto, in sicer na
podlagi seznama Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer se
upošteva posebnosti iz lokalnega okolja.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
3. člen

7.

(splošni pogoji za pridobitev štipendije)

(objava in veljavnost sklepa o pričetku)

Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Sodražica,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik,
– niso v delovnem razmerju,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije.

Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 1. točke tega sklepa ter
obvestilom o dodelitvi identifikacijske številke v zbirki prostorskih aktov, izdanim s strani Ministrstva za okolje in prostor,
objavi na spletni strani Občine Sežana (http://www.sezana.si,
v rubriki »Novice, objave in obvestila/Prostorski akti«).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi obvestila iz
prejšnjega odstavka.
Št. 3503-12/2020-14
Sežana, dne 7. aprila 2022
Župan
Občine Sežana
David Škabar

4. člen
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice)

SODRAŽICA
2070.

Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev
v Občini Sodražica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet
Občine Sodražica na 21. redni seji dne 9. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju deficitarnih poklicev
v Občini Sodražica

Občina Sodražica pri objavi javnega razpisa lahko določi
naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– smer ali področje izobraževanja.
5. člen
(višina štipendije in obdobje izplačevanja)
Štipendije se izplačujejo od 1. septembra tekočega leta
do 30. junija naslednjega leta.
Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli
mesec.
Višina mesečne štipendije znaša 80,00 EUR na mesec.
Višina štipendije se lahko spreminja, in sicer glede na razpoložljiva sredstva sprejeta v proračunu za tekoče leto.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(javni razpis za dodelitev štipendij)

1. člen

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za
dodelitev štipendij za deficitarne poklice, in se objavi na spletni
strani Občine Sodražica.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja
štipendij.

(vsebina in namen pravilnika)
Občina Sodražica podeljuje štipendije za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) za izobraževanja na ravneh
izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja,
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Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jih mora vlagatelj predložiti
skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna
za tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija.
7. člen
(komisija)
Župan za vodenje javnega razpisa za dodelitev štipendij s
sklepom imenuje tri člansko komisijo (v nadaljevanju besedila:
Komisija).
Komisija pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih področij in ravni izobrazbe na podlagi podatkov, določenih v 2. členu tega pravilnika. Komisija pregleda prispele
prijave, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih
prijav pripravi predlog za podelitev štipendij. Na podlagi pisnega predloga Komisije direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba izda odločbo o dodelitvi štipendije posameznemu
upravičencu. Zoper odločbo je možna pritožba na župana.
Odločitev župana je dokončna. Na podlagi izdane odločbe se
z upravičencem sklene pogodba o štipendiranju.
8. člen
(merila za dodelitev štipendije)
V primeru, da je vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa več kot je predvidenih razpisanih sredstev, bodo upravičenci
izbrani po naslednjem merilu:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne
šole oziroma
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem let
niku ter
– status športnika, status umetnika ali učenca oziroma
dijaka s posebnimi potrebami.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole
oziroma v predhodnem zaključenem letniku se določi tako, da
se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu. Upošteva se status športnika, umetnika ali učenca
oziroma dijaka s posebnimi potrebami, ki je bil priznan vlagatelju v predhodnem zaključenem letniku ali zaključnem razredu
osnovne šole.
V kolikor dosežejo vlagatelji na podlagi meril enako število
točk in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega razpisana proračunska sredstva, se štipendije podelijo tudi vsem
vlagateljem v skupini z enakim številom točk, pri čemer se
lahko višina posamezne štipendije sorazmerno zmanjša glede
na razpisana sredstva oziroma se na predlog Komisije zagotovi
dodatna sredstva v proračunu.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij ter
vsa zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje
določijo v javnem razpisu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČINE
IN PREJEMNIKA ŠTIPENDIJE
9. člen
(pogodba o štipendiranju)
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se podrobneje uredijo s pisno pogodbo.

Uradni list Republike Slovenije
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati določbo o višini
štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti.
Upravičenec do štipendije v okviru posameznega šolskega leta opravi 10 ur volonterskega dela v javnih zavodih,
katerih ustanoviteljica je Občina Sodražica, oziroma v skladu z
dogovorom, za potrebe drugih proračunskih porabnikov Občine
Sodražica.
10. člen
(obveznosti upravičenca do štipendije)
Upravičenec do štipendije je v času trajanja pogodbe
dolžan občini v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko
vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo
izvedel, sporočiti vsako spremembo:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– spremembo stalnega bivališča,
– neizpolnjenih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge.
11. člen
(izguba pravice do štipendije)
Upravičenec do štipendije izgubi pravico do štipendije
pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, če:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskih
letom,
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih
podatkov,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem (kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice,
odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije, ter druge občinske štipendije), se zaposli, začne
opravljati registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe.
Upravičenec do štipendije, ki po svoji krivdi ni dokončal
izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, oziroma nadaljuje izobraževanje v smeri, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku, je dolžan vsa prejeta sredstva
vrniti v proračun občine s pripadajočimi obrestmi.
12. člen
(oprostitev vračila štipendije)
Izjemoma lahko Komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega
stanja upravičenca oziroma njegove družine, ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Upravičenec do štipendije mora vložiti prošnjo na občino
ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog
Komisije odloči direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba, o morebitni pritožbi na odločitev pa župan.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osem dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-2/22
Sodražica, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

Uradni list Republike Slovenije

Št.

STRAŽA
2071.

730

Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 16. in
100. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je
Občinski svet Občine Straža na 24. seji dne 26. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Straža
za leto 2022
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 17/22) se spremeni:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO

OPIS

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
73
PREJETE DONACIJE (730+731)

Rebalans
2022
v EUR

A.

5.584.183
3.796.628
3.024.018
2.487.748
486.370
46.900
3.000
772.610
381.350
7.000
78.000
2.000
304.260
350.900
0
0
350.900
2.000
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PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
2.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
1.434.655
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
725.655
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
709.000
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
6.930.749
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.331.265
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
400.532
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
66.359
402
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
827.474
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.500
409
REZERVE
26.400
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
1.428.819
410
SUBVENCIJE
117.500
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
764.750
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
173.416
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
373.153
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.130.165
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4.130.165
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
40.500
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
35.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
5.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.346.566
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
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44 V.
440
441
VI.
C.
50 VII.
500
55 VIII.
550
IX.

X.
XI.
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PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
0
0
0
0
0
0
868.041
868.041
80.297
80.297

–558.822
787.744
1.346.566
558.822

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
»12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine
868.041 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem
proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena
zadolžitev občine v proračunu države do višine 21.872 EUR in
se ne šteje v obseg zadolževanja občine.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2022
Straža, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

SVETI TOMAŽ
2072.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena
Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož,
št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18)
je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 26. redni seji dne 10. 6.
2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih
– s parc. št. 1458 k.o. Bratonečice
– s parc. 1639 k.o. Koračice.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2022
Sveti Tomaž, dne 10. junija 2022
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko

ŠKOFLJICA
2073.

Odlok o določitvi števila članov svetov
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
in volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
v Občini Škofljica

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl.
US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17 in 93/20 – odl. US) ter 18. in 50. člena Statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine
Škofljica na 17. redni seji dne 9. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih,
vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot
za volitve članov svetov krajevnih, vaških
in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih,
vaških in četrtnih skupnosti in volilne enote za volitve v svete
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica.
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Krajevne skupnosti
2. člen
Svet Krajevne skupnosti Lavrica ima 9 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lavrica se
oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Lavrica.
3. člen
Svet Krajevne skupnosti Pijava Gorica ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Pijava Gorica
se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselji Pijava Gorica in
Drenik.
4. člen
Svet Krajevne skupnosti Želimlje ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Želimlje se
oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Želimlje.
Vaške skupnosti
5. člen
Svet Vaške skupnosti Dole in Reber ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Dole in Reber se
oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselji Dole pri Škofljici in
Reber pri Škofljici.
6. člen
Svet Vaške skupnosti Glinek ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Glinek se oblikuje
1 volilna enota, ki obsega naselje Glinek.
7. člen
Svet Vaške skupnosti Gorenje Blato ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Gorenje Blato
se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Gorenje Blato.
8. člen
Svet Vaške skupnosti Gradišče ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Gradišče se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Gradišče.
9. člen
Svet Vaške skupnosti Gumnišče ima 3 člane.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Gumnišče se
oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Gumnišče.
10. člen
Svet Vaške skupnosti Klada ima 3 člane.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Klada se oblikuje
1 volilna enota, ki obsega naselje Klada.
11. člen
Svet Vaške skupnosti Lanišče ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Lanišče se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Lanišče.
12. člen
Svet Vaške skupnosti Orle ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Orle se oblikuje
1 volilna enota, ki obsega naselje Orle.
13. člen
Svet Vaške skupnosti Pleše ima 3 člane.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Pleše se oblikuje
1 volilna enota, ki obsega naselje Pleše.
14. člen
Svet Vaške skupnosti Smrjene ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Smrjene se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Smrjene.
15. člen
Svet Vaške skupnosti Vrh nad Želimljami ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Vrh nad Želi-
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mljami se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Vrh nad
Želimljami.
16. člen
Svet Vaške skupnosti Zalog - Klanec ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Zalog - Klanec
se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Zalog pri Škofljici
in ulice v naselju Škofljica: Klanec, Primičeva ulica, Kočevska
cesta (h. št. od 1 do 49) in Ob potoku.
Četrtne skupnosti
17. člen
Svet Četrtne skupnosti Novo Lanišče ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Novo Lanišče
se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica:
Bučarjeva ulica, Ulica bratov Kastelic, Laniška ulica, Ulica
16. maja, Rabska ulica in Šmarska cesta.
18. člen
Svet Četrtne skupnosti Pevčeva dolina in Hribi ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Pevčeva dolina
in Hribi se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju
Škofljica: Ulica ob pošti, Hribi, Albrehtova ulica, Finčeva ulica,
Ulica bratov Zakrajšek, Tonijeva ulica, Puciharjeva ulica, Gratova ulica, Mijavčeva ulica in Dolenjska cesta (h. št. od 466
do 477A).
19. člen
Svet Četrtne skupnosti Ravenska dolina ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Ravenska dolina se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica: Ravenska pot in Dolenjska cesta (h. št. od št. 433 do 464).
20. člen
Svet Četrtne skupnosti Žaga ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Žaga se oblikuje
1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica: Žagarska
ulica, Ahlinova ulica, Habičeva ulica, Ulica Jerneja Petriča,
Cesta ob Barju (h. št. od 16 do 86A), Malnarjeva cesta, Obrtna
cesta, Ambruževa ulica, Cesta ob Bregu, Gorenčeva ulica in
Ulica ob hrastih.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na
območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/02).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2022
Škofljica, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

2074.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Škofljica

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22
– odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Uredbe o programu opremljanja
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stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu
in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19,
30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet
Občine Škofljica na 17. redni seji dne 9. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
celotno območje Občine Škofljica.
(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine,
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,
– določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila
komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma
prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma
obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme,
katere uporaba je s predpisom obvezna,
– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina
oziroma
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine
in so prikazana v grafičnem delu Elaborata za pripravo odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Škofljica. Gre za naslednje grafične prikaze:
– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;
– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega
območja javne kanalizacije;
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– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja
javnega cestnega omrežja.
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja
določena za oskrbno območje, na katerem objekt leži, ali te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te
komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo
tega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme,
na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je
omogočena njihova uporaba.
5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega
inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen
(površina gradbene parcele stavbe)
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na
način iz prejšnjega odstavka, se za površino gradbene parcele
šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na
katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so
namenjene trajni rabe te stavbe, pri čemer se upošteva samo
tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim
aktom dovoljeno graditi stavbo.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka
namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina,
ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da Fp znaša 2,5.
(4) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene
parcele, v primerih ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še
ni bil odmerjen in pri odmeri komunalnega prispevka za stavbo,
ki se ji ne določa gradbene parcele, ker se gradi na zemljišču,
ki ni stavbno.
7. člen
(bruto tlorisna površina objekta)
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu
SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo
gradnjo objektov.
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(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega
prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o
evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska
bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz
prejšnjega stavka, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina objekta iz elaborata za vpis v uradno
evidenco, če je vložena popolna vloga za vpis spremembe neto
oziroma bruto tlorisne površine objekta v uradno evidenco.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz
prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega
prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek
še ni bil odmerjen.
8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele
in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obsto-
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ječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša
Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
9. člen
(faktor namembnosti objekta)
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom,
ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti
objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji
objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska
namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji namembnosti objekta:

Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
ter z njimi povezane stavbe
– garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji, arhivi in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstveno oskrbo
– stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– obredne stavbe
– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

Fn

Oznaka
v klasifikaciji objektov CC-SI

1,00

1110

1,10
1,30
1,00

1121
1122
1130

1,30
1,30
1,30
1,30

1211
1212
1220
1230

1,00
0,70

1241
1242

1,00
1,30

1251
1252

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

1261
1262
1263
1264
1265

0,70
0,70
0,70
0,70

1271
1272
1273
1274

(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso
navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih
objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege
(oznaka 3 v CC-SI) je Fn enak 0,5.
10. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme,
upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so
sledeči:
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Preglednica 2: Prikaz stroškov obstoječe komunalne
opreme v EUR

Fn

Vrsta obstoječe
komunalne opreme
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje

psz(i)

Stroški obstoječe komunalne
opreme v EUR
42.872.513
13.314.928
172.919.312
11. člen

(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na
ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, tj.
na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne
površine objekta CtO(i), znašajo:
Preglednica 3: Stroški obstoječe komunalne opreme na
enoto mere (EUR/m2)
Komunalna oprema
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje

Cp (v EUR/m2) Ct (v EUR/m2)
10,501
18,041
9,461
9,964
40,304
70,855
12. člen

(prispevna stopnja zavezanca)
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se
določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za vodovodno omrežje
– za kanalizacijsko omrežje
– za cestno omrežje

75 %,
70 %,
62 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se za stavbe izračuna tako, da
se na podlagi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma
mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se
izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja
formula za izračun:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x
Dto x Fn)) x psz(i)
men:

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji poKPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka
za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe
komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe
pri izračunu komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,
Dto
delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,

i

faktor namembnosti objekta glede
na njegov namen uporabe,
prispevna stopnja zavezanca za
posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (%),
posamezna vrsta obstoječe komunalne
opreme.

(3) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
(4) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga
odmeri zavezancu.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ
z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti vlogi za odmero komunalnega prispevka priložena vsa dokumentacija, ki je potrebna
za odmero komunalnega prispevka. Vlogi se lahko priložijo
tudi podatki in dokazila o že poravnanih obveznostih plačila
komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna
za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.
(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka
ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi
o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni
postopek z namenom ugotovitve dejanskega stanja.
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora
komunalni prispevek plačati v enkratnem znesku v roku 30 dni
po pravnomočnosti odločbe.
(2) Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena se
lahko komunalni prispevek v primeru izboljšanja opremljenosti
zemljišča odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec
še pred pravnomočnostjo izdane odločbe vložiti na občino
pisno vlogo z navedbo števila obrokov. V tem primeru se lahko
komunalni prispevek plača v največ 24 zaporednih mesečnih
obrokih.
(3) V primeru obročnega plačila znaša minimalni obrok
100 EUR. Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena
lahko temu primerno občina prilagodi število obrokov.
(4) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku se v primeru obročnega plačila izda po plačilu prvega obroka, pri
čemer občina sklene z zavezancem pogodbo, v kateri podrobneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega
prispevka.
16. člen
(vračilo komunalnega prispevka)
Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe
o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo,
iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da
mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.
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V. OBČINSKE OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA IN PRETEKLA VLAGANJA
17. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem
zemljišču osnovnega objekta.
(2) Komunalni prispevek se oprosti v višini 65 % za nestanovanjske kmetijske stavbe (oznaka 1271 v CC-SI). Če se
spremeni namembnost objekta, je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dolžan poleg razlike zaradi spremembe
namembnosti doplačati še vso oproščeno razliko do celotne
višine komunalnega prispevka.
(3) Plačilo komunalnega prispevka se v celoti (100 %)
oprosti za gasilske domove (del oznake 1274 v CC-SI, ki se
nanaša na gasilske domove) in ostalo gasilsko infrastrukturo.
18. člen
(pretekla vlaganja)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka v primeru preteklih vlaganj zavezanca v
izgradnjo posamezne vrste obstoječe javne komunalne opreme
bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev, upoštevajo izkazana
pretekla vlaganja v javno komunalno opremo, na katero se
vložek nanaša.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v
primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka
pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. O upoštevanju predloženih dokazil iz prvega
odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ.
(3) V primeru predložitve potrdil o finančnih vlaganjih, se
upošteva gibanje indeksov cen, ki so bili v obdobju od vlaganj
do odmere merilo inflacije.
(4) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje
novega objekta na mestu predhodno odstranjenega objekta na
predmetnem zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od odstranitve objekta do
dne vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot pet let. V tem primeru se komunalni prispevek za
obstoječo komunalno opremo izračuna na način za spremembo
namembnosti in/ali zmogljivosti objekta kot to določa uredba,
ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
odmero in izračun komunalnega prispevka.
(5) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu. V času odmere komunalnega prispevka morajo
biti na razpolago ustrezni dokazi o samem obstoju objekta,
njegovi zmogljivosti, namembnosti in legalnem priključevanju
na komunalno opremo. Upoštevanje odstranjenih objektov pri
odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so
bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja.
(6) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja
v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev. Obstoj in status
odstranjenega objekta, prav tako pa tudi njegova namembnost,
zmogljivost in priključenost na komunalno opremo se ugotavlja
v posebnem ugotovitvenem postopku. Breme dokazovanja
je na strani investitorja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje
odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni
možno.
(7) Kot pretekla vlaganja se upoštevajo samo vlaganja
zavezanca, nastala v obdobju največ 30 let pred vložitvijo vloge
za odmero komunalnega prispevka oziroma v primeru izdajanja odločbe po uradni dolžnosti pred dnevom izdaje odločbe.
Če vlagatelj v javno komunalno opremo svojega vložka še ni
uveljavljal pri odmeri komunalnega prispevka, lahko to v navedenem obdobju stori tudi njegov pravni naslednik.
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(8) V primeru legalizacije stanovanjskega objekta, ki je
bil zgrajen pred 1. 1. 1995, se zavezancu priznajo pretekla
vlaganja v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka,
vendar samo za vodovod in cesto.
(9) Pretekla vlaganja iz sedmega in osmega odstavka
tega člena se med seboj izključujejo, pri čemer se upošteva za
stranko ugodnejši izračun.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v
času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 9/16 in 16/18).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2022
Škofljica, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

2075.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Obrtno
podjetniška cona Škofljica«

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3
in 20/22 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in
18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je
Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 9. 6. 2022
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Obrtno podjetniška
cona Škofljica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona
Škofljica« (v nadaljevanju: program opremljanja).
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2. člen

(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je bilo treba zagotoviti
na območju opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača
občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko (fekalno
in meteorno) ter novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri
odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok,
ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica
(v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Škofljica).
(3) Splošni odlok Občine Škofljica se uporablja tudi pri
vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena
in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov,
odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na
obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede
oprostitev in načina plačila.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse
vrste nove komunalne opreme in obsega pretežni del Zazidalnega načrta za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (Uradni list
RS, št. 66/17 – UPB, 24/19).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno v grafični prilogi k
programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma
območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Že pred začetkom celostnega komunalnega urejanja
cone je del komunalne opreme že obstajal, predvsem z navezavo na regionalno cesto Škofljica–Kočevje in infrastrukturo, ki
poteka ob njej, vendar ne na ravni ali zasnovi, ki bi zadoščala
za raven gospodarske aktivnosti, kot je predvidena s prostorskim aktom. Vsa nova komunalna oprema se navezuje na že
obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja oziroma
v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje in obstoječe vodovodno omrežje, v
skladu z določili Splošnega odloka Občine Škofljica.
(2) Zasnova in tehnične podrobnosti nove komunalne
opreme znotraj območja opremljanja z navezavami na obstoječe omrežje so razvidne iz projektov za izvedbo (PZI) »POC
Škofljica – komunalna oprema«, št. 7278, oktober 2003 in
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»POC Škofljica – komunalna oprema – II.a. faza«, št. 7278,
oktober 2008, oboje izdelovalca Projekt d.d. iz Nove Gorice
ter »Gradnja dela javne kanalizacije za odpadno vodo in črpališče«, št. 438-17-PGD iz januarja 2019 izdelovalca Elea iC
d.o.o. iz Ljubljane.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne
opreme so sledeči:
Komunalna oprema
nova cestna
infrastruktura
nova fekalna
kanalizacija
nova meteorna
kanalizacija
novo vodovodno
omrežje
Skupaj nova
komunalna oprema

Skupni
stroški

Zunanji
viri

Obračunski
stroški

3.972.018

1.030.655

2.941.363

941.977

233.868

708.109

371.635

143.730

227.905

315.464

118.002

197.463

5.601.093

1.526.254

4.074.840

7. člen
(časovni načrt)
Komunalno opremljanje območja opremljanja je zaključeno in komunalna oprema predana v upravljanje upravljavcem.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja je zagotavljala Občina
Škofljica iz proračuna, delno tudi s pomočjo prejetih nepovratnih sredstev v višini 1.310.719 EUR (I. faza) in 215.535 EUR
(II. faza) Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna
Republike Slovenije.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo)
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) = znesek komunalnega prispevka
za posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem
območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) = stroški opremljanja na m2 gradbene parcele
stavbe s posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem
območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
ASTAVBA = bruto tlorisna površina stavbe,
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CtN(ij) =

DtN =
i=
j=
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stroški opremljanja m2 bruto tlorisne
površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.
10. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3 : 0,7.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna
površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena
tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove
komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno
opremo
Komunalna oprema
1. nova cestna infrastruktura
2. nova fekalna kanalizacija
3. nova meteorna kanalizacija
4. novo vodovodno omrežje
Skupaj

CpN(ij)
CtN(ij)
(EUR/m2) (EUR/m2)
22,57
57,48
5,43
13,84
1,75
4,45
1,51
3,86
31,26
79,63

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili
tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že
zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Škofljica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni
prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje in
– obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni
nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona
Škofljica« velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost
pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu
Občine Škofljica.
14. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2022
Škofljica, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

TOLMIN
2076.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13 in 13/18), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine
Tolmin na 29. seji dne 14. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 197/20 in 207/21) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmet. dolgor. sredstev

v EUR
Proračun 2022
16.297.579,18
12.799.183,54
10.638.564,00
9.432.874,00
810.790,00
394.900,00
2.160.619,54
1.603.642,12
13.000,00
68.000,00
46.050,00
429.927,42
534.727,54
231.978,14
302.749,40
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
III./2 TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2021
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2.963.668,10
2.822.786,35
140.881,75
21.704.870,55
4.502.195,07
698.292,19
118.015,00
3.353.283,71
3.569,33
329.034,84
5.528.078,30
189.260,00
2.471.764,76
365.522,50
2.501.531,04
11.455.097,18
11.455.097,18
219.500,00
111.000,00
108.500,00
–5.407.291,37
–5.404.722,04
2.768.910,17

1.999,68
1.999,68
1.999,68
0,00
1.999,68
3.130.000,00
3.130.000,00
3.130.000,00
370.272,64
370.272,64
370.272,64
–2.645.564,33
2.759.727,36
5.407.291,37
2.645.564,33
«.

2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 14. člena se številka
»155.000,00« nadomesti s številko »300.000,00«.
3. člen
V 19. členu se v drugem odstavku številka »3.486.000,00«
nadomesti s številko »3.130.000,00«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0068/2020
Tolmin, dne 15. junija 2022
Maša Klavora
podžupanja v funkciji županje

2077.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Tolmin

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 20/11, 47/15, 46/16, 123/21, 172/21 in 207/21)
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji dne
14. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Tolmin
1. člen
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradni list RS,
št. 15/20) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 3 predstavniki delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom
občinskega sveta.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– pedagoških delavcev
2 člana,
– upravno-administrativnih delavcev
in tehničnih delavcev
1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v zavodu.
(7) Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred iztekom mandata.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Tolmin, dne 15. junija 2022
Maša Klavora
podžupanja v funkciji županje
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2078.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 20/11, 47/15, 46/16, 123/21, 172/21 in 207/21)
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji dne
14. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
1. člen
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami (Uradno
glasilo, št. 6/97, 8/97 in 7/99, Primorske novice, Uradne objave,
št. 54/01 in 25/08, Uradni list RS, št. 58/10, 38/13 in 194/21) se
spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 3 predstavniki delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom
občinskega sveta.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– vzgojnovarstvenih delavcev centralnega vrtca 1 člana,
– vzgojnovarstvenih delavcev enot vrtca
1 člana,
– upravno-administrativnih in tehničnih delavcev 1 člana.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Tolmin, dne 15. junija 2022
Maša Klavora
podžupanja v funkciji županje

2079.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe
v mladinskem sektorju v Občini Tolmin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list
RS, št. 42/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin
na 29. seji dne 14. junija 2022 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za programe
v mladinskem sektorju v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upravičenci, pogoji, kriteriji in merila za dodeljevanje sredstev za
mladinske programe in programe za mlade v javnem interesu v
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Občini Tolmin ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo
dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Sredstva za mladinske programe in programe za mlade v javnem interesu v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu:
programi v mladinskem sektorju) se zagotavljajo v proračunu
Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine
Tolmin za posamezno proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kot sledi:
1. »Mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
2. »Mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na
podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju
v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju
skupnosti.
3. »Organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki
deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot mladinska
organizacija ali organizacija za mlade.
4. »Mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja
mladinska organizacija in poteka med vrstniki nepretrgoma
skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev.
5. »Program za mlade« je program ukrepov v mladinskem
sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade z namenom
zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgoma skozi večji del leta in
vključuje večje število aktivnih udeležencev.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV
V MLADINSKEM SEKTORJU
4. člen
(1) Sredstva za programe v mladinskem sektorju se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev za
programe v mladinskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem
pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za programe
v mladinskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo
s pisno odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata
župana. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije
ter kriterijev in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno
formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve sredstev za
programe v mladinskem sektorju.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni organ. Pristojni organ opravlja naslednje
naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter kriterijev in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
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5. člen
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. namen javnega razpisa;
4. višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega
razpisa v posameznem proračunskem letu;
5. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
6. navedbo kriterijev in meril za ocenjevanje vlog;
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti programi v
mladinskem sektorju izvedeni;
8. določitev obdobja, načina in pogojev za črpanje dodeljenih sredstev za programe v mladinskem sektorju;
9. opredelitev upravičencev;
10. opredelitev upravičenih stroškov;
11. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti
priložena vlogi;
12. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev
sredstev za programe v mladinskem sektorju, pri čemer rok
za vložitev vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave
javnega razpisa;
13. datum odpiranja na javni razpis prejetih vlog za dodelitev sredstev za programe v mladinskem sektorju;
14. rok, v katerem bo organizacija, ki zaproša za dodelitev
sredstev za programe v mladinskem sektorju (v nadaljnjem
besedilu: vlagatelj), obveščena o izidu javnega razpisa;
15. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne
razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo za dodelitev sredstev za programe v mladinskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: vloga) na javni razpis
vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt organizacije in izvedbe programov v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave
na javni razpis;
3. višino zaprošenih sredstev za programe v mladinskem
sektorju;
4. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna
in resnična.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni
dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
(6) Vlagatelj lahko na javni razpis za posamezno proračunsko leto predloži največ eno vlogo.
6. člen
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem
dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok
za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile
prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in
zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
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7. člen
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da
vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva
vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz
prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
8. člen
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za
dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi
strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za
posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi
v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ zavrže s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na
podlagi kriterijev in meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju
pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve sredstev za programe v mladinskem
sektorju.
(8) Višina sredstev za programe v mladinskem sektorju,
ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja
vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine
razpoložljivih sredstev.
9. člen
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka
prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju
sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi sredstev za
programe v mladinskem sektorju. V obrazložitvi sklepa mora
utemeljiti svojo odločitev.
(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega
odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih
dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi sredstev za programe v mladinskem sektorju z ostalimi izbranimi upravičenci
do dodelitve sredstev za programe v mladinskem sektorju (v
nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo
biti kriteriji in merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi
javnega razpisa.
(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči
v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev za programe v mladinskem sektorju iz prvega odstavka
prejšnjega člena in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo
o dodelitvi sredstev za programe v mladinskem sektorju (v
nadaljnjem besedilu: pogodba), s katero uredita medsebojne
pravice in obveznosti.
(2) Pogodba praviloma obsega:
1. vsebinske, finančne in terminske podatke o organizaciji
in izvedbi načrtovanih programov v mladinskem sektorju, za
katere so sredstva dodeljena;
2. višino dodeljenih sredstev, ki jih za organizacijo in izvedbo programov iz prejšnje točke zagotavlja proračun Občine
Tolmin;
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3. obveznost upravičenca, da dodeljena sredstva porabi
namensko;
4. rok za izvedbo programov v mladinskem sektorju;
5. rok za predložitev in vsebino poročila o izvedbi programov v mladinskem sektorju;
6. rok in način izplačila dodeljenih sredstev;
7. način nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev in posledice morebitno ugotovljenih kršitev;
8. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Datum dodelitve sredstev za programe v mladinskem
sektorju je datum začetka veljavnosti pogodbe.
(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema poziva k podpisu pogodbe pristojnemu organu ne vrne podpisane
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev za
programe v mladinskem sektorju.
11. člen
(1) Upravičencu se dodeljena sredstva za programe v
mladinskem sektorju izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov v mladinskem sektorju, za
katere so sredstva dodeljena (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo upravičenec predloži na obrazcu iz razpisne
dokumentacije.
(3) Pristojni organ v roku osem dni od prejema poročilo iz
prvega odstavka tega člena pregleda in pisno obvesti upravičenca o svoji morebitni zahtevi za spremembo in/ali dopolnitev
poročila. Rok za spremembo in/ali dopolnitev poročila je 15 dni
od dneva prejema zahteve za spremembo in/ali dopolnitev
poročila.
(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka poročila
ne spremeni in/ali dopolni ali ga spremeni in/ali dopolni neustrezno, Občina Tolmin enostransko odstopi od pogodbe, s čimer
upravičenec izgubi pravico do koriščenja dodeljenih sredstev
za programe v mladinskem sektorju.
(5) V primeru, da upravičenec s poročilom izkaže nižjo
višino upravičenih stroškov, kot je določena s pogodbo, se
dodeljena sredstva za programe v mladinskem sektorju izplačajo v sorazmerno nižji višini, upoštevaje razmerje med višino
upravičenih stroškov, določeno s pogodbo, in višino doseženih
upravičenih stroškov programov v mladinskem sektorju, izkazano s poročilom.
(6) Sredstva za programe v mladinskem sektorju se upravičencu nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki
Sloveniji.
III. NAMEN DODELJEVANJA SREDSTEV ZA PROGRAME V
MLADINSKEM SEKTORJU
12. člen
Namen dodeljevanja sredstev za programe v mladinskem
sektorju po tem pravilniku je spodbujanje razvoja mladinske
politike in mladinskega dela s podporo kvalitetnim programom
v mladinskem sektorju v Občini Tolmin, katerih cilji se nanašajo
na:
1. avtonomijo mladih,
2. neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
3. prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
4. mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
5. zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik
odvisnosti mladih,
6. dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
7. sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
13. člen
(1) Sredstva za programe v mladinskem sektorju po tem
pravilniku se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške organizacije in izvedbe programov v mladinskem sektorju:
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1. stroški priprave, koordinacije, izvedbe in vodenja programov v mladinskem sektorju,
2. stroški oglaševanja in promocije programov v mladinskem sektorju,
3. stroški dela prostovoljcev, opravljenega v povezavi z
aktivnostmi iz prejšnjih dveh točk,
4. stroški za pokrivanje lastnega deleža pri prijavah na
razpise za pridobitev dodatnih virov financiranja,
5. davek na dodano vrednost za stroške iz prve in druge
točke tega odstavka, če ni povračljiv.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se sredstva za programe v mladinskem sektorju po tem pravilniku ne
dodeli za:
1. investicijske stroške,
2. stroške nakupa opreme,
3. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo programov v mladinskem sektorju.
(3) Stroški dela prostovoljcev iz tretje točke prvega odstavka tega člena se evidentirajo in vrednotijo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije.
(4) Kot upravičeni stroški organizacije in izvedbe programov v mladinskem sektorju štejejo stroški, našteti v prvem odstavku tega člena, ki nastanejo v letu, za katerega je objavljen
javni razpis.
IV. UPRAVIČENCI, POGOJI, KRITERIJI IN MERILA
DODELJEVANJA SREDSTEV ZA PROGRAME
V MLADINSKEM SEKTORJU
14. člen
Upravičenec do dodelitve sredstev za programe v mladinskem sektorju po tem pravilniku je organizacija v mladinskem
sektorju, ki izvaja programe v mladinskem sektorju in:
1. je pravno organizirana kot društvo, zveza društev ali
mladinski svet,
2. ima registriran sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Tolmin,
3. je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
prijave na javni razpis,
4. izvaja programe v mladinskem sektorju, namenjene
otrokom ali mladim v Občini Tolmin,
5. je do dneva objave javnega razpisa registrirana najmanj eno leto,
6. sledi ciljem lokalnega programa za mlade v Občini
Tolmin,
7. ima v ustanovitvenem ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje na področju programov v mladinskem sektorju,
8. ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo programov
v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave na javni razpis,
9. ima urejeno evidenco o članstvu v skladu s predpisom,
ki ureja nevladni sektor,
10. se programi v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave na javni razpis ne (so)financirajo iz drugih virov proračuna
Občine Tolmin,
11. ima poravnane vse zapadle obveznosti in izpolnjene
vse pogodbene obveznosti do Občine Tolmin,
12. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja,
prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra,
13. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve,
določene z zakonom,
14. izpolnjuje druge pogoje, določene z javnim razpisom.
15. člen
(1) Vloge, prispele na javni razpis, komisija oceni upoštevaje kriterije in merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog morajo upoštevati vrsto, kakovost in obseg programov v mladinskem sektorju,
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vključenost občanov Občine Tolmin v aktivnosti programov
v mladinskem sektorju, vrsto in višino upravičenih stroškov,
povezanih z organizacijo in izvedbo programov v mladinskem
sektorju, in druge cilje, ki jih, upoštevaje veljavne strateške in/
ali izvedbene dokumente s tega področja, komisija prepozna
kot posebnega pomena za spodbujanje in razvoj programov v
mladinskem sektorju na območju Občine Tolmin.
16. člen
(1) Sredstva za programe v mladinskem sektorju po tem
pravilniku se upravičencu lahko dodeli največ v višini 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov programov v mladinskem sektorju, opredeljenih v prvem odstavku 13. člena tega
pravilnika.
(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in
najvišji znesek sredstev, ki se upravičencu lahko dodeli za programe v mladinskem sektorju v posameznem proračunskem
letu, določi z javnim razpisom.
V. SPREMLJANJE SREDSTEV, DODELJENIH
ZA PROGRAME V MLADINSKEM SEKTORJU
17. člen
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih
sredstev po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih sredstev za programe v mladinskem sektorju.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsak program
v mladinskem sektorju vodijo podatki o upravičencu, programu,
višini pogodbeno določenih in višini doseženih upravičenih stroškov programa, datumu dodelitve in datumu izplačila sredstev
za programe v mladinskem sektorju ter višini dodeljenih in višini
izplačanih sredstev za programe v mladinskem sektorju.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena
je pet let od datuma zadnje dodelitve sredstev za programe v
mladinskem sektorju po tem pravilniku.
18. člen
Upravičenec je pet let od datuma dodelitve sredstev za
programe v mladinskem sektorju dolžan:
1. voditi in hraniti dokumentacijo v zvezi s programi v
mladinskem sektorju, za katere so sredstva po tem pravilniku
dodeljena,
2. zagotoviti dostop do dokumentacije iz prejšnje točke
vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora
in revizije javnega razpisa.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO
DODELJENIH SREDSTEV
19. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev po
tem pravilniku opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do sredstev za programe v mladinskem
sektorju po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih
navedb, ali
3. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi sredstev za
programe v mladinskem sektorju,
je dolžan vrniti dodeljena sredstva v celoti, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi
pravico do pridobitve sredstev za programe v mladinskem
sektorju po tem pravilniku za naslednje leto.
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VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Tolmin, dne 15. junija 2022
Maša Klavora
podžupanja v funkciji županje

2080.

Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v EUP A 368

Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter
11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji dne
14. junija 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v EUP A 368
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID
2901, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 78/12) določena z oznako EUP A 368, na zemljiščih s parc.
št. 439/2, 439/5, 442/3, 442/4 in 777/3 k.o. 2255 Lom.
2. člen
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje
enostanovanjskega objekta preoblikujeta tako, kot izhaja iz
Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Locus prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230
Domžale, oktober 2021, popravek marec 2022.
3. člen
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z
oznako A 368 se preoblikuje in poveča na del zemljišč s parc.
št. 439/2, 439/5, 442/3, 442/4 in 777/3 k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša 452,3 m2, kar predstavlja 19,3 % izvorne oblike,
tako da nova skupna površina te posamične poselitve znaša
2798,33 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča
je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega
sklepa.
4. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo
Občina Tolmin vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena
ZUreP-2.
Občina Tolmin podatek o spremenjeni obliki in velikosti
stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za
okolje in prostor.
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5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0037/2021
Tolmin, dne 15. junija 2022
Maša Klavora
podžupanja v funkciji županje

TREBNJE
2081.

Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika
o javnem vodovodu v Občini Trebnje

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 38. člena Odloka o izvajanju
javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 44/14) je Občinski svet Občine Trebnje na
22. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Tehničnega pravilnika o javnem
vodovodu v Občini Trebnje
1. člen
V Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 64/16) se v 73. členu v prvem odstavku
v prvi povedi črta besedilo »in tipske kombinirane vodomere«
in v drugi povedi besedilo »imeti točnost merila po normi MID
in ustrezati standardu ISO 4064« nadomesti z besedilom »izpolnjevati zahteve pravilnika, ki ureja merilne instrumente, in
ustrezati standardu SIST EN ISO 4064-1:2017«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode
uporabnikom do dimenzije DN 50 so lahko:
– enotokovni (merilni razpon R najmanj 160, stopnja
zaščite IP68),
– večtokovni (merilni razpon R najmanj 160, stopnja zaščite IP68),
– volumetrični vodomeri modularne zasnove (merilni razpon R najmanj 160, stopnja zaščite IP68 ali manj, če je vgrajena številčnica z brisalcem).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obračunski vodomeri za obračun porabljene vode
uporabnikom dimenzije DN 50 in večji so lahko:
– enotokovni (merilni razpon R najmanj 315 m stopnja
zaščite IP68),
– woltman izvedbe (merilni razpon R najmanj 315, stopnja
zaščite IP68).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vsi vodomeri morajo imeti možnost nadgradnje, ki
omogoča daljinsko odčitavanje. Nadgradnja za daljinsko odčitavanje mora omogočati sprejemanje podatkov z obstoječo
opremo upravljavca.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-5/2022
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode ter storitve povezane z greznicami
in MKČN na območju Občine Trebnje
v letu 2022

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE
in 158/20), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
102/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 17. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)
je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. 6.
2022 sprejel

SKLEP
o oblikovanju cen obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
ter storitve povezane z greznicami in MKČN
na območju Občine Trebnje v letu 2022
1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane
z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje, leto 2022,
ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen
Občinski svet določi in potrdi cene za obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, in sicer:
– cena odvajanja komunalne odpadne vode iz javnih
površin 0,4012 EUR/m3;
– cena odvajanja padavinske odpadne vode iz javnih
površin 0,0044 EUR/m3;
– cena čiščenja komunalne odpadne vode iz javnih površin 0,5731 EUR/m3;
– cena čiščenja padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,0054 EUR/m3;
– cena storitev povezanih pretočnimi in nepretočnimi greznicami in MKČN 0,2928 EUR/m3;
– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode
DN 20 5,5809 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti
vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12,
76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2);
– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode
DN 20 2,3524 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti
vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12,
76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2);
– cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne
vode 0,0035 EUR/mesec;
– cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode
0,0015 EUR/m3;
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– cena omrežnine za čiščenje grezničnih vsebin in gošč
in MKČN 0,0674 EUR/m3.
3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se
začnejo uporabljati 1. 7. 2022.
Št. 301-2/2022
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

2083.

Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
na območju Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17, 78/19 in 44/22
– ZVO-2) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na
22. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o oblikovanju cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
na območju Občine Trebnje
1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju Občine Trebnje za leto 2022, ki ga je pripravil izvajalec
javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko
gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,7564 EUR/m3
– cena omrežnine DN 20 5,5772 EUR/mesec na vodomer
(za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 102/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunavajo po predpisani stopnji.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se
začnejo uporabljati 1. 7. 2022.
Št. 301-3/2022
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

2084.

Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanje z odpadki
na območju Občine Trebnje, leto 2022

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ,
21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12, 102/12, 76/17 in 78/19) in 17. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet
Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o oblikovanju cene obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanje z odpadki
na območju Občine Trebnje, leto 2022
1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki,
Občina Trebnje, leto 2022, ki ga je pripravil izvajalec javne
službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko
gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1422 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
– 0,0010 EUR/kg
– cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov
0,2192 EUR/kg
– cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov
0,1783 EUR/kg
– cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
0,0826 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0515 EUR/kg.
3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunavajo po predpisani stopnji.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se
začnejo uporabljati 1. 7. 2022.
Št. 301-4/2022
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Uradni list Republike Slovenije
TRŽIČ
2085.

Odlok o koncesiji za gospodarski javni
službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Tržič

Na podlagi 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09,
26/10, 90/12, 92/13 in 64/18) ter 9. in 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine
Tržič na 29. seji dne 16. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se zaradi zagotovitve sodelovanja pri skupnem izvajanju storitev obveznih
gospodarskih javnih služb določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju: javni službi) ter ureja druga vprašanja v zvezi
z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Izvajanje gospodarskih javnih služb iz prejšnjega
odstavka se v Občini Tržič zaradi uresničitve skupnih ciljev
zagotavljanja storitev javnih služb iz prejšnjega odstavka z
zaokrožitvijo, enotnostjo in optimalno izkoriščenostjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) kot infrastrukture
predmetnih javnih služb, doseganja skupnih ciljev na področju
ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno z Direktivo
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter zaradi znižanja stroškov storitev za uporabnike v javnem interesu, zagotavlja s horizontalnim sodelovanjem občin z območja osrednje/
zahodne Slovenije ter koncesionarja iz petega odstavka tega
člena pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih za izvajanje
javnih služb. Podlaga za horizontalno sodelovanje pri skupnem
opravljanju nalog, potrebnih za izvajanje javnih služb je Pogodba o pristopu Občine Tržič k skupnemu ravnanju z odpadki v
Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO
Ljubljana.
(3) Za naloge, ki jih bo v okviru horizontalnega sodelovanja pri zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb iz
prvega odstavka izvajal koncesionar iz petega odstavka tega
člena, podeli Občina Tržič koncesionarju koncesijo skladno s
petim odstavkom tega člena.
(4) Odlok se sprejema na podlagi vloge, podane skladno
s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.
(5) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje 10 (deset) let neposredno družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: koncesionar) skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
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2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
1. »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba«
(v ednini oziroma dvojini): sta obvezni gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
2. »koncedent«: je Občina Tržič (v nadaljevanju tudi občina),
3. »občinski svet«: je Občinski svet Občine Tržič,
4. »koncesija«: je skupen izraz za koncesijo za izvajanje
gospodarskih javnih služb iz prvega člena; termin »koncesija«
se uporablja zaradi ureditve pravnega razmerja v zakonu, ki
ureja gospodarske javne službe, čeprav Direktiva o koncesijah
tako koncesijo izključuje iz osebne/stvarne veljavnosti direktive;
5. »določene vrste komunalnih odpadkov« so mešani
komunalni odpadki;
6. »koncesionar«: je JAVNO PODJETJE VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana;
7. »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
8. »uporabnik«: je pravna ali fizična oseba, katere delovanje povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali pravna ali fizična oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke predelave ali odstranjevanja odpadkov,
s katerimi se spreminjajo lastnosti ali sestava teh odpadkov.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja, in drugi
predpisi, ki urejajo dejavnosti ravnanja z odpadki.
II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
(vsebina javnih služb)
Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemata gospodarski javni
službi iz 1. člena, določajo zakon, podzakonski predpisi in
odlok, ki ureja ravnanje z odpadki v Občini Tržič.
4. člen
(ločeni računovodski izkazi)
Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze
za dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
5. člen
(območje izvajanja koncesioniranih
gospodarskih javnih služb)
(1) Koncesionirani gospodarski javni službi iz 1. člena
tega odloka se zagotavljata za celotno območje Občine Tržič.
(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javnih
služb na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov.
(3) Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javnih služb je
v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.
6. člen
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb)
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb,
so Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO
LJUBLJANA (v nadaljevanju: RCERO), vključno z odlagališčem
z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na lokaciji Barje
v Ljubljani, skladno s predpisi o odlagališčih, in drugi objekti in
naprave za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov ter v lasti oziroma v upravljanju koncesionarja ali
občin koncedentk.
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III. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA
KONCESIONARJA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
(obveznosti koncesionarja)
Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
– v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem
obsegu opravljati javni službi, v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– izvajati javni službi skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga na podlagi javnega pooblastila
izdela vsako leto do konca novembra za naslednje leto;
– zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb);
– uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati
in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki
neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku
14 (štirinajst) dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila
uporabnikov;
– pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje
javnih služb in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in
najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javnih
služb ter na podlagi pooblastila oblikovati cene storitev javnih
služb;
– svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
– voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe
in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi
z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti
o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb.
IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
8. člen
(viri financiranja)
(1) Javni službi se financirata:
– s ceno storitev javnih služb,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo
za oblikovanje cen storitev javne službe.
(4) Predlagana cena ne sme biti višja od cene storitev,
ki je določena za uporabnike na območju Mestne občine Ljubljana, ki je investitor RCERO, povečana za 5 (pet) odstotkov.
(5) Organ, ki v imenu koncedenta po tem odloku sprejme
cene, določa zakon ali odlok.
(6) Ne glede na določila veljavnega odloka, ki ureja ravnanje z odpadki v Občini Tržič, ter v kolikor ni drugače določeno s predpisi, je za občine, ki so članice Sveta RCERO, po
pooblastilu iz tega odloka, pristojni organ za potrditev cene
Svet RCERO.
(7) Podrobnosti v zvezi z obračunom javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se lahko
uredijo s tarifnim pravilnikom za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga sprejme občina, v kolikor
ni urejeno z drugim veljavnim aktom.
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(8) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in koncesionar se s posebno
pogodbo dogovorita, da bo obračun v imenu in za račun koncesionarja opravljal izvajalec javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov.
9. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar koncedentu ne plačuje koncesijske dajatve.
V. KONCESIJA
10. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe z Občino
Tržič.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
11. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti
koncesionarja, njegova odgovornost in pravice ter obveznosti
do koncedenta in uporabnikov. S to pogodbo se uredijo tudi vsa
vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav za izvajanje
javnih služb.
12. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno pravico opravljati javni službi iz 1. člena tega
odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnosti opravljati v svojem imenu
in za svoj račun.
13. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas
10 (deset) let.
(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije prične teči
skladno z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in se zaključi
zadnji dan koledarskega leta v katerem se izteče 10 (deset) let
od sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
14. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v nasprotju s tem odlokom, je
v tem delu neveljavna.
15. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
VI. NADZOR
16. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)
(1) Nadzor nad izvajanjem javnih služb izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse

Uradni list Republike Slovenije
okoliščine v zvezi z izvajanjem javnih služb, zlasti pa zakonitost
in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila v zvezi z izvajanjem javnih služb pooblasti pristojno
strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
17. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
inšpekcijski organ, ki je na območju Občine Tržič pristojen za
vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni
organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
18. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija. Koncedent ima pravico, da najame
zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša
na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent
in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav, ki so predmet koncesije, poleg tega pa mu omogočiti
vpogled v vso poslovno dokumentacijo, v kataster javne službe
oziroma v vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo na izvajanje
javne službe, pri čemer mu mora zagotoviti vse zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 (petnajst) dni pred izvedbo.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem
času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
19. člen
(izvajanje javnih služb)
(1) Uporabniku storitve javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obračunava stroške
storitev koncesionar.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena,
koncesionar pooblasti izvajalca gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, da v svojem imenu
in za njegov račun obračunava te storitve.
(3) V primeru realizacije drugega odstavka tega člena
pripada izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov nadomestilo upravičenih stroškov,
ki zajema stroške obračuna, pošiljanja računov, plačilnega
prometa, izterjave, kot tudi sodne stroške in odpise terjatev
ter druge tovrstne stroške in znaša 5 % (pet odstotkov) od
vrednosti prevzetih odpadkov za sprejeto količino odpadkov. O
spremembi višine nadomestila odloči Svet RCERO, kolikor ni
drugače določeno s predpisi ali drugimi veljavnimi akti, s potrditvijo elaborata in z uveljavitvijo cene, za katero je v kalkulaciji
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cene predvidena postavka tega nadomestila za vse občine v
enakem deležu od plačanih računov.
20. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)
(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe ali pogoji podelitve koncesije, lahko koncedent na
način in pod pogoji kot je to določeno v tem odloku, koncesijsko
pogodbo razdre.
(2) Pogoj za obstoj koncesijskega razmerja je, da poslovni
delež v koncesionarju in poslovni delež v družbi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
ki ima v lasti stoodstotni poslovni delež koncesionarja, razen v
primeru določenim z zakonom, ni prenesen na osebo zasebnega prava.
21. člen
(obveščanje koncedenta)
Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu o vseh
pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na
izvajanje javne službe, kot so:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj
v izvajanju javnih služb;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– v vseh primerih višje sile.
22. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javnih služb je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javnih služb.
(2) Koncesionar kot izvajalec javnih služb je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z upravljanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja javne
službe (praviloma ob sklenitvi koncesijske pogodbe) izkazati,
da ima urejeno zavarovanje splošne odgovornosti (vključno
z razširitvijo na druge nevarnosti) za škodo z najnižjo višino
enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo
– zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem javnih služb ali v zvezi z opravljanjem javnih
služb povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)
izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam).
23. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so, da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb ter v skladu s pogoji, ki so
navedeni v tem odloku.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in
finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
24. člen
(pristojnosti župana in občinske uprave)
(1) Če ni drugače določeno je pristojni organ po tem
odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarski javni
službi, ki sta predmet tega odloka.
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(2) O pritožbah zoper ravnanja pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov odloča župan.

ritev,

25. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z
izvajanjem javnih služb pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
26. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti
dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb
oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
VIII. PRENOS KONCESIJE
27. člen
(oblika)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot
je bila koncesija podeljena le ob soglasju koncendenta. Novi
koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
28. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
29. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe
mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar ne več kot 1 (eno) leto po prenehanju
koncesijske pogodbe.
30. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
31. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem preneha v naslednjih primerih:
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– z uvedbo postopka zaradi insolventnosti ali drugega
postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka pri
koncesionarju;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije;
– če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši
tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali
tretjim osebam;
– če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi,
da koncesionar v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz
koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se enostransko razdre
po sodni poti.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremostljivih okoliščin.
(4) Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je
koncedentu nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe. Prav
tako je koncedent dolžan kocesionarju povrniti škodo v primeru
iz drugega odstavka tega člena.
32. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) Za kršitev koncesijske pogodbe se ne šteje akt ali
dejanje koncedenta v javnem interesu, ki se neposredno in
posebej nanaša na koncesionarja ter je opredeljeno v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu.
33. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
34. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
35. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
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– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v roku, določenim s koncesijsko pogodbo;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem uveljavitve
spremembe koncesijskega akta.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino,
v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odškodninskega prava.
36. člen
(odkup koncesije)
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koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirani javni službi iz koncesijske pogodbe.
XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
39. člen
(uporaba prava)

(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
občinski svet občine, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nove predpise o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih
oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent
pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej.
(2) Pogoji, način in obseg odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo, pri čemer znesek odkupa ne sme biti višji od
ustvarjene razlike med stroškovno ceno koncesionarja pred in
po zaključku predčasno prekinjenega koncesijskega razmerja
pomnoženo z izpadlimi količinami.

Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.

X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

(odločba o izbiri koncesionarja)

40. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javnih služb
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali arbitraže.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen

37. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremostljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in nanje pogodbeni stranki ne moreta
vplivati. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nezgode, stavke, vojna ali tehnični in zakonodajni
ukrepi oblasti, zaradi katerih na celotnem območju občine ali na
njenem delu izvajanje javne službe na način, kot ga predpisuje
koncesijska pogodba, ni možno.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirani javni službi tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih
ukrepov za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani,
za ostale javne službe pa skladno s posameznimi programi
izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo
silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju javnih služb v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi opravljanja koncesioniranih javnih služb v
nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih in nepremostljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira
tudi občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge
operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V
tem primeru lahko prevzame občinski štab za civilno zaščito
nadzor nad izvajanjem ukrepov.
38. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi

Ta odlok, v katerem je določen koncesionar za izvajanje
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, je skladno s prvim odstavkom 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
51/11 – ORZGJS40) individualni akt o izbiri koncesionarja. Z
uveljavitvijo odloka nastane koncesijsko razmerje, ki se začne
izvrševati v roku iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
42. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Najkasneje v 6 (šestih) mesecih po uveljavitvi tega odloka pošlje koncedent koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 (štirinajst) dni
od uskladitve njenega besedila.
(2) Do sklenitve koncesijske pogodbe se kot podlaga za
izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov šteje obstoječa Pogodba
o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z
odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 21. 6. 2006, Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana
– RCERO Ljubljana z dne 15. 12. 2009 in Pogodba o pristopu
občine Tržič k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem
centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana
z dne 15. 4. 2022 ter Začasna pogodba o izvajanju storitev
ravnanja z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki
Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 20. 12. 2021 in Aneks
št. 1 k Začasni pogodbi o izvajanju storitev ravnanja z odpadki
v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO
Ljubljana z dne 18. 3. 2022.
(3) V primeru nasprotja med pogodbami iz prejšnjega
odstavka in predpisi veljajo neposredno predpisi.
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87 / 24. 6. 2022
43. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o
podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 30/17) in Odlok o podelitvi koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 30/17).
44. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2021
Tržič, dne 16. junija 2022
Dušan Bodlaj
podžupan v začasnem opravljanju
funkcije župana

2086.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Tržič za leto 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022
(Uradni list RS, št. 184/20 in 11/22), 3. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 18. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet
Občine Tržič na 29. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2022
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2022 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2022 se določa v naslednjih zneskih:
REB II 2022
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
17.105.132
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.448.279
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
10.631.363
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.163.958
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.199.605
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
267.800
DRUGI DAVKI
0
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.816.916
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.299.361
TAKSE IN PRISTOJBINE
10.000
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
70.500

KONTO

70
700
703
704
706
71
710
711
712

OPIS
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713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409
REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410
SUBVENCIJE
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

67.505
369.550
194.142
108.600
0

85.542
5.060
5.060
0
4.457.652

2.159.565

2.298.087
0

0
0
21.780.356
4.897.379
1.082.120
173.723
3.472.736
20.000
148.800
5.892.772
378.100
3.482.179
616.621
1.415.872
0
10.599.663
10.599.663
390.542
54.500
336.042
–4.675.224
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
5.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5.000.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.338.783
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.338.783
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.014.006
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
3.661.217
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.675.224
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
4.037.434
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna
Občine Tržič za leto 2022 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0015/2020-401
Tržič, dne 16. junija 2022
Dušan Bodlaj
podžupan v začasnem opravljanju
funkcije župana

TURNIŠČE
2087.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE,
189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 18. člena Statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 25. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejel

Št.

87 / 24. 6. 2022 /

Stran
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ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Turnišče
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2022
(Uradni list RS, št. 15/22) se drugi člen odloka spremeni tako,
da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.
Splošni del proračuna za leto 2022 se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO

OPIS

A BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

Proračun
leta 2022

4.005.314
2.328.315
2.160.615
2.016.465
133.650
10.400
100
167.700
127.000
3.500
3.000
200
34.000
117.500
75.000
0
42.500
0
0
0
1.559.499
926.245
633.254
0
0
0
4.962.253
1.185.786
182.400
31.745
917.641
0
54.000
976.687

Stran
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VI.

C
50

55
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
porabniki
432 Investicijski transferi ožjim delom
občin
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2021
9009 Splošni sklad drugo
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63.500
577.357
56.100
279.730
0
2.775.780
2.775.780
24.000

0
24.000
–956.939

0
0
0
0
0
35.561
0
35.561

–35.561
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.500
7.500
7.500
0
992.500
956.939
238.242
238.242

Splošni del rebalansa proračuna, posebni del rebalansa
proračuna ter načrt razvojnih programov rebalansa se objavijo
na spletni strani Občine Turnišče.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-143/2021-1
Turnišče, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Turnišče
Borut Horvat

2088.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Turnišče

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – Odl. US) ter 18. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 25. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Turnišče
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Turnišče se imenujejo:
1. Sanja Fuks, Gomilica 135, 9224 Turnišče, univ. dipl. prav.
predsednica občinske volilne komisije
2. Andrej Litrop, Kajuhova ulica 33, 9000 Murska Sobota,
univ. dipl. prav.
namestnik predsednice občinske volilne komisije
3. Mirjana Markoja, Gomilica 147, 9224 Turnišče
članica občinske volilne komisije
4. Jože Režonja, Renkovci 82, 9224 Turnišče
namestnik članice občinske volilne komisije
5. Klementina Čiček, Nedelica 90, 9224 Turnišče
članica občinske volilne komisije
6. Sara Mlinarič, Turnišče, Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče
namestnica članice občinske volilne komisije
7. Manja Mlinarič, Turnišče, Rožna ulica 4, 9224 Turnišče
članica občinske volilne komisije
8. Bojan Jurgec, Turnišče, Cvetna ulica 3, 9224 Turnišče
namestnik članice občinske volilne komisije.
2. člen
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno
obdobje štirih let.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Turnišče je Ulica
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2022
Turnišče, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Turnišče
Borut Horvat

2089.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije Občine Turnišče

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – Odl. US) ter 18. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 25. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
Občine Turnišče
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Turnišče se imenujejo:
1. Sanja Fuks, Gomilica 135, 9224 Turnišče, univ. dipl. prav.
predsednica posebne občinske volilne komisije
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2. Andrej Litrop, Kajuhova ulica 33, 9000 Murska Sobota,
univ. dipl. prav.
namestnik predsednice posebne občinske volilne komisije
3. Jože Režonja, Renkovci 82, 9224 Turnišče
član posebne občinske volilne komisije
4. Klementina Čiček, Nedelica 90, 9224 Turnišče
namestnica člana posebne občinske volilne komisije
5. Sara Mlinarič, Turnišče, Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče
članica posebne občinske volilne komisije
6. Manja Mlinarič, Turnišče, Rožna ulica 4, 9224 Turnišče
namestnica članice posebne občinske volilne komisije
7. Bojan Jurgec, Turnišče, Cvetna ulica 3, 9224 Turnišče
član posebne občinske volilne komisije
8. Nadalina Horvat, Gomilica 58/b, 9224 Turnišče
namestnica člana posebne občinske volilne komisije.
2. člen
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno
obdobje štirih let.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine je Ulica Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2022
Turnišče, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Turnišče
Borut Horvat

VELIKE LAŠČE
2090.

Sklep o razrešitvi podžupana

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 34. člena
Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/06, 6/13, 2/19) izdaja župan Občine Velike Lašče

SKLEP
o razrešitvi podžupana
I.
Podžupana Občine Velike Lašče, Matjaža Hočevarja, stanujočega na naslovu Trubarjeva cesta 55, 1315 Velike Lašče,
se razreši s funkcije podžupana z dnem 16. 6. 2022.
II.
Podžupan je bil imenovan s sklepom št. 0320-01/2019-1
z dne 30. 1. 2019 in je funkcijo opravljal nepoklicno od 1. 2.
2019 do 16. 6. 2022.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-01/2019-3
Velike Lašče, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Št.
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LOG - DRAGOMER
2091.

Odlok o spremembi proračuna Občine
Log - Dragomer za leto 2022_I

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US) in 97. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log Dragomer na 18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer
za leto 2022_I
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log Dragomer za leto 2022 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:«
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
tekoči prihodki (70+71)
70 davčni prihodki (700+703+704+706)
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
71 nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 takse in pristojbine
712 globe in druge denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
72 kapitalski prihodki (720+722)
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 prejete donacije (730+731)
730 prejete donacije iz domačih virov
74 transferni prihodki (740)
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 tekoči odhodki
(400+401+402+403+409)
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 tekoči transferi (410+411+412+413)
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 drugi tekoči domači transferi
42 investicijski odhodki (420)

v eurih
Proračun
leta 2022
7.740.355,82
3.193.060,00
2.642.260,00
2.204.640,00
349.620,00
88.000,00
550.800,00
178.200,00
7.000,00
35.500,00
100,00
330.000,00
50.940,00
30.000,00
20.940,00
100,00
100,00
4.496.255,82
4.496.255,82
9.500.984,36
1.106.086,63
364.174,63
51.360,00
640.552,00
0,00
50.000,00
1.031.155,00
1.000,00
590.580,00
112.300,00
327.275,00
7.363.742,73
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420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.363.742,73
43 investicijski transferi (431+432)
0,00
431 investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) –1.760.628,54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0
751 prodaja kapitalskih deležev
0
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44 dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0
441 povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50)
946.060,00
50 zadolževanje
946.060,00
500 domače zadolževanje
946.060,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)
13.714,32
55 odplačila dolga
13.714,32
550 odplačila domačega dolga
13.714,32
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–828.282,86
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
932.345,68
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
1.760.628,54
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
895.251,43
«

2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih
programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-1/2022
Log, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

2092.

Spremembe in dopolnitve Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine za leto 2022

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US) in 97. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log Dragomer na 18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel

S P R E M E M B E I N D O P O L N IT V E
LETNEGA NAČRTA
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine za leto 2022
V Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21)
se:
– četrti odstavek spremeni tako, kot sledi v nadaljevanju:
»Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi
zemljišč:

PRODAJA
OBČINA LOG DRAGOMER
P1

P2

P3

P4

P5

UPRAVLJAVEC

ŠIFRA K.O.

Občina Log Dragomer

VRSTA RABE

ZEMLJIŠČE
PARC. ŠT.

25 m2

stanovanje

423 in 422/3

108 m2

Območja stanovanj

920/24

Ocenjena vrednost
50,00 EUR/m2
5.400,00

86 m2

Območja stanovanj

920/40

Ocenjena vrednost
50,00 EUR/m2
4.300,00

75 m2

Območja stanovanj

920/30

Ocenjena vrednost
50,00 EUR/m2
3.750,00

86 m2

Območja stanovanj

920/31

Ocenjena vrednost
50,00 EUR/m2
4.300,00

1815
DRAGA
Občina Log Dragomer
1996
LOG
Občina Log Dragomer
1996
LOG
Občina Log Dragomer
1996
LOG
Občina Log Dragomer
1996
LOG

ZNESEK
EUR
Ocenjena vrednost
30.000,00 EUR
30.000,00

VELIKOST
PARC./m2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Občina Log Dragomer

P6

50 m2

Območja stanovanj
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1355/5

1996
LOG

SKUPAJ
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Ocenjena vrednost
50,00 EUR/m2
2.500,00

50.250,00

(prodaje)

ODKUPI
OBČINA LOG DRAGOMER

UPRAVLJAVEC
NAMEN

ŠIFRA K.O.

VELIKOST
PARC./m2

ZEMLJIŠČE
PARC. ŠT.
Območje občine
Log - Dragomer

VRSTA RABE

O1

ZNESEK
EUR
Ocenjena vrednost
15.000,00

LOG
450

Območja stanovanj

1354/46

Ocenjena vrednost
19,50 EUR/m2
8.775,00

21

Območja stanovanj

1354/47

Ocenjena vrednost
19,50 EUR/m2
409,50

333

Območja stanovanj

1366/19

Ocenjena vrednost
19,50 EUR/m2
6.493,50

150

Območja stanovanj

2120

Ocenjena vrednost
19,50 EUR/m2
3.022,50

O2
LOG
O3
LOG
O4
LOG
O5
LOG

SKUPAJ

33.700,50

(odkupi)

MENJAVA
OBČINA LOG DRAGOMER

UPRAVLJAVEC

ŠIFRA K.O.

Občina LogDragomer
(1367/20, 1367/22)

VELIKOST
PARC./m2
2005/2
(134 m2);
94/17 (69 m2);

M1

1996
LOG

SKUPAJ

VRSTA RABE
2005/2 (134 m2
– kmetijska
zemljišča)
94/17 (69 m2 –
območja stanovanj
– zemljišče
za gradnjo);

ZNESEK
ZEMLJIŠČE
PARC. ŠT.
EUR
2005/2 za 94/17 Ocenjena vrednost

690,00
690,00

(menjave)

Št. 410-1/2022
Log, dne 15. junija 2022
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

MIREN - KOSTANJEVICA
2093.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 1 Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje OP 16 –
Rikidence v Opatjem selu

Na podlagi prvega odstavka 129. in tretjega odstavka 119.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)

ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je župan Občine Miren
- Kostanjevica sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 1 Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje OP 16 –
Rikidence v Opatjem selu
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in
dopolnitev št. 1 Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS,
št. 108/20, v nadaljnjem besedilu: sdOPPN).
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2. člen

(območje in predmet načrtovanja)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se
s sdOPPN ne spreminja.
S sdOPPN se uvedejo naslednje spremembe:
– dopustitev gradnje dvojčkov in razdelitev na po dve
gradbeni parceli stavb v prostorskih enotah 1, 2, 8, 9 in 12,
– sprememba najmanjših odmikov na 3 m med prostorskimi enotami 1 in 2, 8 in 9, 10 in 11, 14 in 15,
– sprememba najmanjšega odmika na 3 m med cesto 0
in prostorskimi enotami 2, 8 in 12,
– sprememba najmanjšega odmika na 1 m na vzhodni
strani prostorskih enot 14 in 16,
– sprememba najmanjšega odmika na 4 m na severozahodni strani prostorskih enot 10, 15 in 16,
– dopustitev možnosti združitve dveh gradbenih parcel
stavb.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi določil Občinskega prostorskega načrta, strokovnih podlag, analize prostora ter
programskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne
za določitev sestavin vsebine sdOPPN, skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Uradni list Republike Slovenije
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se vključi v pripravo osnutka sdOPPN z objavo
osnutka sdOPPN v PIS in tako, da se ji omogoči predložitev
predlogov in usmeritev v času objave.
Dopolnjen osnutek sdOPPN se objavi v PIS. Javnost se
seznani s krajem in časom javne objave, spletnim naslovom,
na katerem je objavljen dopolnjen osnutek sdOPPN, ter z
načinom dajanja pripomb. V času objave občina zagotovi tudi
javno obravnavo gradiv.
8. člen
(strokovne podlage ter obveznosti)
Uporabijo se podatki in strokovne podlage, ki so se izdelale ob pripravi osnovnega občinskega podrobnega prostorskega
načrta.
9. člen
(CPVO)
Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave
št. 3563-0037/2022-3 z dne 13. 6. 2022 se celovita presoja
vplivov na okolje ne bo izvedla.

4. člen

10. člen

(vrsta postopka)

(začetek veljavnosti sklepa)

Postopek priprave sdOPPN se izvede v skladu z določili
129. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 199/21).

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

5. člen
(roki za pripravo OPN in posameznih faz postopka)
Priprava sdOPPN vsebuje naslednje faze in roke:
– priprava osnutka sdOPPN, 21 dni,
– vključitev javnosti, 15 dni,
– objava osnutka sdOPPN v PIS, 7 dni,
– pridobitev mnenj NUP, 30 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPPN, 21 dni,
– objava v dopolnjenega osnutka sdOPPN v PIS, 7 dni,
– javna obravnava, 30 dni,
– priprava stališče do pripomb, 14 dni,
– sklep o potrditvi stališča, 7 dni,
– priprava predloga sdOPPN, 14 dni,
– objava predloga sdOPPN v PIS, 7 dni,
– sprejem sdOPPN, 30 dni,
– objava v sdOPPN PIS, 7 dni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo
mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica,
– Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica,
– Elektro Primorska d. d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica,
– Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1,
5000 Nova Gorica,
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

Št. 3503-1/2022-7
Miren, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2094.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2022 Rebalans št. 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne
22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2022
Rebalans št. 2
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun
Skupina/Podskupina kontov
leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.912.458
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.902.368
70 DAVČNI PRIHODKI
3.851.644
700 Davki na dohodek in dobiček
3.254.880
703 Davki na premoženje
436.662
704 Domači davki na blago in storitve
160.002
706 Drugi davki
100
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.050.724
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
760.088
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.500
714 Drugi nedavčni prihodki
280.136
72 KAPITALSKI PRIHODKI
165.619
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
27.319
73 PREJETE DONACIJE
46.506
730 Prejete donacije iz domačih virov
46.506
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.657.390
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.351.433
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev
proračuna EU
305.957
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH
DRŽAV
140.575
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij
in iz drugih držav
140.575
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.994.523
40 TEKOČI ODHODKI
1.940.842
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
518.952
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
83.234
402 Izdatki za blago in storitve
1.282.094
403 Plačila domačih obresti
22.000
409 Rezerve
34.562
41 TEKOČI TRANSFERI
2.161.771
410 Subvencije
83.500
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.234.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
187.320
413 Drugi tekoči domači transferi
656.751
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
4.742.310
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.742.310
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
149.600
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,
ki niso pror. upor.
136.500
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
13.100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–2.082.065
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
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751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
21.061
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
21.061
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
2.422
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
18.639
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
–21.061
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.600.000
50 ZADOLŽEVANJE
1.600.000
500 Domače zadolževanje
1.600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
284.592
55 ODPLAČILA DOLGA
284.592
550 Odplačila domačega dolga
284.592
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–787.718
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.315.408
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.082.065
Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. preteklega leta
787.718
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
34.561,85 €.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do
višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno
v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov
zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan
do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča
župan.
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Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine
1.600.000,00 €.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Miren - Kostanjevica ter druge
pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv se v letu 2022 smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, in sicer za
investicijska vlaganja do višine 2.000,00 €.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se
štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.«
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2022-2
Miren, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

Št. 007-0008/2022-1
Miren, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2095.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 90/21).
2. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
V drugem odstavku 16. člena se zbriše besedilo: »lastnikom obstoječih objektov, ki na novo pridobivajo kakšno vrsto
komunalne opreme« in na istem mestu nadomesti z »v primeru
odmere zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča«.
3. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Prvi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se
po novem glasi:

RADOVLJICA
2096.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2 in spremembe), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu
dr. Janka Benedika Radovljica k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
2. člen
Od 1. 7. 2022 dalje znaša cena za storitev pomoč družini
na domu:
– skupna cena 21,88 EUR na uro na delavnik,
– skupna cena 28,35 EUR na uro v nedeljo,
– skupna cena 30,50 EUR na uro na dan državnih praznikov.
3. člen
Od 1. 7. 2022 dalje znaša cena za storitev pomoč družini
na domu, ki jo plača uporabnik:
– 4,23 EUR na uro na delavnik,
– 5,92 EUR na uro v nedeljo,
– 6,34 EUR na uro na dan državnih praznikov.
4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu –
socialna oskrba na domu (DN UO, št. 268/2020).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 7. 2022.
Št. 122-0032/2022-3
Radovljica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik

Uradni list Republike Slovenije
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2097.

Uredba o določitvi lestvic katastrskega
dohodka, pavšalne ocene dohodka
na čebelji panj in območij posebnih režimov
za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi
za obdobje 2023–2025

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o ugotav
ljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi lestvic katastrskega dohodka,
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj
in območij posebnih režimov za kmetovanje
in gospodarjenje z gozdovi
za obdobje 2023–2025
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja
katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe
zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in
gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023–2025.
2. člen
(lestvice katastrskega dohodka)
(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar
kmetijskega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na
rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Katastrski dohodek
gozdnega zemljišča se določi kot seštevek katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient in katastrskega dohodka
glede na boniteto zemljišča.
(2) Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča
je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča
sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka na območjih
posebnih režimov)
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča
po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih
režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so določeni
v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(pavšalna ocena dohodka na čebelji panj)
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je določena v
Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-228/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2022-1611-0057
Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan
podpredsednik

Stran

6513

Stran

6514 /

Št.

87 / 24. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 1

Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2023–2025
Boniteta

Hmeljišče

Intenzivni
sadovnjak,
ostali trajni
nasadi

v EUR/ha
Oljčnik

Kmetijsko zemljišče brez evidentirane
podrobnejše dejanske rabe, trajne
rastline na njivskih površinah, matičnjak,
plantaža gozdnega drevja

Vinograd

0–10

17,34

278,06

719,27

810,51

205,88

11–20

43,34

295,44

764,22

861,17

218,75

21–30

69,35

311,08

804,68

906,76

230,33

31–40

82,35

324,99

840,65

947,28

240,62

41–50

86,69

337,15

872,11

982,74

249,63

51–60

91,02

347,58

899,09

1.013,14

257,35

61–70

95,35

358,01

926,06

1.043,53

265,07

71–80

99,69

366,70

948,54

1.068,86

271,51

81–90

104,02

373,65

966,52

1.089,12

276,65

91–100

108,36

378,86

980,00

1.104,32

280,51

Pri določitvi lestvice katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2023–2025 so se
upoštevali:

povprečni tržni prihodek na podlagi ekonomskega računa za kmetijstva za leta 2016–2020,
zmanjšan za normirane stroške (90 % tržnega prihodka), porazdeljen po vrstah dejanske rabe
kmetijskih zemljišč:
v mio. EUR
Intenzivni
Kmetijsko zemljišče brez evidentirane podrobnejše
sadovnjak,
dejanske rabe, trajne rastline na njivskih površinah, Vinograd
Hmeljišče
Oljčnik
ostali trajni
matičnjak, plantaža gozdnega drevja
nasadi
51,95
5,81
1,82
4,84
0,62


površine kmetijskih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2022, po
vrstah dejanske rabe glede na boniteto zemljišča:
v ha
Kmetijsko zemljišče brez evidentirane
Intenzivni
podrobnejše dejanske rabe, trajne
sadovnjak,
Boniteta
Vinograd
Hmeljišče
Oljčnik
ostali trajni
rastline na njivskih površinah, matičnjak,
nasadi
plantaža gozdnega drevja
12.078,04
36,9
0,44
7,51
12,22
0–10
48.678,41
318,2
2,50
89,22
42,61
11–20
101.700,26
1.289,5
25,09
335,21
205,40
21–30
123.989,92
2.145,1
29,59
669,03
216,54
31–40
154.503,94
3.989,7
89,55
1.328,44
481,35
41–50
101.287,06
4.778,0
102,51
1.197,33 1.063,91
51–60
70.455,95
3.079,7
366,61
694,71
323,18
61–70
23.011,26
999,0
495,10
345,55
58,12
71–80
6.797,48
362,9
432,11
135,20
33,05
81–90
333,06
4,5
379,26
52,19
0,71
91–100
642.835,38
17.003,57
1.922,76
4.854,41
2.437,10
SKUPAJ
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faktorji korekcije katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe glede na boniteto zemljišča:



Boniteta
1–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100

Kmetijsko zemljišče brez evidentirane
podrobnejše dejanske rabe, trajne
rastline na njivskih površinah,
matičnjak, plantaža gozdnega drevja
0,2

Vinograd

Hmeljišče

Intenzivni
sadovnjak,
Oljčnik
ostali trajni
nasadi
0,8
0,8

0,8

0,8

0,5

0,85

0,85

0,85

0,85

0,8

0,895

0,895

0,895

0,895

0,95

0,935

0,935

0,935

0,935

1

0,97

0,97

0,97

0,97

1,05

1

1

1

1

1,1

1,03

1,03

1,03

1,03

1,15

1,055

1,055

1,055

1,055

1,2

1,075

1,075

1,075

1,075

1,25

1,09

1,09

1,09

1,09
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 2

Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2023–2025
Lestvica katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient
Rastiščni
koeficient

KD EUR/ha
0,27

1

8,10

2–3

16,19

4–5

22,94

6–7

26,98

8–9

31,03

10–11

37,78

12–13

45,87

14–15

53,97

16–17

Lestvica katastrskega dohodka glede na boniteto
Boniteta

KD EUR/ha

0–10
11–20
21–30

6,76
16,23
22,99

31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90

27,05
31,11
37,87
54,10
67,63
81,15

91–100

108,21

Pri določitvi lestvic katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2023–2025 so se upoštevali:

povprečni tržni prihodek na podlagi ekonomskega računa za gozdarstvo za leta 2016–2020,
zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini 49,51 milijona eurov, in

površine gozdnih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2022 (skupno
1.192.326,76 hektara), in faktorji korekcije katastrskega dohodka, ločeno po razredih
rastiščnega koeficienta in bonitetnih točk:


glede na rastiščni koeficient

Rastiščni
koeficient
1
2–3
4–5
6–7

79.838,75

Faktorji
korekcije
0,01

Površina v ha
18.715,14

0,3

109.129,63

0,6

196.251,56

0,85

Uradni list Republike Slovenije
8–9
10–11

325.200,65

1

421.339,97

1,15

678,55

1,4

8.319,08

1,7

32.536,37

2

12–13
14–15
16–17


glede na boniteto

Boniteta
1–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100

Št.

Površina v ha
65.825,14
393.394,70
524.165,31
177.694,77
23.717,37
5.460,00
1.559,76
456,53
52,68
0,48

Faktorji
korekcije
0,25
0,60
0,85
1,00
1,15
1,40
2,00
2,50
3,00
4,00
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 3

Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter odstotki zmanjšanja
katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij za obdobje 2023–2025
1. Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi
Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so:

najožja vodovarstvena območja, razen na kraškem območju, namenjena za varstvo vodnih virov
za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki
urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO,

najožja vodovarstvena območja na kraškem območju, namenjena za varstvo vodnih virov za
javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki
urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO-K,

gozdni rezervati oziroma gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja, G-REZERVAT,

varovalni gozdovi, za katere je v gozdnogospodarskih načrtih določen možni posek, G-VARMP,

varovalni gozdovi, za katere v gozdnogospodarskih načrtih ni možnega poseka, G-VAR-NP,

gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, G-ZAPRT.
2.

Upoštevanje odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij
posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka se upoštevajo na delež parcele, ki ga pokriva posamezno
območje posebnega režima. Za območje parcele, na katerem se prekriva več posebnih režimov, se
upošteva odstotek zmanjšanja katastrskega dohodka režima z največjim odstotkom zmanjšanja.
3.

Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih
režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

Kmetijsko zemljišče brez
evidentirane podrobnejše
dejanske rabe
Hmeljišče
Trajne rastline na njivskih
površinah
Vinograd
Matičnjak
Intenzivni sadovnjak
Oljčnik
Ostali trajni nasadi
Plantaža gozdnega drevja
Gozd

Območja posebnih režimov
GG-VARG-VARREZERVAT
MP
NP

v%

VVO

VVOK

40
70

40
70

0
0

0
0

0
0

0
0

70
5
40
5
5
5
0
0

70
100
40
50
50
100
0
0

0
0
0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
75

0
0
0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
75

G-ZAPRT
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PRILOGA 4
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2023–2025 znaša 13,12 eura na čebelji panj.
Pri določitvi pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za obdobje 2023–2025 sta se upoštevala:

povprečni tržni prihodek na podlagi ekonomskega računa za kmetijstva za leta 2016–2020,
zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini 2,76 milijona eurov in

število čebeljih panjev, evidentiranih pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, ki na dan 15. aprila
2022 znaša 210.054 čebeljih panjev.
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Uredba o spremembah Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter
drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17,
21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in četrte alineje tretjega odstavka
3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke
(Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in 12/96) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja
1. člen
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06,
76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) se v 3. členu v prvem odstavku znesek »0,18 eura« nadomesti z zneskom »0,21 eura«.
2. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku znesek »0,37 eura«
nadomesti z zneskom »0,43 eura«.
KONČNI DOLOČBI

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o sodelovanju državnega tožilstva, policije
in drugih pristojnih državnih organov
in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev
kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih
in skupnih preiskovalnih skupin
1. člen
V Uredbi o sodelovanju državnega tožilstva, policije in
drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in
pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in
skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10 in 28/21)
se v 5. členu v drugem odstavku črta beseda »pisna«.
2. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »najkasneje v 48 urah po prejemu zahteve«.
V četrtem odstavku se besedilo »ko poda pisne usmeritve
v konkretni zadevi« nadomesti z besedilom »ko je obveščen o
kaznivem dejanju«.
3. člen
V 14. členu se tretji odstavek črta.
4. člen
Za 29. členom se doda nov, 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
O zaključku dela specializirane preiskovalne skupine z
odredbo odloči njen vodja in o tem poroča generalnemu državnemu tožilcu.«.

3. člen

KONČNA DOLOČBA

(začetek uporabe)
Spremenjeni prvi odstavek 3. člena in spremenjeni tretji
odstavek 5. člena uredbe se začneta uporabljati za povračila
stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022, do takrat
pa se uporabljata prvi odstavek 3. člena in tretji odstavek
5. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06,
76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21).

5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-230/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2022-2030-0012
Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan
podpredsednik

4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-226/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2021-1611-0079
Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan
podpredsednik

2099.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o sodelovanju državnega tožilstva, policije
in drugih pristojnih državnih organov
in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev
kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih
in skupnih preiskovalnih skupin

Na podlagi petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno
besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

2100.

Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja
vinogradov in izpada dohodka v vinskem
letu 2022/2023

Na podlagi 10. 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) in 6. člena Uredbe
o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni
list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20, 70/21 in
10/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov
in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023
I
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohod-

Uradni list Republike Slovenije
ka za vinsko leto 2022/2023, za izvajanje Delegirane uredbe
Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju
in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L
št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra
2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede
odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in
spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415
z dne 22. 11. 2021, str. 4), in Izvedbene uredbe Komisije
(EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za
uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem
sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne
4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb
(EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU)
2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014
in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in
pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne
kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), in sicer:
– način izračuna stroškov prestrukturiranja vinogradov in
– višino priznane vrednosti izpada dohodka.
II
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča, ki zajema tako založno gnojenje
in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte.
Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini,
ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore, ki pomeni postavitev končne opore in
zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk, ki zajema posaditev vinograda s
trsi z gostoto sajenja najmanj 3 200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana na podlagi povprečnih razdalj sajenja v vrsti
in med vrstami;
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4. navoz zemlje na površino, ki zajema navoz zemlje
le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda.
Ukrep iz te točke je mogoče uveljavljati le v vinorodnem
okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik, ki pomeni oporo, potrebno
za gojitveno obliko latnik, in zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico. Ukrep iz te točke je mogoče
uveljavljati le v vinorodnem okolišu Kras;
6. naprava ozkih teras, ki pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada, ki pomeni posaditev vinograda s cepljenkami kategorije bazni material, za katerega
je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v
skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno
razmnoževanje trte.
IV
(1) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri lastni
predelavi grozdja, določena na podlagi statističnih podatkov
o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za
predelavo, z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča in
večkratnika za vino, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski
dohodek, znaša 3.183 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s
precepljanjem 2.121 EUR/ha.
(2) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri prodaji
grozdja za nadaljnjo predelavo, določena na podlagi statističnih
podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega
grozdja za predelavo, z upoštevanjem stroškov za kmetijska
zemljišča, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek,
znaša 1.061 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 707 EUR/ha.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-217/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2022-2330-0053
Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan
podpredsednik
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PRILOGA
TABELI ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA
a)

Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za
prestrukturiranje vinograda z vertikalno zasaditvijo glede na nagib (v EUR/ha):

VERTIKALNA ZASADITEV
Ukrep
priprava zemljišča
postavitev opore
posaditev cepljenk z
gostoto:*
– 3200–4600 trsov/ha
– nad 4600 trsov/ha
navoz zemlje (Kras)
latniki (Kras)
matični nasad

0–10 %
8.834
12.111

11–25 %
9.766
12.736

10.911
15.996

11.082
16.244

Nagib
26–35 %
10.873
13.500

11.379
16.676
29.250

36–55 %
14.486
15.178

nad 55 %
18.997
16.510

15.537
22.606

16.150
23.484

Stroški postavitve opore se povečajo za 30 %.
Stroški posaditve cepljenk se povečajo za 20 %.

Vertikalno zasajen vinograd je vinograd, v katerem so trsi zasajeni vertikalno v smeri nagiba zemljišča
ali pa so na nagibu pod 11 % zasajeni po plastnicah pravokotno na smer nagiba zemljišča. Kot površina
vertikalno zasajenega vinograda se šteje tudi površina, ki je sestavni del istega vinograda in zasajena
na terasah, če je manjša od 100 m 2.
b)

Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za
prestrukturiranje vinograda na terasah glede na nagib (v EUR/ha):

TERASE
Ukrep
priprava zemljišča
postavitev opore
posaditev cepljenk z
gostoto:*
– 3200–4600 trsov/ha
– nad 4600 trsov/ha
naprava ozkih teras
matični nasad

11–25 %
21.278
11.762

26–35 %
23.473
10.910

Nagib
36–55 %
33.372
10.208

nad 55 %
51.337
8.375

13.214
12.098
11.461
8.996
15.881
14.673
13.028
10.387
–
876
–
–
Stroški posaditve cepljenk se povečajo za 20 %.

Pri nagibu pod 11 % se upoštevajo podatki za vertikalno zasajen vinograd.
Vinograd na terasah je vinograd, v katerem so trsi zasajeni pravokotno na smer nagiba zemljišča, z
urejenimi brežinami in obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda. Za vinograd na terasah se šteje
tudi vinograd, zasajen s trsi po plastnicah na nagibu nad 11 %, pri čemer vrsta zasajenih trsov poteka
pravokotno na smer nagiba zemljišča. Kot površina vinograda na terasah se šteje tudi površina, ki je
sestavni del istega vinograda in vertikalno zasajena, če je manjša od 100 m 2.
c)

Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za zamenjavo sort s precepljanjem znaša:
–
4.290 EUR/ha za površine, zasajene z gostoto do 4600 trsov/ha,* in
–
6.050 EUR/ha za površine, zasajene z gostoto nad 4600 trsov/ha.*

* Gostota, izračunana na podlagi povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami.
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MINISTRSTVA
2101.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja dela,
družine in socialnih zadev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in
za izvrševanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21
in 29/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja dela, družine
in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18, 21/18,
60/18, 134/20, 108/21 in 69/22) se v prilogi v tabeli »Tip
osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialnovarstveni zavod, Razpon plačnega razreda: 47–54«, v vrstici
šifra PU 30040, Dom Lukavci, šifra DM B017347, Direktor
DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni razred »52« nadomesti s
plačnim razredom »53«.

Št.

PREKLICI
2102.

Preklic objave Zaključnega računa proračuna
Občine Rogatec za leto 2021

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 –
ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS
objavlja

6523

Preklicujemo objavo Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 63-1523/22, z dne 10. 5. 2022.
Št. 5/2022
Ljubljana, dne 21. junija 2022
Denis Stroligo
direktor

2103.

Preklic objave Odloka o spremembi Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Rogatec

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja

PREKLIC
objave Odloka o spremembi Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Rogatec
Preklicujemo objavo Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 63-1524/22, z dne 10. 5. 2022.
Št. 6/2022
Ljubljana, dne 21. junija 2022
Denis Stroligo
direktor

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Luka Mesec
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Stran

PREKLIC
objave Zaključnega računa proračuna
Občine Rogatec za leto 2021
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Št. 0072-14/2022
Ljubljana, dne 10. junija 2022
EVA 2022-2611-0041
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2104.

Preklic objave Sklepa o soglasju k ceni
socialno varstvene storitve »Pomoč družini
na domu«

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja

PREKLIC
objave Sklepa o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
Preklicujemo objavo Sklepa o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 63-1525/22, z dne 10. 5. 2022.
Št. 7/2022
Ljubljana, dne 21. junija 2022
Denis Stroligo
direktor

Stran
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VSEBINA
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.

2031.
2032.
2033.
2034.
2035.

2097.

2098.
2099.

2100.

2036.
2037.
2038.
2101.

2039.

2040.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o potrditvi mandata poslanca namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat
Sklep o razrešitvi predsednice sveta Agencije za
energijo
Sklep o imenovanju predsednika sveta Agencije za
energijo
Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence
Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence
Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

6377

6378

Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma prijav za
imenovanje članov volilnih komisij

2043.

6378
6378

6379
6379

2044.
2045.
2046.

6379

2047.

6379

2048.

6380

VLADA

Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka,
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij
posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje
z gozdovi za obdobje 2023–2025
Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju
in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju
specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin
Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in
izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023

2042.

6378

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski
republiki
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski
republiki

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto

6377
6377

6520

2050.

2051.
2052.

6520
6520

2053.

MINISTRSTVA

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov

6381

Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada
za reševanje

2056.

2058.

6405
2060.
6410

6413
6422
6441
6449

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti

6456
6456

CERKNICA

Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica
za leto 2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja – južni del EUP GR 19 in del GR 15 v
naselju Grahovo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena in statusa javnega dobra
Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parc.
št. 980/10 k.o. Dolenja vas (1677) v enoti urejanja
prostora PO 06/1

6458

6459
6460
6460

ČRNOMELJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj

6461

DOBJE

Odlok o turistični in promocijski taksi
v Občini Dobrepolje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v
JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne
službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju
Občine Dobrepolje
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

2059.

BANKA SLOVENIJE

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in
pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v
zalednem sistemu
Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih
storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform
za izmenjavo videov
Splošni akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov
Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

2055.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je druga poved prvega
odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku
v neskladju z Ustavo

6412

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto
2021

2057.
6523

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2054.

6398
6403

6411

OBČINE
2049.

6513

SODNI SVET

2041.

6461

DOBREPOLJE

6462
6464
6465
6465
6466

IDRIJA

Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje
parkirnina

6466

Uradni list Republike Slovenije
2061.

2062.

2063.
2064.

2065.
2066.
2067.
2068.

2091.
2092.

2093.
2094.
2095.

2096.

2069.

2070.

2071.

2072.
2073.

Št.

IG

Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

2074.
6466

KAMNIK

Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka
za zbiranje podpisov

6467

LJUBLJANA

Odlok o poimenovanju parkov in popravkov opisov
ulic na območju Mestne občine Ljubljana
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta 81 Center znanosti – del

2076.
6468
6469

LOG - DRAGOMER

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer za
volilno leto 2022
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine
Log - Dragomer
Odlok
o
spremembi
proračuna
Občine
Log - Dragomer za leto 2022_I
Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine za leto 2022

2075.

6478
6478

2077.
2078.
2079.
2080.

6478
2081.
6479

2082.

6507
6508

2083.

MIREN - KOSTANJEVICA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 1 Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto
2022 Rebalans št. 2
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Miren - Kostanjevica

2084.
6509
6510

2085.

6512

2086.

6512

2087.

RADOVLJICA

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu

SEŽANA

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP LO 25 SSp v Lokvi

2088.
6479

SODRAŽICA

Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica

6481

STRAŽA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto
2022

SVETI TOMAŽ

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6484

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona
Škofljica«

6485
6489

6491
6492
6493
6493
6496

TREBNJE

Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika o
javnem vodovodu v Občini Trebnje
Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve
povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2022
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na
območju Občine Trebnje
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na
območju Občine Trebnje, leto 2022

6497

6497
6498
6498

TRŽIČ

Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022

6499
6504

TURNIŠČE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za
leto 2022
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče

VELIKE LAŠČE

2102.

Preklic objave Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021
Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Rogatec
Preklic objave Sklepa o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

2104.

6525

TOLMIN

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2022
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Tolmin
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe v
mladinskem sektorju v Občini Tolmin
Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v EUP A 368

Sklep o razrešitvi podžupana

2103.

6484

Stran

2090.
6483

ŠKOFLJICA

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih,
vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih
skupnosti v Občini Škofljica

2089.

87 / 24. 6. 2022 /

6505
6506
6506
6507

PREKLICI

6523
6523
6523

Stran

6526 /

Št.
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