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Zakon o voznikih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZVoz-1-UPB5)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 16. 3. 2022 je
Državni zbor na seji dne 1. 7. 2022 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Zakona o voznikih, ki obsega:
– Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16
z dne 28. 12. 2016),
– Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih –
ZVoz-1A (Uradni list RS, št. 67/17 z dne 29. 11. 2017),
– Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list
RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih
– ZVoz-1B (Uradni list RS, št. 43/19 z dne 28. 6. 2019),
– Zakon o spremembah Zakona o voznikih – ZVoz-1C
(Uradni list RS, št. 139/20 z dne 9. 10. 2020),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih
– ZVoz-1D (Uradni list RS, št. 43/22 z dne 25. 3. 2022).
Št. 326-07/22-18/4
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 2664-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

ZAKON
O VOZNIKIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZVoz-1-UPB5)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se določajo načrtovanje in izvajanje
nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in
pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pravila in
pogoji za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil,
pogoji za delovanje šol vožnje, pravila in pogoji za opravljanje
vozniškega izpita ter pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov
in dodatnih usposabljanj voznikov.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih

(UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/126/ES), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2020/612 z dne 4. maja 2020 o spremembi Direktive
2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških
dovoljenjih (UL L št. 141 z dne 5. 5. 2020, str. 9) in Direktiva
2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne
27. 12. 2006, str. 36).
(3) S tem zakonom se določajo globe za prekrške za izvrševanje Uredbe (ES) 1071/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev
za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi
Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009,
str. 51).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. imetnik vozniškega dovoljenja oziroma imetnica vozniškega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: imetnik vozniškega
dovoljenja) je oseba, ki ji je izdano vozniško dovoljenje;
2. kandidat za voznika motornega vozila oziroma kandidatka za voznika motornega vozila (v nadaljnjem besedilu:
kandidat za voznika) je oseba, ki se v šoli vožnje usposablja
za voznika motornih vozil ali skupine vozil;
3. motorno vozilo je vsako vozilo na motorni pogon, ki
se običajno uporablja za prevoz oseb ali blaga po cesti ali za
cestno vleko vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb ali blaga.
Ta pojem vključuje trolejbuse, to so vozila, priključena na električni drsnik, ki ne vozijo po tirih, ne vključuje pa kmetijskih ali
gozdarskih traktorjev. Kmetijski ali gozdarski traktor je vozilo na
motorni pogon, ki vozi po kolesih ali tirih in ima najmanj dve osi
ter katerega glavna funkcija je vlečna moč. Zasnovano je predvsem za vlečenje, potiskanje, prevažanje ali pogon različnih
orodij, naprav ali priklopnih vozil, ki se uporabljajo v kmetijstvu
ali gozdarstvu. Uporaba za prevoz oseb ali blaga po cesti ali za
vleko vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb ali blaga na cesti,
je samo sekundarna funkcija. V nadaljnjem besedilu tega zakona se za motorna vozila ter kmetijske in gozdarske traktorje
uporablja izraz motorno vozilo;
4. običajno prebivališče je kraj, v katerem oseba stanuje
vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi osebnih in
poklicnih vezi ali v primeru osebe brez poklicnih vezi zaradi
osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in krajem, v katerem živi. Za običajno prebivališče osebe, katere
poklicne vezi so v drugem kraju kakor njene osebne vezi in ki
zaradi tega živi v različnih krajih v dveh ali več državah, se šteje
kraj njenih osebnih vezi, če se ta oseba redno vrača v ta kraj.
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Kadar oseba živi v državi, da bi izpolnila nalogo z določenim
trajanjem, ni treba, da je ta zadnji pogoj izpolnjen. Obiskovanje
univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega
prebivališča;
5. ocenjevalec oziroma ocenjevalka na vozniškem izpitu
(v nadaljnjem besedilu: ocenjevalec na vozniškem izpitu) je
oseba, ki je pooblaščena za ocenjevanje na vozniških izpitih;
6. osebni avtomobil je motorno vozilo, ki spada v kategorijo B in je zasnovano ter izdelano za prevoz oseb;
7. spremljevalec voznika oziroma spremljevalka voznika
(v nadaljnjem besedilu: spremljevalec voznika) je oseba, ki je
kot spremljevalec vpisana v evidenco o vozniških dovoljenjih in
v evidenčni karton vožnje ter ima pravico spremljati kandidata
za voznika, ki vozi v cestnem prometu in še ni opravil praktičnega dela vozniškega izpita;
8. strokovni nadzor je nadzor nad vsebino, obsegom,
strokovnostjo in kakovostjo izvajanja nalog, ki jih izvajalci opravljajo na podlagi določb tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi;
9. šola vožnje je subjekt, ki izvaja dejavnost usposabljanja
kandidatov za voznike motornih vozil;
10. učitelj predpisov oziroma učiteljica predpisov (v nadaljnjem besedilu: učitelj predpisov) je oseba, ki v šoli vožnje
poučuje predpise o varnosti cestnega prometa;
11. učitelj vožnje oziroma učiteljica vožnje (v nadaljnjem
besedilu: učitelj vožnje) je oseba, ki na podlagi dovoljenja v šoli
vožnje poučuje praktični del usposabljanja;
12. voznik oziroma voznica (v nadaljnjem besedilu: voznik) je oseba, ki na cesti vozi vozilo;
13. voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do
dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve
leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali
je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G;
14. zdravniško spričevalo je izkaz o telesni in duševni
zmožnosti za vožnjo motornih vozil kandidata za voznika ali
voznika.
(2) Drugi izrazi o vozilih, voznikih, cestah, delih ali vrstah
cest imajo v tem zakonu enak pomen, kot ga določajo predpisi
o motornih vozilih, pravilih cestnega prometa, javnih cestah in
prevozih v cestnem prometu.
II. PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU
3. člen
(nacionalni program za varnost cestnega prometa)
(1) Republika Slovenija določi nacionalni program varnosti cestnega prometa, s katerim se za obdobje desetih let
določijo prednostne naloge in cilji za zagotovitev večje varnosti
cestnega prometa.
(2) Naloge na področju priprave in usklajevanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa opravlja ministrstvo,
pristojno za promet.
4. člen
(javna agencija za varnost prometa)
(1) Regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge
s področja voznikov, vozil, analitsko-raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje,
usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega raziskovanja
dejavnikov za nastanek prometnih nesreč ter strokovnih nalog
za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, izvaja Javna agencija Republike Slovenije za
varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija).
(2) V imenu Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice in izpolnjuje obveznosti Vlada Republike Slovenije.
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(3) Glede vprašanj organizacije in delovanja javne agencije, ki s tem zakonom niso urejena, se uporablja zakon, ki ureja
javne agencije.
5. člen
(področje prometne vzgoje in izobraževanja, usposabljanje
in izobraževanje za varno udeležbo v cestnem prometu)
(1) Vsebine prometne vzgoje in varne mobilnosti so vključene v obvezni in razširjeni program življenja in dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izvajajo pa jih pristojni strokovni
delavci. Preventivne dejavnosti na področju varnosti cestnega
prometa organizirajo in izvajajo javna agencija ter sveti za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, javnimi
vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter društvi, prostovoljci in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi na področju varnosti cestnega prometa.
(2) Usposabljanja in izobraževanja s področja varnosti v
cestnem prometu, prevozov v cestnem prometu, vozil, voznikov
in varnosti cestne infrastrukture izvaja tudi javna agencija, ki
organizira izobraževanja, usposabljanja, delavnice, preventivne dogodke, konference, seminarje, simpozije, forume in
podobno.
(3) Stroške izvedbe storitev iz prejšnjega odstavka krijejo
udeleženci. Sredstva, pridobljena iz tega naslova, so prihodki
javne agencije.
6. člen
(sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
samoupravnih lokalnih skupnostih)
(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti)
ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v
nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti.
(2) Svet imenuje predstavniški organ lokalne skupnosti,
sestavljajo ga predstavniki organov lokalne skupnosti ter drugih
organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti,
katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem
prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih organizacij, organizacij
civilne družbe, policije, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih).
Predstavniški organ lokalne skupnosti določi sestavo sveta,
način delovanja in število članov oziroma članic (v nadaljnjem
besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organov, organizacij in institucij iz prejšnjega stavka imenuje za mandatno
dobo štirih let.
(3) Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na
lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za
varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost
cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri
izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje
prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno
vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-preventivnih
aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v
okviru uprave lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo
in ministrstvom, pristojnim za promet.
(4) Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovijo
skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje
dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo
koordinacijsko telo.
(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje
v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni
lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
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7. člen
(delovanje v javnem interesu)
Nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, pomembnih za preventivo in varnost cestnega prometa, pridobijo status
nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z zakonom,
ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, če
razvijajo in izvajajo programe s področja preventive in varnosti
v cestnem prometu (usposabljanje, dodatno izobraževanje,
izdaja gradiv, promocija, razprave, predstavitve, razstave s
področja varnosti cestnega prometa in podobno), razen dejavnosti šol vožnje.
III. JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA
8. člen
(status javne agencije)
Javna agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata ta zakon in
zakon, ki ureja javne agencije.
9. člen
(naloge javne agencije)
(1) Javna agencija na podlagi javnega pooblastila opravlja
naslednje naloge:
1. izdaja odločb, izbira in pooblaščanje organizacij za
opravljanje nalog s področja voznikov in vozil ter strokovni
nadzor nad njihovim delom;
2. vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih potrdil o skladnosti, zbirk
podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega
usposabljanja voznikov, registra šol vožnje, evidenc o opravljenih preizkusih usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem
izpitu, evidenc o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti
za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov ter referente, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč
s smrtnim izidom, vzgojnih in preventivnih akcij, kolesarskih
izpitov in tekmovanj, priznanj in nagrad;
3. zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov;
4. naloge s področja ugotavljanja skladnosti vozil.
(2) Strokovne naloge javne agencije so:
1. izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in vozil;
2. načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog
s področja varnosti cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ter
izvedbenih načrtov, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov,
lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov za varnost cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu:
strokovnjaki);
3. razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje
in priprava prometnovzgojnih publikacij in drugega gradiva
(letaki, plakati, brošure, filmi, spletno gradivo ipd.), razvijanje in
izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost
cestnega prometa;
4. strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni, koordinacija in spremljanje njihovih aktivnosti, zagotavljanje preventivnih gradiv in
možno sofinanciranje preventivnih aktivnosti na lokalni ravni.
(3) Analitsko-raziskovalne naloge javne agencije so:
1. priprava analiz in poročil, ocenjevanje stanja varnosti
cestnega prometa in sodelovanje pri oblikovanju politike na
tem področju;
2. proučevanje, načrtovanje, analiziranje in predlaganje
strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in predpisov s tega področja;
3. organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela ter izdajanje strokovnih mnenj in ekspertiz o varnosti
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cestnega prometa, pa tudi spodbujanje raziskovalnega dela na
tem področju pri drugih izvajalcih.
(4) Javna agencija opravlja tudi naslednje naloge:
1. načrtovanje, organizacija in izvajanje neodvisnega raziskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč;
2. preverjanje varnosti cestne infrastrukture v vseh fazah
načrtovanja in obratovanja, ki temelji na presoji idejne zasnove in projektne dokumentacije ter pregledu obstoječe cestne
infrastrukture;
3. organiziranje usposabljanja izvajalcev programov
usposabljanja, določenih s tem zakonom, ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v
cestnem prometu;
4. organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja
na področjih voznikov, vozil, preventivnega, vzgojnega in raziskovalnega dela ter na drugih področjih, pomembnih za varnost
cestnega prometa;
5. sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi
organi, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
lokalnih skupnostih ter s posameznimi znanstvenimi delavci in
strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost
cestnega prometa;
6. sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami
civilne družbe, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost
cestnega prometa, ter sofinanciranje njihovih preventivnih aktivnosti;
7. podeljevanje priznanj in nagrad na področju preventive,
vzgoje in varnosti cestnega prometa;
8. druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo varnost
cestnega prometa.
10. člen
(organi javne agencije)
(1) Organa javne agencije sta svet javne agencije in
direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Svet javne agencije sestavlja devet članov, ki jih ustanovitelj v svet javne agencije imenuje za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Pet članov sveta javne
agencije imenuje neposredno, štiri člane pa na podlagi javnega
poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe.
(3) Člani sveta javne agencije ne smejo biti:
– osebe, ki so zaposlene ali so člani upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali imajo lastninske
deleže v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost na področju,
ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali v pravnih osebah, ki
imajo lastninski delež v takih pravnih osebah, ter
– osebe, katerih zakonec, zunajzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena je član upravnega
ali nadzornega organa pravne osebe, ki opravlja dejavnost
na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali ima
lastninske deleže v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost na
področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali v pravnih
osebah, ki ima lastninski delež v takih pravnih osebah.
(4) Svet javne agencije ima na področju preventive in
vzgoje posvetovalno telo – Odbor za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Republike Slovenije, ki daje pobude in predloge za načrtovanje programa dela javne agencije in finančnega načrta na področju preventive in vzgoje. Sestavljajo ga
predstavniki svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
lokalnih skupnosti ter predstavniki strokovne javnosti in civilne
družbe. Število članov, način njihovega imenovanja, vsebino in
način dela določa ustanovitveni akt. Svet javne agencije ima
lahko poleg navedenega tudi druga posvetovalna telesa.
(5) Za direktorja javne agencije je lahko imenovana oseba, ki:
1. ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
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oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih druge stopnje;
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobila z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj
izobrazba, določena v prejšnji točki, od tega najmanj sedem let
vodstvenih izkušenj;
3. je strokovnjak na področju dela javne agencije;
4. ima znanje angleškega ali nemškega jezika;
5. je državljan Republike Slovenije;
6. izpolnjuje zahteve iz šestega in devetega odstavka
tega člena;
7. izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom, ki ureja
javne agencije.
(6) Direktor javne agencije ne sme:
– sam kot fizična oseba poslovno sodelovati s fizičnimi ali
pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je
pristojna urejati javna agencija,
– biti član upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki poslovno sodeluje s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki
opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna
agencija,
– imeti lastniških deležev v pravnih osebah, ki poslovno
sodelujejo s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali v
pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih osebah.
(7) Prepovedano poslovno sodelovanje iz prejšnjega odstavka ne vključuje poslovnega sodelovanja zaradi uporabe
javno dostopnih storitev, ki jih zagotavljajo fizična ali pravne
osebe, ki opravljajo dejavnosti na področju, ki ga je pristojna
urejati javna agencija.
(8) Direktorja javne agencije imenuje ustanovitelj na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi v
petem odstavku tega člena, in zakonom, ki ureja javne agencije. Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno
imenovan.
(9) Direktor javne agencije, njegov zakonec, zunajzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega
kolena ne smejo:
– sami kot fizične osebe opravljati dejavnosti na področju,
ki ga je pristojna urejati javna agencija,
– biti člani upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati
javna agencija,
– imeti lastniških deležev v pravnih osebah, ki opravljajo
dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija,
ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih
osebah.
11. člen
(financiranje javne agencije)
(1) Javna agencija se financira:
1. s sredstvi državnega proračuna, pridobljenimi na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za promet,
2. s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na
trgu,
3. z drugimi prihodki, skladno s predpisi.
(2) Prihodki javne agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog javne agencije, določenih v 9. členu tega zakona
in aktu o ustanovitvi javne agencije, zagotavljanju pogojev za
delovanje javne agencije in financiranju odhodkov, povezanih s
tekočim poslovanjem javne agencije, kot so stroški dela, stroški
materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(3) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet javne
agencije na predlog direktorja javne agencije, v soglasju z
ustanoviteljem.
(4) Prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz izvajanja
storitev na trgu in prodaje blaga. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna javna agencija vplača v proračun.
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Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova
izvajanja dejavnosti na trgu.
(5) Javna agencija za svoje storitve, ki jih opravlja za
posameznike in pravne osebe, v skladu z zakonom, ki ureja
javne agencije, izda tarifo, s katero določi višino plačil za svoje
storitve.
IV. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA
12. člen
(pristojnost za odločanje v upravnih zadevah)
V upravnih zadevah, v katerih na prvi stopnji na podlagi
tega zakona odločajo javna agencija in upravne enote, na drugi
stopnji odloča ministrstvo, pristojno za promet, če ta zakon ne
določa drugače.
13. člen
(pooblastila vlade)
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi ceno programa
dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.
14. člen
(pooblastila ministra, pristojnega za promet)
(1) Minister, pristojen za promet:
1. izda natančnejše predpise o opremljenosti in delu šol
vožnje, načinu vodenja predpisanih evidenc in natančneje določi program usposabljanja kandidatov za voznike;
2. izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogojih
vodenja registra kandidatov za voznike, evidenčnega kartona
vožnje, dnevnega razvida vožnje, dnevnika usposabljanja ter
izpisnega lista;
3. izda predpise o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati ta vozila, in predpiše vsebino, barvo, obliko in dimenzije
svetlobnih tabel ter tablic »L«;
4. določi program in natančnejše pogoje za izvajanje
izobraževanja in dodatnega usposabljanja ter način izvajanja
in preverjanja znanja za učitelja vožnje;
5. določi program in natančnejše pogoje za izvajanje
izobraževanja in dodatnega usposabljanja ter način izvajanja
in preverjanja znanja za učitelja predpisov in strokovnega vodjo
šole vožnje;
6. predpiše obrazec dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja
predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje ter določi postopek izdaje in podaljšanja veljavnosti, zamenjave dovoljenj in
vodenja evidenc;
7. določi ceno tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri
izvrševanju predpisov o voznikih;
8. izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogoje
vodenja registra šol vožnje;
9. predpiše vsebino in obseg preizkusa vožnje za osebe,
ki so v okviru zdravstvenega pregleda voznika napotene na
preizkus vožnje v šolo vožnje;
10. predpiše način označitve vozila pri vožnji s spremljevalcem;
11. predpiše obseg in vsebino programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike;
12. predpiše obrazec kartona voznika začetnika;
13. predpiše obrazec dovoljenja za izvajalca programa
vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic;
14. predpiše obseg in vsebino programa usposabljanja za
izvajalce dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in izpita
ter obseg in vsebino programa rednega izpopolnjevanja znanja
za osebe, ki izvajajo dodatno usposabljanje;
15. predpiše natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik za
izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov;
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16. predpiše natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik za
izvajanje programov dodatnega usposabljanja za varno vožnjo;
17. predpiše obseg in vsebino programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter obrazec potrdila o opravljenem
programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo;
18. predpiše program in natančnejše pogoje za izvajanje
edukacijskih in psihosocialnih delavnic;
19. izda natančnejše predpise o programu, pogojih, ocenjevanju in načinu opravljanja vozniškega izpita za voznika
motornih vozil;
20. določi kraje in kategorije vozil, za katere se v posameznem kraju glede na predpisane pogoje za opravljanje
vozniškega izpita in značilnosti cestnega prometa (gostota
cestnega prometa, raznolikost udeležencev v cestnem prometu, obseg, vrsta in raznolikost infrastrukture) lahko opravljajo
vozniški izpiti;
21. izda natančnejše predpise o vodenju izpitne dokumentacije, vodenju, posredovanju in objavljanju statističnih
podatkov o vozniških izpitih ter o evidencah, ki jih vodi javna
agencija v zvezi z opravljanjem vozniških izpitov;
22. določi program usposabljanja in postopek preizkusa
usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu;
23. predpiše obrazec vozniškega dovoljenja ter postopek
za izdajo, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo
vozniških dovoljenj, enotne kode pripomočkov, ki jih mora voznik uporabljati pri vožnji vozila, in omejitev ter način vodenja
evidenc;
24. predpiše načine in postopke kontrole ter opremo
inšpektorjev.
(2) Minister, pristojen za promet, na javnem razpisu izbere
organizacijo:
1. za izdelavo obrazcev vozniških dovoljenj, obrazcev
vlog za izdajo vozniških dovoljenj, obrazcev dovoljenj za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo oziroma
strokovno vodjo (v nadaljnjem besedilu: strokovni vodja) šole
vožnje ter obrazcev potrdil o opravljenem vozniškem izpitu in
drugih obrazcev, ki se izdajajo na podlagi tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter vsebujejo
predpisane zaščitne elemente;
2. za personalizacijo obrazcev vozniških dovoljenj.
15. člen
(pooblastila ministra, pristojnega za zdravje)
Minister, pristojen za zdravje:
1. izda predpise o vrsti in obsegu zdravstvenih pregledov,
ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih
vozil po tem zakonu in predpiše način, postopek izdaje ter
obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem
pregledu;
2. določi pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih
pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil
za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izpolnjevati
javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost na področju medicine dela,
prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene
dejavnosti);
3. določi pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih
zdravstvenih pregledov izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in
športa, ter pogoje za odvzem javnega pooblastila izvajalcem
zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela,
prometa in športa za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja;
4. na podlagi javnega poziva pooblasti izvajalce zdrav
stvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci
zdravstvene dejavnosti), za opravljanje kontrolnih zdravstvenih
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pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov
kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja;
5. imenuje posebno zdravstveno komisijo, ki opravlja
zdravstvene preglede po ugovoru kandidata za voznika in
voznika motornega vozila, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil
ter predčasne ponovne zdravstvene preglede;
6. določi izvajalca zdravstvene dejavnosti za ugotavljanje
zmožnosti za vožnjo oseb, ki morajo zaradi omejene telesne
zmožnosti voziti prilagojeno vozilo, in za ugotavljanje prilagojenosti vozil za te osebe;
7. določi pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči, program izpita iz prve pomoči ter način vodenja evidenc o
opravljenem izpitu iz prve pomoči;
8. za opravljanje izpita in izvajanje usposabljanj iz prve
pomoči pooblasti drugo organizacijo, ki izpolnjuje predpisane
pogoje, če pristojna organizacija Rdečega križa ne izpolnjuje
pogojev za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči;
9. določi pogoje za oprostitev opravljanja izpita iz prve
pomoči za kandidata za voznika;
10. predpiše merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
16. člen
(pooblastila ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo)
Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo:
1. predpiše program usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki;
2. predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
oziroma zavodi za izvajanje programa iz prejšnje točke;
3. pooblasti organizacije oziroma zavode za izvajanje
programa iz 1. točke tega člena;
4. določi način izvajanja usposabljanja in način preverjanja usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi
priključki, obliko in vsebino potrdila o usposobljenosti ter način
vodenja evidenc; evidenca mora vsebovati naslednje podatke:
osebno ime, enotno matično številko občana (v nadaljnjem
besedilu: EMŠO), stalno oziroma začasno prebivališče, datum
začetka in zaključka usposabljanja, številko izdanega potrdila
o usposobljenosti;
5. predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna
ustanova s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv
ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno
delo s traktorji in traktorskimi priključki;
6. na javnem razpisu izbere izobraževalno ustanovo s
področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s
traktorji in traktorskimi priključki.
17. člen
(pooblastila direktorja javne agencije)
Direktor javne agencije:
1. pooblasti pravno osebo ali samostojnega podjetnika
posameznika za izvajanje programa dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo in programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
2. imenuje komisijo, pred katero bodo opravljali izpit oziroma preizkus:
– kandidati za učitelja vožnje in učitelji vožnje,
– kandidati za učitelja predpisov in učitelji predpisov,
– kandidati za strokovnega vodjo šole vožnje,
– kandidati za izvajalca usposabljanj voznikov začetnikov,
– kandidati za izvajalca vadbe varne vožnje,
– osebe, ki opravljajo preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu;
3. pooblasti osebo za ocenjevanje na vozniškem izpitu.
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18. člen

(pooblastila ministra, pristojnega za obrambo in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, podrobneje predpiše način in pogoje za
vožnjo vojaških vozil, pri čemer določi zlasti število oseb in
pogoje za prevoz oseb ter kategorijo vozniškega dovoljenja in
vojaško usposobljenost voznikov.
(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, ter z
ministrom, pristojnim za promet, podrobneje določi:
– program in način izvajanja usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil
policije, reševalnih vozil in specialnih vozil za izvajanje nujne
medicinske pomoči, ki se uporabljajo v okviru javne zdrav
stvene službe in vojaške zdravstvene službe (v nadaljnjem
besedilu: reševalna vozila), posebej označenih intervencijskih
vozil civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne javne reševalne službe in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se
uporabljajo za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
(v nadaljnjem besedilu: intervencijska vozila civilne zaščite),
– pogoje za izvajanje usposabljanja in preverjanje usposobljenosti,
– obrazec potrdila o usposobljenosti za vožnjo,
– vzpostavitev ter način vodenja evidence o opravljenem
programu usposabljanja in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo.
19. člen
(pooblastilo za izvajanje ukrepov po tem zakonu)
Pooblaščene uradne osebe (policija in inšpektorji), ki izvajajo nadzor nad izvrševanjem tega zakona, pri nadzoru uporabljajo ukrepe, določene s tem zakonom ali drugimi predpisi,
ki se nanašajo na varnost cestnega prometa.
V. POOBLASTILA INŠPEKCIJSKIH
IN DRUGIH NADZORNIH ORGANOV
20. člen
(strokovni nadzor)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na vozniška dovoljenja, vozniške izpite in programe izobraževanja in
dodatnega usposabljanja, ki jih izvaja javna agencija, opravlja
ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Strokovni nadzor nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja dela subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike, izvajajo programa dodatnega usposabljanja
za voznike začetnike in za varno vožnjo ter izvajajo programe
izobraževanja in dodatna usposabljanja izvajalcev programov
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, opravlja javna agencija.
(3) Na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru javna
agencija:
1. izda poročilo o delu subjekta iz prejšnjega odstavka;
2. izda pisno opozorilo, če ugotovi, da:
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne izvaja usposabljanj po predpisanem programu in trajanju programa,
– pooblaščena organizacija ne javi sprememb iz sedmega
odstavka 45. člena tega zakona ali šola vožnje ne javi sprememb iz šestega odstavka 28. člena tega zakona,
– šola vožnje ne izda izpisnega lista na zahtevo kandidata
za voznika,
– pooblaščena organizacija na predpisan način ne vodi
evidence o udeležencih programov izobraževanj in dodatnih
usposabljanj ali šola vožnje na predpisan način ne vodi ali hrani
registra kandidatov, evidenčnega kartona vožnje, dnevnega
razvida vožnje, izpisnega lista ali dnevnika usposabljanja iz
teorije,
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– pooblaščena organizacija ali šola vožnje javne agencije
ne obvešča o izvajanju usposabljanj v skladu s tem zakonom,
– šola vožnje izvaja teoretični del usposabljanja kandidatov za voznika na naslovu učilnice ali praktični del usposabljanja kandidatov za voznika na naslovu oziroma lokaciji vadbene
površine, ki nista vpisani v register šol vožnje.
(4) Na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru, obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, javna agencija pooblaščeni organizaciji odvzame pooblastilo ali izbriše
šolo vožnje iz registra šol vožnje, če ugotovi, da:
– so bila subjektu iz drugega odstavka tega člena izdana
tri ali več kot tri pisna opozorila v obdobju zadnjih dveh let,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne izpolnjuje
več predpisanih pogojev za izvajanje programov usposabljanj
po tem zakonu,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje izvaja programe usposabljanj, pa ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za
izvajanje programov usposabljanj po tem zakonu,
– je pooblaščena organizacija izdala potrdilo o opravljenem programu, vendar programa ni izvedla, ali je šola vožnje v
evidenčni karton vožnje vpisala zaključen teoretični ali praktični
del usposabljanja, usposabljanja pa ni izvedla,
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne vodi evidenc, ki jih mora voditi na podlagi tega zakona.
(5) Strokovni nadzor nad delom ocenjevalca na vozniškem izpitu izvaja javna agencija.
(6) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na
usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, opravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Pri nadzoru se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki
se nanašajo na strokovni nadzor.
20.a člen
(strokovni nadzor ministrstva, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Strokovni nadzor nad vsebino, obsegom, strokovnostjo
in kakovostjo izvajanja usposabljanja za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih
vozil civilne zaščite, opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri nadzoru se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na strokovni
nadzor.
21. člen
(pooblastila policije in vojaške policije)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki določajo prekrške v cestnem prometu, izvaja policija.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki določajo prekrške voznikov vojaških vozil v cestnem prometu, izvaja
vojaška policija.
22. člen
(pooblastila inšpektorata, pristojnega za promet)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo
na delo subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike, izvajajo programe za voznike začetnike in programe dodatnih
izobraževanj in usposabljanj voznikov, opravljajo inšpektorji kot
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi inšpektorata,
pristojnega za promet.
(2) Če kršitev določb tega zakona določa prekršek, povezan z delom subjektov iz prejšnjega odstavka, in v primerih,
ko ni podana pristojnost policije iz prejšnjega člena, inšpektorat, pristojen za promet, opravlja tudi naloge prekrškovnega
organa.
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23. člen
(pooblastila inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo
in gozdarstvo)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. Pri
nadzoru se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se
nanašajo na inšpekcijski nadzor.
23.a člen
(pooblastila inšpektorata, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na
usposabljanje za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije,
reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite, opravlja
inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Pri nadzoru se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor.
24. člen
(pooblastila inšpektorja)
(1) Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji v prostorih
šole vožnje in pooblaščenih organizacij, v okviru pooblastil,
določenih s tem zakonom, pa tudi v cestnem prometu. Inšpekcijski nadzor nad delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za
voznike, opravlja inšpektor tudi v vozilih, s katerimi se kandidati
za voznike usposabljajo v vožnji.
(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor
pravico pregledati prostore, naprave in opremo, ki se uporablja
pri izvajanju določb tega zakona, ter pogodbe, evidence, ki jih
šole vožnje in pooblaščene organizacije vodijo na podlagi tega
zakona, ter listine, spise in druge dokumente, ki se nanašajo
na izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih predpisov.
(3) Inšpektor sme ugotavljati istovetnost oseb, ki v šolah
vožnje in pooblaščenih organizacijah opravljajo dela, nad izvajanjem katerih se opravlja nadzor, ter preveriti, ali te osebe
izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, predpisane s tem zakonom.
(4) Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico pridobiti tudi podatke o tehničnem in drugem
varovanju prostorov, naprav, opreme, evidenc in listin, obrazcev
ter pečatov ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzora in pooblastili, ki jih ima na podlagi tega
zakona in zakona, ki ureja inšpekcijsko nadzorstvo.
(5) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki inšpektorju ne
omogoči opravljanja dejanj iz tretjega odstavka tega člena,
njuna odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
(6) Z globo 160 eurov se za prekršek kaznuje oseba iz
tretjega odstavka tega člena, če ne izkaže svoje identitete na
inšpektorjevo zahtevo.
25. člen
(pooblastila inšpektorja v cestnem prometu)
(1) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor
pravico ustaviti vozilo in pregledati naprave in opremo na
vozilu, dokumente in druga dokazila, ki jih mora imeti pri sebi
voznik v učnem procesu, učitelj vožnje, spremljevalec ali kandidat za voznika.
(2) V ta namen uporablja označena službena vozila in
posebno tehnično in svetlobno opremo.
26. člen
(ukrepi inšpektorja)
(1) Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da šola vožnje ali pooblaščena organizacija krši
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določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ima po tem zakonu pravico in dolžnost:
1. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
2. pooblaščeni organizaciji ali šoli vožnje po tem zakonu
začasno prepovedati opravljanje dela za izvajanje določb tega
zakona do odprave nepravilnosti in pomanjkljivosti;
3. prepovedati, da opravlja delo oseba, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev za opravljanje dela ali če ga opravlja v
času, ko ji je omejena pravica opravljati to delo.
(2) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se kandidat za voznika, voznik začetnik ali voznik na dodatnem izobraževanju in usposabljanju ni usposabljal po predpisanem programu, inšpektor z odločbo odredi, da se mora ta oseba ponovno usposobiti po predpisanem programu, stroške ponovnega
usposabljanja pa krije šola vožnje ali pooblaščena organizacija,
ki te osebe ni usposabljala po predpisanem programu.
(3) Inšpektor mora javno agencijo obvestiti o ugotovljenih
nepravilnostih iz 20. člena tega zakona ter odrejenih ukrepih iz
2. in 3. točke prvega ter drugega odstavka tega člena.
27. člen
(posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov)
(1) Javna agencija, ministrstvo, pristojno za promet, policija, inšpektorat, pristojen za promet, upravna enota, ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, in občinski redarji imajo v zvezi z
izvajanjem svojih zakonsko določenih nalog pravico obdelovati
podatke o:
– imetnikih vozniških dovoljenj,
– kandidatih za voznike,
– vozilih,
– osebah, ki v šolah vožnje usposabljajo kandidate za
voznike ter v pooblaščenih organizacijah izvajajo programe
dodatnih usposabljanj voznikov in izvajalcev, o pokojninskem
in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju oseb, ki v šolah
vožnje usposabljajo kandidate za voznike ter v pooblaščenih
organizacijah izvajajo programe dodatnih usposabljanj voznikov in izvajalcev,
– neporavnanih finančnih obveznostih gospodarskih
družb, javnih in zasebnih izobraževalnih zavodov in drugih
pravnih oseb zasebnega prava, samostojnih podjetnikov posameznikov, ki so podali vlogo za opravljanje dejavnosti šol
vožnje oziroma to dejavnost že opravljajo,
– prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter
– izrečenih kaznih in ukrepih.
(2) Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj in podatke
iz drugih evidenc, predpisanih v tem zakonu, ki jih potrebujejo v zvezi z izvajanjem nalog, določenih s tem zakonom in
podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi, imajo pravico
obdelovati tudi drugi organi in organizacije, kadar izvajajo javna
pooblastila.
(3) Organi in organizacije, ki zbirajo podatke, potrebne za
izvajanje tega zakona, morajo te podatke brezplačno posredovati organom in organizacijam iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
(4) Nacionalne kontaktne točke v državah članicah Evropske unije, določene za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih, imajo pravico pridobiti podatke iz prvega
odstavka 70. člena tega zakona, kadar jih pristojni organi
države članice Evropske unije potrebujejo za izvrševanje nalog,
povezanih z izdajo, zamenjavo, nadomestitvijo, podaljšanjem
ali razveljavitvijo vozniškega dovoljenja. Posredovanje podatkov je brezplačno in se zagotavlja z avtomatizirano izmenjavo
podatkov prek omrežja Evropske unije za vozniška dovoljenja.
(5) Naloge nacionalne kontaktne točke kot pristojnega
organa za čezmejno posredovanje in izmenjavo podatkov iz
evidence vozniških dovoljenj opravlja ministrstvo, pristojno za
promet.
(6) Osebni podatki v evidencah in registrih po tem zakonu
se obdelujejo za naslednje namene:
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– spremljanje voznika in njegove pravice do vožnje motornih in priklopnih vozil različnih kategorij,
– spremljanje kandidatov za voznike, njihovega usposabljanja in opravljanja vozniškega izpita,
– spremljanje usposobljenosti izvajalcev programov usposabljanj in članov komisij iz tega zakona.
(7) Osebni podatki v evidencah in registrih se obdelujejo
tudi zaradi njihovega posredovanja organom in organizacijam,
ki imajo za izvajanje zakonsko določenih nalog pravico obdelovati te podatke.

(8) Če je šola vožnje izbrisana iz registra šol vožnje zaradi
ugotovljenih nepravilnosti v skladu s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, sme strokovni vodja šole vožnje,
izbrisane iz registra šol vožnje, opravljati delo strokovnega vodje v drugi šoli vožnje po preteku enega leta od izdane odločbe
o izbrisu šole vožnje iz registra šol vožnje.
(9) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbo šestega odstavka tega člena, njuna odgovorna oseba
pa z globo 200 eurov.

VI. USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE

(register šol vožnje)

29. člen
28. člen
(opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike)
(1) Dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike opravljajo gospodarske družbe, javni in zasebni izobraževalni
zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, policija in vojska, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 30. členu tega zakona in drugih predpisih
(v nadaljnjem besedilu: šola vožnje).
(2) Dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tudi pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v državah članicah
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu:
države pogodbenice), ki izpolnjujejo s tem zakonom določene
pogoje za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za
voznike. Dejavnost se lahko opravlja stalno, prek ustanovljene
podružnice v Republiki Sloveniji, ali občasno oziroma začasno
(v nadaljnjem besedilu: čezmejno), če so izpolnjeni pogoji za
zakonito opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za
voznike v državi sedeža.
(3) Vloga za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike se vloži pri javni agenciji. Za opravljanje
dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike javna agencija
izda odločbo. Odločba se izda za tisto kategorijo motornih vozil, za katero šola vožnje izpolnjuje predpisane pogoje. Javna
agencija izda odločbo tudi za čezmejno opravljanje dejavnosti,
vendar le tisti pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki ima v državi pogodbenici, kjer ima sedež, enakovredno dovoljenje za opravljanje dejavnosti usposabljanja
kandidatov za voznike in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
30. člena tega zakona.
(4) Javna agencija mora o vlogi za čezmejno opravljanje
dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike odločiti v roku
45 dni od prejema popolne vloge. Če to opravičuje zahtevnost
zadeve, lahko javna agencija rok za izdajo odločbe pred njegovim potekom s sklepom podaljša, vendar največ za 45 dni.
Podaljšanje in trajanje podaljšanja roka mora v sklepu utemeljiti. Če javna agencija ne izda odločbe v predpisanem roku,
se šteje, da je bila odločba o vpisu šole vožnje v register šol
vožnje izdana.
(5) Šola vožnje sme začeti opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, ko jo javna agencija vpiše v
register šol vožnje.
(6) Šola vožnje, vpisana v register šol vožnje, mora v
15 dneh javno agencijo pisno obvestiti o vsaki spremembi, ki
je nastala po vpisu v register šol vožnje, vezano na podatke v
registru šol vožnje.
(7) Če je šola vožnje izbrisana iz registra šol vožnje zaradi
ugotovljenih nepravilnosti v skladu s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, se sme ponovni vpis v register
izvesti po preteku treh let od izdane odločbe o izbrisu iz registra
šol vožnje. V tem roku se v register šol vožnje ne vpiše šola
vožnje, katere zakoniti zastopnik ali strokovni vodja šole vožnje
je oseba, ki je bila zakoniti zastopnik ali strokovni vodja šole
vožnje, izbrisane iz registra šol vožnje.

(1) Register šol vožnje vodi javna agencija. Podatki, vpisani v register šol vožnje, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati izpis iz registra.
(2) Register šol vožnje vsebuje naslednje podatke:
1. številko vpisa v register;
2. matično številko poslovnega subjekta;
3. naziv šole vožnje;
4. sedež in naslov poslovnega prostora;
5. statusno obliko;
6. osebno ime učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje;
7. številko dovoljenja oziroma potrdila za opravljanje dela
učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole
vožnje;
8. naslov učilnice, kjer šola vožnje opravlja dejavnost;
9. naslov oziroma lokacijo vadbene površine;
10. registrske oznake vozil, ki jih šola vožnje uporablja za
praktični del usposabljanja kandidatov za voznike;
11. kategorije, za katere je registrirana;
12. datum vpisa v register.
30. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov)
(1) Šola vožnje mora imeti:
1. učilnico, ki je funkcionalno opremljena za nemoteno
poučevanje odraslih oseb. Šola vožnje, ki izvaja teoretični del
usposabljanja kandidatov za voznike tudi na daljavo, mora
imeti v učilnici strojno in programsko opremo za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike na daljavo,
ki omogoča stalno in sledljivo beleženje prisotnosti kandidatov
za voznike pri usposabljanju;
2. poslovni prostor, namenjen za sprejem strank, delo
strokovnega vodje šole vožnje, administrativne zadeve in arhiviranje gradiva;
3. najmanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov
za voznike tistih kategorij, za katere je vpisana v register šol vožnje, razen za kategoriji B1, C1 in C1E, če se kandidat za voznika
usposablja z vozilom, ki ga zagotovi sam, in je šola vožnje vpisana
v register šol vožnje za kategorijo B, C oziroma CE;
4. vadbeno površino, na kateri je mogoče izvajati predpisane vaje s prve učne stopnje programa usposabljanja kandidatov za voznike.
(2) V šolah vožnje smejo usposabljati kandidate za voznike samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavna
dovoljenja za opravljanje tega dela ter delo opravljajo kot
samozaposlene osebe ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi za
določen ali nedoločen čas.
(3) Za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov mora
šola vožnje zagotavljati tudi strokovnega vodjo šole vožnje, ki
ima veljavno dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje ter
delo opravlja kot samozaposlena oseba ali na podlagi pogodbe
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim
časom, in sicer samo v eni šoli vožnje. Strokovni vodja šole
vožnje:
1. je odgovoren za vodenje izvajanja dejavnosti;
2. skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje
in učiteljev predpisov;
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3. učitelje vožnje in učitelje predpisov napoti na redno
obnavljanje in dopolnjevanje znanja;
4. je odgovoren za pravilno vodenje evidenc iz 44. člena;
5. obvešča javno agencijo o izvajanju usposabljanja kandidatov za voznike v skladu z dvanajstim odstavkom 39. člena
tega zakona;
6. sodeluje z javno agencijo in občasno spremlja izpitne
vožnje;
7. svetuje kandidatom za voznike;
8. predstavlja šolo vožnje pred javno agencijo;
9. je odgovoren – v skladu s predpisano vsebino in obsegom usposabljanja – za strokovnost in kakovost izvajanja
usposabljanja kandidatov za voznike.
(4) Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem prometu in prometno etiko smejo v šoli vožnje poučevati:
1. učitelji predpisov z veljavnim dovoljenjem za učitelja
predpisov o varnosti cestnega prometa;
2. učitelji vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelje vožnje, ki imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih
študijskih programih.
(5) Praktični del usposabljanja smejo v šoli vožnje poučevati učitelji vožnje z ustreznim veljavnim dovoljenjem za
učitelja vožnje.
(6) Zakoniti zastopnik šole vožnje ne sme biti oseba, ki je
bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje
in telo, spolno nedotakljivost, pravni promet, premoženje ali
varnost javnega prometa z zaporno kaznijo najmanj treh let.
(7) Šola vožnje mora ves čas delovanja izpolnjevati vse
predpisane pogoje.
(8) Šola vožnje mora teoretični in praktični del usposabljanja kandidatov za voznike opravljati na naslovu učilnice
in naslovu oziroma lokaciji vadbene površine, ki sta vpisani v
register šol vožnje.
(9) Šola vožnje mora za opravljanje dejavnosti v glavni
knjigi ločeno voditi analitični konto.
(10) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, četrtega, petega, šestega ali
devetega odstavka tega člena, njuna odgovorna oseba pa z
globo 200 eurov.
(11) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, njuna odgovorna
oseba pa z globo 500 eurov.
(12) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravi teoretični
del usposabljanja kandidatov za voznike na naslovu učilnice ali
praktični del usposabljanja kandidatov za voznike na naslovu
oziroma lokaciji vadbene površine, ki nista vpisani v register šol
vožnje, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
31. člen
(opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje)
(1) Šola vožnje sme poučevati kandidata za voznika na
vozilu, ki izpolnjuje predpisane pogoje, razen pri usposabljanju
kandidatov za voznika kategorij B1, C1 in C1E, če se kandidat
usposablja z vozilom, ki ga zagotovi sam.
(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo biti v motornem vozilu ali na njem samo kandidati šole vožnje, ki imajo pri
sebi evidenčne kartone vožnje, učitelji vožnje, strokovni vodje
šol vožnje, kandidati za učitelje vožnje, spremljevalci, starši,
rejniki, skrbniki in osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem
praktičnega dela programa usposabljanja.
(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za voznika
usposabljajo v praktičnem delu programa, morajo imeti na
strehi svetlobno tablo z napisom »ŠOLA VOŽNJE L«. Vozila,
ki nimajo strehe, priklopna vozila in vozila kategorij C1, C, D1
in D morajo biti namesto s svetlobno tablo med usposabljanjem
kandidata za voznika označena s predpisanimi tablicami »L«.
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Če učitelj vožnje – pri usposabljanju kandidata za voznika kategorij AM, A1, A2, A, B1 in F – spremlja kandidata za voznika
v drugem vozilu, se mora pri usposabljanju uporabljati naprava
za dvosmerno komunikacijo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek mora kandidat, ki se
usposablja na motornem vozilu kategorij AM, A1, A2, A, in B1,
pod pogojem, da se ne usposablja v vozilu z zaprto kabino in
vgrajenim zadrževalnim sistemom, uporabljati zaščitno oblačilo
ali telovnik, ki v vetru ne ovira kandidata. Zaščitno oblačilo ali
telovnik mora biti v signalnih barvah in na zadnji strani označen
s simbolom tablice »L«.
(5) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbo drugega ali tretjega odstavka tega člena, ali usposablja
kandidata, ki ni opremljen v skladu s četrtim odstavkom tega
člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(6) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa
z globo 200 eurov.
32. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja za delo učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje)
(1) Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko
pridobi oseba, ki:
1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo;
2. je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje
ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba
javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije
najmanj pet let;
4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora
za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in
svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali
varnost javnega prometa;
5. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;
6. ji v zadnjih treh letih ni:
– bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja;
– bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
– bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
(2) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka lahko dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije pridobi tudi oseba,
ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj
dve leti, če že ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje druge
kategorije najmanj tri leta.
(3) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega
prometa lahko pridobi oseba, ki:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih;
2. je zaključila program izobraževanja za učitelja predpisov in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne
agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju
poklicnih kvalifikacij;
3. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo vozil
kategorije B;
4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora
za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in
svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali
varnost javnega prometa.
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(4) Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje dobi
oseba, ki:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem
strokovnem študijskem programu prve stopnje in najmanj tri
leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje;
2. je zaključila program izobraževanja za vodjo šole vožnje in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne
agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju
poklicnih kvalifikacij;
3. ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za
vozila kategorije B;
4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora
za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in
svoboščine, delovno razmerje in socialno varnosti, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali
varnost javnega prometa.
33. člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem
dela učitelja vožnje, učitelja predpisov
in strokovnega vodje šole vožnje)
(1) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav pogodbenic za opravljanje reguliranih poklicev v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zakon o postopku priznavanja
poklicnih kvalifikacij), izvaja javna agencija.
(2) Javna agencija ima kot pristojni organ v zvezi z izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka vse pravice in obveznosti, ki jih zakon, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev, določa za pristojni organ. Če
s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje teh nalog
uporabljajo določbe zakona o postopku priznavanja poklicnih
kvalifikacij.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena javna agencija
izvaja kot javno pooblastilo po tem zakonu.
34. člen
(stalno opravljanje dela oziroma storitev učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje)
(1) Delo učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega
vodje šole vožnje lahko v šoli vožnje, vpisani v register šol
vožnje, opravlja tudi oseba, ki v državi pogodbenici opravlja
delo usposabljanja kandidatov za voznike oziroma izpolnjuje
pogoje, na podlagi katerih lahko opravlja delo usposabljanja
kandidatov za voznike.
(2) Oseba, ki želi opravljati delo iz prejšnjega odstavka,
mora pri javni agenciji vložiti zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije z dokazili, v skladu z zakonom o postopku priznavanja
poklicnih kvalifikacij.
(3) Javna agencija na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka izda v primeru ustreznih poklicnih kvalifikacij odločbo o
priznanju poklicne kvalifikacije, v primeru neustreznih poklicnih
kvalifikacij pa odločbo, v kateri pozove osebo, da za priznavanje poklicnih kvalifikacij opravi dopolnilni ukrep, v skladu z zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij. Zoper odločbi je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
35. člen
(začasno opravljanje dela oziroma storitev učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje)
(1) Delo učitelja vožnje, učitelja predpisov ali strokovnega
vodje šole vožnje lahko v šoli vožnje, vpisani v register šol voženj, začasno opravljajo tudi ponudniki iz držav pogodbenic, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dela oziroma storitev v državi
pogodbenici izvora in imajo veljavno vozniško dovoljenje.
(2) Oseba, ki želi opravljati delo iz prejšnjega odstavka,
mora pri javni agenciji vložiti pisno prijavo ter priložiti dokumente, ki jih pristojni organ lahko zahteva na podlagi zakona o
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postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij. Posamezniku javna
agencija izda potrdilo o prejeti prijavi.
(3) Upravna enota na podlagi potrdila iz prejšnjega odstavka posamezniku izda dovoljenje za opravljanje dela učitelja
vožnje, učitelja predpisov ali strokovnega vodje šole vožnje.
Dovoljenje se izda za dobo enega leta oziroma za krajši čas, če
je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju. Veljavnost
se lahko podaljša za eno leto oziroma za krajši čas, če je taka
omejitev določena v vozniškem dovoljenju, na podlagi vložene
ponovne prijave pri pristojnem organu.
36. člen
(izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje)
(1) Dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in
strokovnega vodjo šole vožnje izda in mu podaljša veljavnost
upravna enota.
(2) Dovoljenje za učitelja vožnje in dovoljenje za učitelja
predpisov se izda za pet let oziroma za krajši čas, če je taka
omejitev določena v vozniškem dovoljenju, na podlagi potrdila
o opravljenem izpitu za učitelja vožnje ali učitelja predpisov,
določenim s tem zakonom. Dovoljenje za strokovnega vodjo
šole vožnje se izda brez omejitve veljavnosti, na podlagi potrdila o opravljenem izpitu za strokovnega vodjo šole vožnje,
določenim s tem zakonom.
(3) Veljavnost dovoljenja za učitelja vožnje in dovoljenja
za učitelja predpisov se podaljša za pet let oziroma za krajši
čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju, na
podlagi potrdil o opravljenem programu dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov, določenim s tem
zakonom.
(4) Veljavnost dovoljenja za učitelja vožnje se ne podaljša, če so podani razlogi iz 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka
32. člena tega zakona.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, v okviru evidence
voznikov vodi evidenco izdanih dovoljenj za učitelje vožnje,
evidenco dovoljenj za učitelje predpisov o varnosti cestnega
prometa in evidenco dovoljenj za strokovne vodje šol vožnje,
ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum izdaje dovoljenja in veljavnost,
4. stalno oziroma začasno prebivališče,
5. kategorijo, za katero je izdano dovoljenje za učitelja
vožnje,
6. upravno enoto, ki je izdala oziroma podaljšala veljavnost dovoljenja,
7. podatke o ugotovljeni začasni ali trajni zdravstveni nezmožnosti opravljanja poklica voznika oziroma učitelja vožnje.
(6) Podatke v evidenco vpisujejo upravne enote.
37. člen
(izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje,
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje)
(1) Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje izvaja
javna agencija.
(2) Javna agencija mora imeti za izvajanje izobraževanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol
vožnje:
1. učilnico, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja
za skupino najmanj 20 udeležencev z ločenimi sanitarnimi
prostori v neposredni bližini učilnice, in v učilnici strojno in
programsko opremo za izvajanje teoretičnega dela izobraževanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij
šol vožnje na daljavo, ki omogoča stalno in sledljivo beleženje
prisotnosti učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih
vodij šol vožnje pri izobraževanju;
2. učne pripomočke, ki so: optični medij, ki omogoča
prikaz stoječih in premikajočih se slik za prikaz načel in pravil
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cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil, šolsko tablo in vzorce evidenc, ki jih je v skladu s tem zakonom
dolžna voditi šola vožnje;
3. učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela izobraževanja, ki zajema vsebine, določene v programih usposabljanja
učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje;
4. ustrezno opremljeno neprometno površino, ki omogoča
izvajanje vaj iz tehnike vožnje, ki so predpisane za izvajanje
praktičnega dela vozniškega izpita; ter
5. motorna vozila in dodatno opremo za tiste kategorije,
za katere bo izvajala izobraževanje in so v skladu s predpisi, ki
določajo vozila ter dodatno opremo za usposabljanje kandidatov za voznike v šoli vožnje.
(3) Izobraževanje in dodatno usposabljanje iz prvega
odstavka tega člena lahko izvaja oseba, ki izpolnjuje kadrovske pogoje, določene v podzakonskem predpisu, izdanem na
podlagi tega zakona.
(4) Program izobraževanja za učitelja predpisov o varnosti
cestnega prometa je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega
dela ter obsega naslednje vsebine:
1. predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne
vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki
niso v skladu s pravili cestnega prometa;
2. osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v
cestnem prometu;
3. osnove teorije pouka didaktika;
4. poznavanje motornih vozil in cest;
5. osnove komuniciranja v slovenskem jeziku.
(5) Program izobraževanja za učitelja vožnje je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega naslednje
vsebine:
1. predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne
vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki
niso v skladu s pravili cestnega prometa;
2. osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v
cestnem prometu;
3. osnove teorije pouka didaktika;
4. poznavanje motornih vozil in cest;
5. vožnja motornega vozila;
6. osnove komuniciranja v slovenskem jeziku.
(6) Program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega
naslednje vsebine:
1. upravljanje in vodenje šole vožnje ter kadrovska dejavnost;
2. finančno poslovanje šole vožnje, zagotavljanje materialnih pogojev za poslovanje šole vožnje in trženje dejavnosti
šole vožnje;
3. strokovno pedagoško delo;
4. vodenje dokumentacije in evidenc, ki jih je dolžna voditi
šola vožnje.
(7) Učitelj vožnje in učitelj predpisov se morata vsako
leto dodatno usposabljati zaradi obnavljanja in dopolnjevanja
svojega znanja. Šteje se, da je učitelj vožnje oziroma učitelj
predpisov obnavljal in dopolnjeval znanje, če je v posameznem
letu veljavnosti dovoljenja izvajal predavanja pri izobraževanju
ali dodatnem usposabljanju učiteljev vožnje oziroma učiteljev
predpisov ali če je v posameznem letu veljavnosti dovoljenja
sodeloval pri pripravi programov izobraževanja oziroma dodatnega usposabljanja.
(8) Če se učitelj vožnje oziroma učitelj predpisov tri leta ali
več ni dodatno usposabljal, mora za ponovno izdajo dovoljenja
iz prvega oziroma tretjega odstavka 32. člena tega zakona
opraviti izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije.
(9) Javna agencija vodi evidenco o osebah, ki se izobražujejo in dodatno usposabljajo po posameznih programih.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime udeleženca,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– EMŠO,
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– datum vključitve v program izobraževanja ali dodatnega
usposabljanja,
– datum opravljanja izpita,
– številko potrdila o opravljenem programu izobraževanja
ali dodatnem usposabljanju.
38. člen
(odvzem dovoljenja za učitelja vožnje)
(1) Učitelju vožnje se dovoljenje za učitelja vožnje:
1. trajno odvzame, če je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo,
človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno
varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa,
2. odvzame za čas, za katerega veljajo izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja, prepoved uporabe vozniškega dovoljenja ter prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije, ter za čas, za katerega je učitelju vožnje odložena
izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(2) Dovoljenje za učitelja vožnje se odvzame tudi učitelju
vožnje, ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti motorno vozilo, dokler traja taka nezmožnost.
(3) Odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje izda
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena upravna
enota.
39. člen
(program usposabljanja kandidatov za voznike)
(1) Program usposabljanja kandidatov za voznike vsebuje
teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del usposabljanja je sestavljen iz splošnega
in dodatnega dela.
(3) Splošni del traja najmanj 16 pedagoških ur in obsega
naslednje vsebine:
1. splošna pravila in predpise v cestnem prometu (načela
cestnega prometa, pogoji za vožnjo vozil, predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo vozil, pogoji za udeležbo
vozila v cestnem prometu, varnostni ukrepi v cestnem prometu,
izrazi v cestnoprometni zakonodaji);
2. udeleženci cestnega prometa (graditev medčloveških
odnosov in sobivanje med udeleženci cestnega prometa, dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj izpostavljenih,
ranljivih in drugače izstopajočih udeležencev cestnega prometa, vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo
ravnanje v cestnem prometu ter značilnosti mladih voznikov in
voznikov začetnikov, psihofizično stanje udeležencev cestnega
prometa in prometne nesreče);
3. prometna signalizacija in prometna oprema na cestah
ter znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega
prometa;
4. vožnja po cesti (nadzor nad vozilom med vožnjo po
cesti, hitrost, potrebna razdalja med vozili, vožnja v različnih
voznih razmerah);
5. pravila cestnega prometa (pravila varne vožnje, približevanje križišču, razvrščanje in zavijanje, prednost na križišču,
znaki za komunikacijo med udeleženci cestnega prometa);
6. posebnosti v cestnem prometu (delo na cesti, organizirana kolona vozil, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo,
vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki oddaja
svetlobo rumene barve, izredni prevoz);
7. uporaba vozila v odnosu do okolja.
(4) Splošni del teoretičnega dela usposabljanja se izvede
pred dodatnim delom. Za veljaven splošni del teoretičnega dela
usposabljanja se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega dela usposabljanja v šoli vožnje. Za veljaven splošni del teoretičnega dela
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usposabljanja za kategorijo AM se šteje, če se je oseba sama
usposobila za splošni del teoretičnega dela usposabljanja za
kategorijo AM.
(5) Za kandidate za voznika, ki imajo veljaven splošni del
teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega
usposabljanja, če se usposabljajo za pridobitev vozniškega
dovoljenja:
– kategorije AM, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
– kategorije A1, A2 in A, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
– kategorije B1 in B, v trajanju najmanj osmih pedagoških
ur;
– kategorije BE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
– kategorije C1 in C, v trajanju najmanj osmih pedagoških
ur;
– kategorije D1 in D, v trajanju najmanj osmih pedagoških
ur;
– kategorije C1E, CE, D1E in DE, v trajanju najmanj štirih
pedagoških ur;
– kategorije F, v trajanju najmanj 14 pedagoških ur;
– kategorije G, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur.
(6) Za veljaven dodatni del teoretičnega dela usposabljanja znotraj posamezne alineje iz prejšnjega odstavka se šteje,
če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila
dodatni del teoretičnega dela usposabljanja v šoli vožnje za
kategorijo, navedeno znotraj posamezne alineje. Za veljaven
dodatni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM
se šteje, če se je oseba sama usposobila za dodatni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM.
(7) Dodatni del teoretičnega usposabljanja obsega posebnosti, značilne za posamezno kategorijo ali skupino kategorij,
kot so: vožnja motornega vozila na različnih cestnih podlagah
(asfalt, beton, tlakovano vozišče, makadam) in ob različnih
vremenskih pogojih, dolžnost in odgovornost voznika, vleka
priklopnega in pokvarjenega vozila, ravnanje ob okvari, prevoz
tovora, prevoz oseb ter vstopanje in izstopanje potnikov, zaščitna oprema in vidnost voznika, oprema vozil in njena uporaba,
mehanski vidiki v zvezi s prometno varnostjo, poznavanje vozil
in njihovo vzdrževanje, predpisi o prevoznih dokumentih ter
druge posebnosti, ki so pomembne za nemoten, umirjen in
varen potek cestnega prometa. Pri kategorijah F in G pa tudi
varno delo z vozilom in njegovimi priključki.
(8) Kandidat za voznika mora biti pri splošnem delu teoretičnega dela usposabljanja v učilnici šole vožnje ali na daljavo
prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu teoretičnega dela usposabljanja pa vse pedagoške ure.
(9) Praktični del usposabljanja se izvede v trajanju najmanj 20 učnih ur in obsega:
1. spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na vadbeni površini;
2. učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju
in zunaj njega;
3. učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj
njega podnevi in ponoči;
4. učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se praktični del usposabljanja kandidata za voznika kategorije AM izvede v trajanju
najmanj pet učnih ur, praktični del usposabljanja kandidata
za voznika kategorij BE, C1E, CE, D1E, DE in F pa najmanj
16 učnih ur. Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije
A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A na podlagi drugega oziroma tretjega
odstavka 60. člena tega zakona, kandidat, ki že ima vozniško
dovoljenje kategorije B1 in se usposablja za pridobitev kategorije B, ter kandidat, ki se usposablja za vožnjo skupine vozil,
katere največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki
ni lahki priklopnik, mora opraviti praktični del usposabljanja v
trajanju najmanj devet ur.
(11) Šola vožnje mora izvajati usposabljanje kandidatov
za voznike po programu in trajanju programa, kot je to določeno
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
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(12) Šola vožnje mora prek spletnega mesta javne agencije najmanj dva dni pred začetkom usposabljanja obvestiti
javno agencijo o kraju in času izvajanja posameznega dela
splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja kandidatov za voznike. Pred začetkom usposabljanja mora posredovati tudi registrske številke kandidatov za voznike, ki
so prisotni na posameznem delu teoretičnega usposabljanja.
Spremembe že posredovanih podatkov, mora šola vožnje takoj
sporočiti javni agenciji.
(13) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v predpisanem
roku ne obvesti javne agencije o kraju in času izvajanja posameznega dela splošnega in dodatnega dela teoretičnega
usposabljanja kandidatov za voznike, njuna odgovorna oseba
pa z globo 200 eurov.
(14) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja usposabljanja kandidatov za voznike po predpisanem programu
in trajanju programa, kot je to določeno s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi, njuna odgovorna oseba pa
z globo 800 eurov.
(15) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja program
usposabljanja kandidatov za voznike in ni vpisana v register šol
vožnje, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
40. člen
(pogoji, ki jih mora za usposabljanje izpolnjevati kandidat
za voznika)
(1) Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti,
predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije.
(2) Kandidat za voznika, ki želi pridobiti vozniško dovoljenje kategorije A2 ali A na podlagi drugega oziroma tretjega
odstavka 60. člena tega zakona, se sme v šoli vožnje začeti
usposabljati, ko mu ne manjka več kot šest mesecev do izpolnitve predpisanih pogojev za pridobitev vozniškega dovoljenja
teh kategorij.
(3) Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora
kandidat za voznika z veljavnim zdravniškim spričevalom dokazati, da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo
katerega se namerava usposabljati.
(4) Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora
kandidat za voznika zaključiti teoretični del usposabljanja v
šoli vožnje ali se samostojno usposobiti iz teoretičnega dela
za kategorijo AM in uspešno opraviti teoretični del vozniškega izpita, kar mora javna agencija vpisati v evidenčni karton
vožnje kandidata za voznika. Uspešno opravljen teoretični
del vozniškega izpita velja tri leta. Med usposabljanjem mora
kandidat uporabljati pripomočke za vožnjo vozila, ki so vpisani
v zdravniškem spričevalu.
(5) Kandidat za voznika sme po cesti voziti motorno vozilo
tiste kategorije, za katero se usposablja oziroma opravlja vozniški izpit, če ga vozi pod nadzorstvom učitelja vožnje. Kandidat
za voznika, ki se usposablja za vozniški izpit kategorije A2 ali A,
sme na vadbeni površini voziti motorno vozilo kategorije A1
oziroma A2.
(6) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če usposablja kandidata za voznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega,
tretjega ali četrtega odstavka, oziroma opusti nadzorstvo iz
petega odstavka tega člena, njuna odgovorna oseba pa z
globo 250 eurov.
41. člen
(zdravstveni pogoji za usposabljanje)
(1) Učitelj vožnje ne sme usposabljati kandidata za voznika v vožnji motornega vozila na cesti, če je utrujen, bolan,
oziroma je v takem duševnem stanju, da ne more zanesljivo
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nadzirati kandidata, ki ga uči, če ima telesne okvare ali poškodbe pa v primeru, da ga to onemogoča pri njegovem delu.
(2) Učitelj vožnje kandidatu za voznika ne sme dovoliti
vožnje na cesti, če je očitno, da kandidat zaradi telesne okvare
ali poškodbe, utrujenosti, bolezni, duševnega stanja, vpliva
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi ne more zanesljivo voziti.
(3) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s tem členom, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
42. člen
(pogoji, ki jih mora za praktični del usposabljanja izpolnjevati
učitelj vožnje)
(1) Praktični del usposabljanja lahko v šoli vožnje poučujejo učitelji vožnje, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje tiste kategorije, za katero poučujejo kandidata za voznika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko poučuje kandidata
za voznika:
1. kategorije F učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B in veljavno
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F;
2. kategorij AM, A1, A2 učitelj vožnje, ki ima veljavno
dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije A;
3. kategorije B1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B;
4. kategorije B, ki daje pravico voziti motorno vozilo te
kategorije, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega
3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, učitelj vožnje, ki ima veljavno
dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije BE;
5. kategorije C1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije C;
6. kategorije C1E učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije CE;
7. kategorije D1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije D;
8. kategorije D1E učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje
za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije DE.
(3) Pri poučevanju vožnje in na vozniškem izpitu je učitelj
vožnje odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storil kandidat za voznika, razen če nevarnega ravnanja oziroma
prekrška ni mogel preprečiti.
(4) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo
200 eurov.
43. člen
(pogoji, ki jih mora med usposabljanjem kandidata za voznika
na cesti izpolnjevati učitelj vožnje)
(1) Učitelj vožnje mora imeti med usposabljanjem kandidata za voznika na cesti pri sebi svoje veljavno vozniško
dovoljenje in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje oziroma odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij, dnevni razvid vožnje in
evidenčni karton vožnje ter mora zagotoviti, da ima kandidat za
voznika pri sebi veljavno zdravniško spričevalo in identifikacijski
dokument. Na zahtevo policista oziroma pristojnega inšpektorja
morata navedene dokumente tudi pokazati.
(2) Učitelj vožnje sme usposabljati kandidate za voznike v
praktičnem delu programa usposabljanja na cesti največ devet
učnih ur dnevno.
(3) Učno uro praktičnega dela programa usposabljanja
sestavljajo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega
vozila in analiza vožnje. Učna ura traja najmanj 50 in največ
60 minut. Učitelj vožnje mora imeti najkasneje po petih učnih
urah najmanj 30 minut počitka. Učitelj vožnje mora na predpisan način voditi evidenčni karton vožnje kandidata, ki ga
usposablja, in dnevni razvid vožnje.
(4) Učitelj vožnje mora kandidata za voznika usposabljati v skladu s predpisanim programom. Učitelj vožnje sme
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kandidata za voznika začeti usposabljati na cesti šele, ko ta
obvlada tehniko vožnje vozila in ne ogroža svoje varnosti in
varnosti drugih udeležencev cestnega prometa, do takrat se
mora usposabljati na vadbeni površini.
(5) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena,
ali če začne kandidata za voznika usposabljati na cesti, preden
le-ta obvlada tehniko vožnje vozila, njuna odgovorna oseba pa
z globo 200 eurov.
44. člen
(register kandidatov za voznike)
(1) Šola vožnje mora na predpisan način voditi register
kandidatov za voznike ter evidenčni karton vožnje, dnevni
razvid vožnje in dnevnik usposabljanja iz teorije.
1. Register kandidatov za voznike vsebuje:
– registrsko številko kandidata,
– datum vpisa,
– osebno ime kandidata,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– EMŠO,
– številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje,
– podatke o usposabljanju,
– podatke o izpisu kandidata iz šole vožnje.
2. Evidenčni karton vožnje poleg podatkov iz registra
kandidatov za voznike, z izjemo EMŠO, vsebuje še osebno
ime učitelja vožnje, številko vpisa učitelja vožnje iz evidence o
vozniških dovoljenjih, osebno ime, datum rojstva in stalno ali
začasno prebivališče spremljevalca ter predpisane podatke o
usposabljanju kandidata.
3. Dnevni razvid vožnje vsebuje podatke o šoli vožnje,
ki ga je izdala, številki in datumu izdaje dnevnega razvida vožnje, osebnem imenu učitelja vožnje, registrski označbi vozila,
podatke o stanju kilometrov števca, osebno ime kandidata,
registrsko številko kandidata in predpisane podatke o poteku
praktičnega dela usposabljanja kandidata.
4. Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno
številko dnevnika, čas usposabljanja, osebno ime predavatelja,
osebno ime ter datum rojstva kandidata, registrsko številko
kandidata, naslov kandidata in predpisane podatke o poteku
teoretičnega dela usposabljanja kandidata.
(2) Šola vožnje mora na predpisan način voditi in hraniti
evidence iz prejšnjega odstavka tudi za voznike, ki se dodatno
usposabljajo na lastno željo, ter za voznike, ki imajo vozniško
dovoljenje in v skladu z določbo:
– šestega odstavka 60. člena tega zakona želijo izbrisati
kodo administrativne omejitve;
– enaindvajsetega odstavka 62. člena tega zakona želijo
vpisati kodo administrativne omejitve;
– tretjega odstavka 67. člena tega zakona želijo zamenjati
vozniško dovoljenje, izdano v tujini, za slovensko vozniško
dovoljenje;
– drugega odstavka 74. člena tega zakona želijo voziti
prilagojeno vozilo.
(3) Šola vožnje mora na zahtevo kandidata za voznika
brezplačno izdati izpisni list, s katerim se izkazuje predhodno
usposabljanje. Izpisni list vsebuje podatke iz registra kandidatov in podatke o opravljenem usposabljanju, vpisane v evidenčni karton vožnje. Ob izpisu iz šole vožnje mora kandidat
za voznika vrniti evidenčni karton šoli vožnje.
(4) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na predpisan
način ne vodi ali hrani registra kandidatov, evidenčnega kartona
vožnje, dnevnega razvida vožnje, izpisnega lista ali dnevnika
usposabljanja iz teorije, ali ne izda izpisnega lista, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
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VII. DODATNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV
45. člen
(izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov, programa dodatnega usposabljanja
za varno vožnjo in programa izobraževanja in dodatnega
usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov in za varno vožnjo)
(1) Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev
programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in
za varno vožnjo izvaja javna agencija. Programe lahko izvaja
tudi na javnem razpisu izbrana pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če izpolnjuje pogoje glede poslovnih
prostorov, vadbene proge, predpisane opreme, naprav ter kadrov, natančneje določene v podzakonskem predpisu, izdanim
na podlagi tega zakona (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena
organizacija), pri čemer mora pooblaščena organizacija izpolnjevati pogoje ves čas trajanja pooblastila. Pooblastilo se izda
za dobo štirih let.
(2) V javni agenciji oziroma pooblaščenih organizacijah
lahko programe iz prejšnjega odstavka izvajajo le osebe, ki
imajo veljavna dovoljenja oziroma izpolnjuje pogoje za izvajanje navedenih programov, določene s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
(3) V Republiki Sloveniji se programi iz prvega odstavka
tega člena ne smejo izvajati čezmejno.
(4) Programi iz prvega odstavka tega člena se izvajajo
ločeno, izvajati pa se morajo na območju Republike Slovenije.
(5) Javna agencija oziroma pooblaščena organizacija ne
smeta dovoliti udeležbe na programu praktičnega dela dodatnih
usposabljanj, če je očitno, da voznik zaradi telesne okvare ali
poškodbe, utrujenosti, bolezni, duševnega stanja, vpliva alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih sredstev ne more
zanesljivo voziti motornega vozila.
(6) Javna agencija oziroma pooblaščena organizacija
morata obveščati pristojna sodišča o izvajanju programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, kot to določi sodišče,
v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(7) Pooblaščena organizacija mora v 15 dneh javni agenciji sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(8) Javna agencija oziroma pooblaščena organizacija morata o izvedbi programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
in programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov
in za varno vožnjo voditi evidenco o udeležencih programov.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime udeleženca;
2. EMŠO;
3. registrsko številko udeleženca;
4. stalno oziroma začasno prebivališče udeleženca;
5. vrsto programa, datum začetka in zaključka programa
dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja ter lokacijo
dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja;
6. izvajalca programa dodatnega usposabljanja oziroma
izobraževanja;
7. številko izdanega potrdila o opravljenem programu
dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja;
v primeru programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo pa mora vsebovati tudi:
8. datum opravljanja izpita;
9. številko vozniškega dovoljenja ter
10. kategorijo vozniškega dovoljenja, za katero je udeleženec vključen v program izobraževanja in dodatnega usposabljanja.
(9) Pooblaščena organizacija mora prek spletnega mesta
javne agencije najmanj dva dni pred začetkom izvajanja pro-
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gramov iz prvega odstavka tega člena o kraju in času izvajanja
programov obvestiti javno agencijo. Pred začetkom izvajanja
programov mora posredovati tudi registrske številke udeležencev, ki so prisotni na programu dodatnega usposabljanja in
izobraževanja. Spremembe že posredovanih podatkov mora
pooblaščena organizacija takoj sporočiti javni agenciji.
(10) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v predpisanem
roku ne obvesti javne agencije o kraju in času izvedbe izobraževanja ali dodatnega usposabljanja, ali če javni agenciji
ne sporoči sprememb, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za
pooblastitev, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(11) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na predpisan
način ne vodi evidence o udeležencih programov izobraževanj
ali dodatnih usposabljanj, njuna odgovorna oseba pa z globo
200 eurov.
(12) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja
programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali programa
izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno
vožnjo v skladu s predpisi, njuna odgovorna oseba pa z globo
800 eurov.
(13) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja programe
usposabljanj ali izobraževanja brez pooblastila, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
46. člen
(izdaja in podaljšanje dovoljenja za izvajanje programa
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in programa
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo)
(1) Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci
cestnega prometa v okviru programa dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov in teoretičnega dela v okviru programa
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo lahko pridobi oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem
strokovnem študijskem programu prve stopnje;
2. je zaključila program izobraževanja in opravila izpit
pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je bila
priznana poklicna kvalifikacija; za namen priznavanja poklicne
kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona;
3. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora
za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in
svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali
varnost javnega prometa.
(2) Dovoljenje za izvajanje varne vožnje v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in praktičnega dela v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno
vožnjo lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je dopolnila starost najmanj 24 let;
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih, ali je dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje
teh programov pridobila pred začetkom uporabe tega zakona;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije
najmanj pet let;
4. je zaključila program izobraževanja in opravila izpit
pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je bila
priznana poklicna kvalifikacija; za namen priznavanja poklicne
kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona;
5. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora
za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in
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svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali
varnost javnega prometa;
6. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;
7. ji v zadnjih treh letih niso bili izrečeni varnostni ukrep
odvzema vozniškega dovoljenja, varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja oziroma prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja
ali prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
(3) Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci
cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje izda in podaljša
veljavnost javna agencija.
(4) Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci
cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje se izda za pet
let, in sicer na podlagi potrdila o opravljenem izpitu, določenim
s tem zakonom.
(5) Veljavnost dovoljenja za izvajanje skupinske delavnice
o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med
udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje se
podaljša za pet let na podlagi potrdil o opravljenem programu
dodatnega usposabljanja za izvajanje programov iz prvega in
drugega odstavka tega člena.
(6) Veljavnost dovoljenja za izvajanje varne vožnje se
ne podaljša, če so podani razlogi iz 5., 6. ali 7. točke drugega
odstavka tega člena.
(7) Javna agencija o izdanih dovoljenjih vodi evidenco, ki
vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime udeleženca,
2. EMŠO,
3. stalno oziroma začasno prebivališče,
4. datum opravljenega izpita,
5. datum izdaje dovoljenja,
6. navedbo programa, za katerega je izdano dovoljenje,
7. številko izdanega dovoljenja.
47. člen
(program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov in za varno vožnjo)
(1) Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov obsega skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa
in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, s
poudarkom na soočenju voznikov začetnikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami, ter vadbo varne vožnje.
(2) Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
obsega teoretični in praktični del. Teoretični del obsega razpravo o izkušnjah udeležencev in razlogih za vožnjo, tehnične
osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji, tehniko
zaviranja v sili, možne reakcije vozila pri vožnji na ovinku in
razlogi za zanašanje vozila na ovinku, upravljanje vozila, varnostne naprave na vozilu ter vpliv psihofizičnega stanja voznika
na varnost in prometna etika. Praktični del obsega razgovor
o vozniških izkušnjah voznika, upravljanje in vodenje vozila,
zaviranje v nevarnosti, varnostno razdaljo, umikanje nenadni
oviri ter zaviranje in umikanje nenadni oviri.
(3) Program izobraževanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo
je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega
naslednje vsebine:
1. osnove poučevanja, podajanja snovi, vodenja razprave
in psihologije;
2. tehnične osnove in fizikalne zakonitosti pri vožnji;
3. tehnika zaviranja v sili;
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4. možne reakcije vozila pri vožnji na ovinku in razlogi za
zanašanje vozila na ovinku;
5. upravljanje vozila;
6. varnostne naprave na vozilu ter
7. soočenje voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi
posledicami.
(4) Program dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno
vožnjo je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter
obsega naslednje vsebine:
1. predpise o varnosti cestnega prometa, načela varne
vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki
niso v skladu s pravili cestnega prometa;
2. osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v
cestnem prometu;
3. teorija pouka (didaktika);
4. poznavanje motornih vozil, novosti v zvezi z varnostnimi sistemi vozil ter okoljevarstvene lastnosti vozil ter
5. poznavanje ter obvladovanje tehnike vožnje motornih
vozil.
(5) Izvajalci programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo se morajo vsako leto usposabljati zaradi obnavljanja in dopolnjevanja svojega znanja. Šteje
se, da se je izvajalec programov dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov in za varno vožnjo dodatno usposabljal,
če je v posameznem letu veljavnosti dovoljenja izvajal predavanja pri izobraževanju ali dodatnem usposabljanju izvajalcev
programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za
varno vožnjo ali če je v posameznem letu veljavnosti dovoljenja
sodeloval pri pripravi programov izobraževanja oziroma dodatnega usposabljanja.
(6) Če se izvajalec programa dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov in za varno vožnjo tri leta ali več ni dodatno usposabljal, mora za ponovno izdajo dovoljenja iz prvega
ali drugega odstavka 46. člena tega zakona opraviti izpit pred
komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije.
48. člen
(kadrovski pogoji za izvajanje izobraževanja in dodatnega
usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja
voznikov začetnikov in varne vožnje)
(1) Teoretični del izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov in varne vožnje lahko izvaja oseba, ki ima veljavno
dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega
prometa v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov in teoretičnega dela v okviru programa dodatnega
usposabljanja za varno vožnjo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko teoretični del izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in varne vožnje
izvaja tudi oseba, ki nima dovoljenja iz prejšnjega odstavka in
je strokovnjak s področja psihologije prometa, prometne etike,
strojništva oziroma mehanike vozil ter strokovnjak za psihofizično stanje voznika, ki vpliva na varnost cestnega prometa.
(3) Praktični del izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov in varne vožnje lahko izvaja oseba, ki ima veljavno
dovoljenje za izvajanje varne vožnje v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in praktičnega dela
v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.
49. člen
(odvzem dovoljenja za izvajanje varne vožnje)
(1) Osebi se dovoljenje za izvajanje varne vožnje:
1. trajno odvzame, če je pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in
telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in
socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo,
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spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in
javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa,
2. odvzame za čas, za katerega veljajo izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja, prepoved uporabe vozniškega dovoljenja ter prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije, ter za čas, za katerega je osebi odložena izvršitev
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(2) Dovoljenje za izvajanje varne vožnje se odvzame tudi
fizični osebi, ki postane telesno ali duševno nezmožna voziti
motorno vozilo, dokler traja taka nezmožnost.
(3) Odločbo o odvzemu dovoljenja za izvajanje varne
vožnje izda na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena
javna agencija.
50. člen
(udeležba v programu dodatnega usposabljanja
za varno vožnjo)
(1) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile
izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi ali odklonitve preverjanja psihofizičnega stanja in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem
pregledu v primeru odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja, v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
se mora po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu
pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi
oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.
(3) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja
enkrat v dveh letih od dneva, ko je bil pravnomočno kaznovan
za prekršek, za katerega so mu bile pravnomočno izrečene
in izvršene najmanj štiri kazenske točke in mu do dneva, ko
opravi program, ni bilo pravnomočno izrečenih in izvršenih več
kot 17 kazenskih točk oziroma vozniku začetniku več kot šest
kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi
prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Imetniku
veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil programa
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem programu
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, iz skupne evidence
kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno
izrečene in izvršene kazenske točke, pri čemer se mu izbrišejo
zadnje štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke.
(4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri
pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi
prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih. Kazenske
točke na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so
bile štiri kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v
cestnem prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi udeležbe
v ustreznem rehabilitacijskem programu zaradi prekrška vožnje
pod vplivom alkohola iz 53. člena tega zakona ali zaradi opravljenega zdravstvenega pregleda s svetovanjem iz 82. člena
tega zakona.
(5) Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se izda glede na namen, določen
v prvem, drugem ali tretjem odstavku tega člena, in velja šest
mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.
51. člen
(dodatno usposabljanje voznikov začetnikov)
(1) Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali
začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški
izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
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kategorije A2 ali A in B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.
(2) Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja
izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje opravljenih
obveznosti po programu dodatnega usposabljanja za voznika
začetnika, na katerega izvajalec programa potrjuje opravljene
obveznosti.
(3) Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico
o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med
udeleženci cestnega prometa.
(4) Programa dodatnega usposabljanja se lahko voznik
začetnik udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja.
(5) Ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika
začetnika plača udeleženec.
52. člen
(edukacijske in psihosocialne delavnice)
(1) Edukacijske in psihosocialne delavnice izvaja javna
agencija.
(2) Delavnice iz prejšnjega odstavka lahko izvaja oseba,
ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
najmanj kategorije A ali B ter pri javni agenciji opravljeno usposabljanje za izvajanje delavnic ter izpolnjuje druge pogoje glede
izobrazbe in delovnih izkušenj, določene v podzakonskem
predpisu, izdanem na podlagi tega zakona.
(3) Javna agencija mora o izvedbi edukacijskih in psihosocialnih delavnic voditi evidenco o udeležencih. Evidenca
vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime udeleženca,
2. EMŠO,
3. registrsko številko udeleženca,
4. stalno oziroma začasno prebivališče,
5. vrsta delavnice, datum začetka in zaključka izvajanja
delavnice in lokacija izvajanja delavnice,
6. številka izdanega potrdila o opravljeni delavnici.
(4) Javna agencija mora pristojna sodišča obveščati o
izvajanju edukacijskih in psihosocialnih delavnic, kot to določi
sodišče v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
53. člen
(udeležba v rehabilitacijskih programih)
(1) Rehabilitacijskega programa se mora udeležiti oseba,
ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi ali odklonitve preverjanja psihofizičnega
stanja in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, v skladu z zakonom, ki ureja prekrške. Sodišče pri določitvi ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi na podlagi zdravniškega
spričevala, izbira med tremi rehabilitacijskimi programi:
1. edukacijske delavnice v obsegu najmanj šestih pedagoških ur z vsebinami o varnosti cestnega prometa, tveganjih
zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti
voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem
prometu;
2. psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od tega najmanj dve uri individualne obravnave in
najmanj 15 ur dela v skupini z vsebinami o varnosti cestnega
prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med
udeleženci v cestnem prometu;
3. programi zdravljenja odvisnosti, ki jih izvajajo izvajalci
zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost psihiatrije.
(2) Rehabilitacijskega programa iz prejšnjega odstavka
se mora v predpisanem obsegu pred ponovnim opravljanjem
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vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja. Ustrezen rehabilitacijski program
določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi
ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.
(3) Ustreznega rehabilitacijskega programa iz prvega
odstavka tega člena, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdrav
stvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega
dovoljenja enkrat v dveh letih od dneva, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola,
če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80
grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali
več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v
litru izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil rehabilitacijskega programa, se z dnem,
ko predloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence
kazenskih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem
rehabilitacijskem programu in zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, iz skupne evidence
kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno
izrečene in izvršene kazenske točke.
(4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri
pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi
prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih, če ni preseženih 17 kazenskih točk. Kazenske točke na podlagi prejšnjega
odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri kazenske točke iz
skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v zadnjih
dveh letih izbrisane zaradi opravljenega programa dodatnega
usposabljanja za varno vožnjo iz tretjega odstavka 50. člena
tega zakona ali zaradi opravljenega zdravstvenega pregleda s
svetovanjem iz 82. člena tega zakona.
(5) Potrdilo o opravljeni edukacijski ali psihosocialni delavnici se izda glede na namen, določen v prvem, drugem ali
tretjem odstavku tega člena in velja šest mesecev od datuma
zaključka dodatnega usposabljanja.
VIII. POGOJI ZA VOŽNJO VOZIL
54. člen
(odgovornost za varno vožnjo)
(1) V cestnem prometu lahko vozi motorno vozilo oseba,
ki izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in je telesno in
duševno zmožna varno voziti motorno vozilo.
(2) Kadar je telesna ali duševna zmožnost osebe zmanjšana zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni, poškodb, duševnega stanja ali drugih okoliščin, ki bi lahko imele negativen vpliv
na zmožnost za vožnjo, sme taka oseba voziti motorno vozilo v
cestnem prometu le, če njeno stanje ne more vplivati na njeno
zmožnost za varno vožnjo motornega vozila.
(3) Šteje se, da oseba, pri kateri je telesna ali duševna
zmožnost za varno vožnjo motornega vozila osebe zmanjšana zaradi zaužitja alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih
zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi utrujenosti, ni
zmožna varno voziti motornega vozila.
55. člen
(pogoji za vožnjo koles, lahkih motornih vozil in mopedov,
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h)
(1) Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na
pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe
pa tudi v območju umirjenega prometa.
(2) Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih
razmer spremlja največ dva otroka.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme učitelj, ki v osnovni
šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, spremljati največ pet
otrok hkrati, če so drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano
prometno signalizacijo. Med opravljanjem kolesarskega izpita
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spremstvo iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so drugi
vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.
(4) V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok,
star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
(5) Lahko motorno vozilo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, sme voziti v cestnem
prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
(6) Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo, lahko
motorno vozilo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, izpolni otrok oziroma oseba z nastopom koledarskega leta, v katerem dopolni predpisano starost.
(7) Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko izkaznico.
(8) Vsebine usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita ter obrazec kolesarske izkaznice predpiše minister,
pristojen za šolstvo.
56. člen
(splošni pogoji za udeležbo voznikov motornih vozil
v cestnem prometu)
(1) Motorno oziroma motorno in priklopno vozilo sme
voziti oseba, ki:
1. je telesno in duševno zmožna voziti vozilo;
2. je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste
oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil,
ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvijo, vpisano v njenem
vozniškem dovoljenju;
4. se ji ne izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije, ji ni izrečen varnostni ukrep
odvzema vozniškega dovoljenja, ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepovedi
uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike
Slovenije niti ji ni začasno odvzeto vozniško dovoljenje;
5. uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem
vozniškem dovoljenju.
(2) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka sme voziti
motorno oziroma motorno in priklopno vozilo oseba, ki:
1. je opravila vozniški izpit za vožnjo vozil tiste oziroma
tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi;
2. ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo,
vpisano v zdravniškem spričevalu;
3. je vključena v pridobivanje temeljnih kvalifikacij v skladu
z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu;
4. jo pri vožnji spremlja učitelj vožnje, ki voznika usposablja za pridobitev temeljnih kvalifikacij.
(3) Ne glede na 3. točko prvega odstavka tega člena sme
voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo oseba, ki
opravlja vozniški izpit za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.
(4) Ne glede na 3. točko prvega odstavka tega člena
sme v Republiki Sloveniji do vročitve vozniškega dovoljenja
voziti motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij,
v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, oseba, ki ima
potrdilo, da je pri upravni enoti dala vlogo za izdajo vozniškega
dovoljenja, na kateri je navedeno, da izpolnjuje pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja. Veljavnost tega potrdila je 60 dni.
(5) V cestnem prometu se ne sme uporabljati vozniško
dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik.
(6) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje voznik motornega vozila, ki vozi z vozniškim dovoljenjem, katerega veljavnost je potekla, če pogoj za podaljšanje njegove veljavnosti
ni predložitev veljavnega zdravniškega spričevala ali potrdila o
dodatnem usposabljanju voznika začetnika, ali vozi s potrdilom
iz četrtega odstavka tega člena, katerega veljavnost je potekla.
(7) Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki
ravna v nasprotju s 1. ali 5. točko prvega odstavka tega člena.
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(8) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki
ravna v nasprotju z 2. ali 3. točko prvega odstavka ali s petim
odstavkom tega člena.
(9) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki da
motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila.
(10) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje voznik,
ki vozi motorno vozilo v cestnem prometu v času, ko se mu
izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene
vrste ali kategorije ali ji je začasno odvzeto vozniško dovoljenje.
Poleg globe se vozniku izreče tudi 18 kazenskih točk.
(11) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje voznik,
ki vozi motorno vozilo v cestnem prometu v času, ko ne sme
ponovno pridobiti vozniškega dovoljenja, po prvem odstavku
64. člena tega zakona ali voznik, ki vozi v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja
na ozemlju Republike Slovenije.
(12) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katere oziroma katerega voznik
opravlja prevoz blaga z motornimi vozili, s katerimi se opravlja
prevoz blaga v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem
prometu, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(13) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katere oziroma katerega voznik opravlja prevoz več kot osem potnikov z motornimi vozili,
s katerimi se opravlja prevoz potnikov v skladu z zakonom, ki
ureja prevoze v cestnem prometu, brez veljavnega vozniškega
dovoljenja, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
57. člen
(vožnja s spremljevalcem)
(1) Ne glede na 2. in 3. točko prvega odstavka prejšnjega
člena sme voziti osebni avtomobil tudi oseba, starejša od 16 let:
1. ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja
za voznika motornih vozil kategorije B, opravila teoretični del
vozniškega izpita in v šoli vožnje zaključila praktični del usposabljanja;
2. ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne
izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena
sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima nobene kazenske
točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil druge kategorije;
3. če jo med vožnjo spremlja spremljevalec;
4. če je vozilo označeno s predpisano tablico »L«.
(2) Spremljevalec osebe iz 3. točke prejšnjega odstavka
je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba,
ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni
evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih
točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebo, mlajšo
od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem
pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Če je spremljevalec
druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve
osebi iz prejšnjega odstavka.
(3) Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških
dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna
enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora
upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.
(4) Usposabljanje iz 1. točke prvega odstavka tega člena
sme začeti oseba, ki je dopolnila 16 let.
(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz
prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in
veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata
na zahtevo izročiti policistu na vpogled.
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(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz
prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil, dokler ne
opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije
B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o
vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.
(7) Pri spremljanju osebe iz prvega odstavka tega člena
je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek,
ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma
prekrška ni mogel preprečiti.
(8) Tablica iz 4. točke prvega odstavka tega člena je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve.
Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar
vozi vozilo voznik s spremljevalcem.
(9) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo 4. točke prvega odstavka
tega člena, oseba iz prvega odstavka tega člena ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, oseba iz
prvega odstavka tega člena, ki ima v skupni evidenci izrečenih
kazenskih točk vpisane kazenske točke, in spremljevalec, ki
ima v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk vpisanih več
kot pet kazenskih točk.
(10) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje šola
vožnje, ki začne usposabljati osebo iz prvega odstavka tega
člena, ki še ni dopolnila starost 16 let, njena odgovorna oseba
pa z globo 500 eurov.
58. člen
(vožnja vojaških vozil)
Za vožnjo vojaških vozil, ki po konstrukciji in namenu
lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev in se uporabljajo
za opravljanje nalog Slovenske vojske (bojna in nebojna vozila
za posebne namene), ne veljajo določbe tega zakona o številu
oseb, ki se smejo prevažati v vojaških vozilih ali na njih, in o
kategoriji vozniškega dovoljenja, če se v vozilu ali na njem
poleg voznika vozi več kot osem oseb ali če je vlečnemu vozilu
pripeto priklopno vozilo.
58.a člen
(vožnja manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil
in intervencijskih vozil civilne zaščite)
(1) Za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite se ne uporabljajo določbe tega zakona o izdaji, veljavnosti in podaljšanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma
tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo
vozi. Ta vozila lahko pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
operativnih in drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči vozijo
vozniki, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B in veljavno potrdilo o usposobljenosti
za vožnjo teh vozil. Vozniki morajo imeti med vožnjo teh vozil
pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
kategorije B in veljavno potrdilo o usposobljenosti za vožnjo
teh vozil, ki ju morajo pokazati na zahtevo pooblaščene uradne
osebe. Na podlagi sklenjenega sporazuma med Republiko
Slovenijo in drugo državo lahko ob pogojih, določenih v sporazumu, na območju Republike Slovenije vozijo manjša gasilska
vozila, vozila policije, reševalna vozila in intervencijska vozila
civilne zaščite tudi osebe, ki so v drugi državi pridobile primerljivo potrdilo oziroma drugo javno listino o usposobljenosti za
vožnjo teh vozil.
(2) Manjša gasilska vozila so motorna vozila, namenjena
izvajanju operativnih nalog gasilstva, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.500 kg
ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov
poleg voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno
vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take
skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(3) Vozila policije so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog policije, kategorije C1, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.500 ter so
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zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg
voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo,
ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine
vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(4) Reševalna vozila so motorna vozila, namenjena izvajanju nujnih prevozov pacientov in nujnim intervencijam z
zdravnikom, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg in ne presega 5.000 kg ter so zasnovana in
izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter
kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki
priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(5) Intervencijska vozila civilne zaščite so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja
in pomoči, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg in ne presega 5.000 kg ter so zasnovana in
izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter
kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahko
priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(6) Program usposabljanja in preverjanje usposobljenosti voznikov za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije,
reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite izvaja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko za izvajanje
programa usposabljanja ali dela programa ali preverjanje usposobljenosti za vožnjo pooblasti tudi na javnem razpisu izbrano
pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če ta
izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, vadbene proge,
predpisane opreme, naprav ter kadrov, podrobneje določene v
podzakonskem predpisu, izdanim na podlagi tega zakona, pri
čemer mora ta izpolnjevati pogoje ves čas trajanja pooblastila.
(7) Program usposabljanja voznikov za vožnjo manjših
gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih
vozil civilne zaščite mora biti primerljiv s programom usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega vozila kategorije C1.
(8) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo se izda oziroma
njegovo veljavnost podaljša operativnemu gasilcu, policistu,
članu mobilne enote nujne medicinske pomoči, pripadniku Slovenske vojske, osebi, ki deluje v sestavi vojaške zdravstvene
enote in izvaja zdravstveno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske, dejavnosti s področja veterinarske medicine in preventivnega zdravstvenega varstva z laboratorijsko diagnostiko kužnih
bolezni ter naloge za potrebe biološke, kemijske ali radiološke
obrambe ali pripadniku enote, službe in druge operativne sestave civilne zaščite, gorske, jamarske, za reševanje iz vode in
na vodi ter mobilne enote z ekološkim laboratorijem, ki:
1. ni voznik začetnik,
2. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorije B,
3. je uspešno opravil program usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil
policije, reševalnih vozil ali intervencijskih vozil civilne zaščite,
4. je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom kandidata
za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega
gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata, in
5. opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja
in pomoči, kar dokaže s potrdilom pristojne organizacije.
(9) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih
vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite izda oziroma njegovo veljavnost podaljša Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(10) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil
civilne zaščite se izda z veljavnostjo petih let ter se po poteku
podaljša, če oseba predloži veljavno zdravniško spričevalo iz
4. točke osmega odstavka tega člena in potrdilo iz 5. točke
osmega odstavka tega člena.
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(11) Evidenco o opravljenem programu usposabljanja in
preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih
vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Inšpektorat, pristojen
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in policija
imata v zvezi z izvajanjem svojih zakonsko določenih nalog
pravico obdelovati podatke o osebah, ki se usposabljajo za
vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil
in intervencijskih vozil civilne zaščite ter podatke o imetnikih
potrdil o usposobljenosti.
(12) Evidenca o opravljenem programu usposabljanja in
preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih
vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite vsebuje naslednje
podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. kraj rojstva,
4. stalno oziroma začasno prebivališče,
5. podatke o usposabljanju in preverjanju usposobljenosti,
6. vrsto in kategorijo vozila iz drugega do petega odstavka
tega člena, za katero je oseba opravila usposabljanje in preverjanje usposobljenosti,
7. datum izdaje in številko potrdila o usposobljenosti za
vožnjo ter datum podaljšanja,
8. datum, številka in izdajatelj zdravniškega spričevala iz
4. točke osmega odstavka tega člena,
9. datum potrdila iz 5. točke osmega odstavka tega člena.
IX. VOZNIŠKO DOVOLJENJE
58.b člen
(vozniško dovoljenje)
Vozniško dovoljenje je javna listina, s katero imetnik dokazuje pravico do vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije in identiteto, ter vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime imetnika vozniškega dovoljenja,
2. rojstni datum in rojstni kraj imetnika vozniškega dovoljenja,
3. datum izdaje vozniškega dovoljenja in datum veljavnosti obrazca vozniškega dovoljenja,
4. pristojni organ, ki je izdal vozniško dovoljenje,
5. EMŠO imetnika vozniškega dovoljenja in številko registra,
6. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja,
7. fotografijo imetnika vozniškega dovoljenja,
8. lastnoročni podpis imetnika vozniškega dovoljenja,
9. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča imetnika vozniškega dovoljenja,
10. kategorije vozil in nacionalne kategorije vozil, ki jih
imetnik vozniškega dovoljenja sme voziti,
11. datum prve izdaje in datum izteka veljavnosti za vsako
kategorijo,
12. dodatne omejitve oziroma informacije, ki se vpisujejo
v obliki kode ali podkode,
13. druge povezane podatke, pomembne za upravljanje
vozniškega dovoljenja, ter
14. druge povezane podatke, pomembne za upravljanje
vozniškega dovoljenja, oziroma podatke, povezane s prometno
varnostjo.
59. člen
(izdaja, veljavnost in podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja)
(1) Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost
podaljša upravna enota. Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja
se vloži osebno pri upravni enoti. Vozniško dovoljenje začne
veljati z dnem izdaje.
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(2) Vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljavnost se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji običajno
prebivališče ali predloži dokaze, da v Republiki Sloveniji študira
že vsaj šest mesecev.
(3) Vozniško dovoljenje se izda do dopolnjenega 21. leta
starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij A2 ali A in B. Vozniško
dovoljenje se podaljša, ko voznik opravi program dodatnega
usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2
ali A in B.
(4) Če ta zakon ne določa drugače, se vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE,
F in G izda z veljavnostjo desetih let, vendar največ do dopolnjene starosti 70 let. Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško
dovoljenje izda z veljavnostjo petih let.
(5) Če ta zakon ne določa drugače, se vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1 in D1E izda z veljavnostjo petih let, vendar največ do dopolnjene starosti 65 let. Po dopolnjeni starosti 65 let se vozniško
dovoljenje izda z veljavnostjo treh let.
(6) Imetniku vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2,
A, B, B1, BE, F in G, ki dopolni starost 70 let, se podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo,
da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila
določene kategorije.
(7) Veljavnost vozniških dovoljenj kategorij C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1 in D1E se po poteku podaljša, če imetnik
vozniškega dovoljenja predloži zdravniško spričevalo, da je
telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.
(8) Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena
se veljavnost vozniškega dovoljenja omeji na krajši rok, če
je ta določen v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni
zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila, ki ga izdajo izvajalci zdravstvene dejavnosti in pooblaščeni izvajalci
zdravstvene dejavnosti.
(9) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se
šteje, da ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki
Sloveniji, tudi imetnik vozniškega dovoljenja, ki mu je potekel
rok veljavnosti, oziroma voznik, ki je v času storitve prekrška
vozil vozilo s potrdilom iz četrtega odstavka 56. člena tega
zakona.
60. člen
(pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja)
(1) Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je telesno in duševno zmožna voziti vozilo, kar dokaže
z veljavnim zdravniškim spričevalom;
2. je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil;
3. je opravila vozniški izpit;
4. ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje;
5. se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila določene vrste ali kategorije;
6. ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi
z varnostnim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler
taka prepoved traja;
7. je zahtevi priložila ustrezno fotografijo v fizični ali digitalni obliki; za izdajo vozniškega dovoljenja se lahko uporabi
tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega
drugega uradnega identifikacijskega dokumenta in kaže pravo
podobo osebe.
(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A (brez omejitev) se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev,
določenih v prejšnjem odstavku, izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A brez omejitev;
2. da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije A2.
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(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev iz prvega
odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil
kategorije A2;
2. da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije A1.
(4) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A1 se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev iz prvega
odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorije B,
2. ni voznik začetnik,
3. je uspešno opravila teoretični del vozniškega izpita za
kategorijo A1,
4. je v šoli vožnje opravila praktični del usposabljanja
kandidatov za voznike kategorije A1 v trajanju najmanj sedem
učnih ur,
5. je uspešno opravila praktični del vozniškega izpita vozil
kategorije A1.
(5) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E,
D ali DE najmanj šest mesecev, se izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravi tečaj o
varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
(6) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na
motornem vozilu, ki ni opremljeno s stopalko sklopke ali ročico
sklopke za kategorije AM, A1, A2 in A, s katero mora upravljati
voznik pri zagonu ali ustavljanju vozila in menjavi prestav (v
nadaljnjem besedilu: vozilo z avtomatskim menjalnikom), se
v vozniško dovoljenje vpiše koda administrativne omejitve, in
sicer v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za
promet. Imetnik vozniškega dovoljenja s kodo administrativne
omejitve sme voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.
Koda se izbriše, če oseba opravi praktični del vozniškega izpita
na vozilu z ročnim menjalnikom.
(7) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na
motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom kategorije BE,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE, se vpis kode iz prejšnjega
odstavka v vozniško dovoljenje ne izvede, če oseba že ima
vozniško dovoljenje, pridobljeno na podlagi opravljenega praktičnega dela vozniškega izpita z motornim vozilom z ročnim
menjalnikom kategorije B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ali D.
(8) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije
vozil, ki jih sme imetnik voziti oziroma jih bo smel voziti po dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G).
(9) Vsaka oseba ima lahko le eno vozniško dovoljenje.
Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini,
se slovensko vozniško dovoljenje izda oziroma njegova veljavnost podaljša, če odda vozniško dovoljenje, izdano v tujini.
(10) Vozniško dovoljenje se ne izda oziroma se njegova
veljavnost ne podaljša, če je bilo osebi njeno vozniško dovoljenje v drugi državi članici Evropske unije, Liechtensteinu,
Norveški ali Islandiji odvzeto, omejeno, začasno odvzeto ali
razveljavljeno.
(11) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice
Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije se veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša tako, da se izda slovensko
vozniško dovoljenje.
(12) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice
Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, ki ima
v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, in čigar vozniško
dovoljenje je v Republiki Sloveniji omejeno, začasno odvzeto,
odvzeto ali mu je razveljavljena pravica do vožnje, se tuje
vozniško dovoljenje, če je to potrebno, zamenja za slovensko
vozniško dovoljenje.
(13) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki
ima več kot eno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
iste oziroma istih kategorij.
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61. člen
(predpisana starost za vožnjo motornih vozil)
(1) Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora
imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:
1. za vozila kategorije AM
2. za vozila kategorije A1
3. za vozila kategorije A2
4. za vozila kategorije A, če ima imetnik dve leti
vozniško dovoljenje kategorije A2
5. za vozila kategorije A
6. za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od
15 kW
7. za vozila kategorije B1
8. za vozila kategorije B, BE
9. za vozila kategorije C1, C1E
10. za vozila kategorije C, CE
11. za vozila kategorije D1, D1E
12. za vozila kategorije D, DE
13. za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 40 km/h
14. za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko
določena hitrost presega 40 km/h
15. za vozila kategorije G – motokultivatorji
16. za vozila kategorije G – delovni stroji

15 let;
16 let;
18 let;
20 let;
24 let;
21 let;
16 let;
18 let;
18 let;
21 let;
21 let;
24 let;
16 let;
18 let;
15 let;
18 let.

(2) Ne glede na 10. točko prejšnjega odstavka je lahko
voznik za vožnjo vozil kategorije C in CE star najmanj 18 let,
če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v
zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(3) Ne glede na 10. točko prvega odstavka tega člena je
lahko voznik za vožnjo vozil kategorije C in CE star najmanj
18 let, če je zaposlen v Slovenski vojski in na cesti vozi vojaško
vozilo ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.
(4) Ne glede na 12. točko prvega odstavka tega člena je
lahko voznik za vožnjo vozil kategorije D in DE star najmanj
21 let, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(5) Ne glede na 12. točko prvega odstavka tega člena je
lahko voznik za vožnjo vozil kategorije D in DE star najmanj
21 let, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene
temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v
cestnem prometu, in opravlja linijski prevoz potnikov, ki ni daljši
od 50 km.
(6) Ne glede na 12. točko prvega odstavka tega člena je
lahko voznik za vožnjo vozil kategorije D in DE star najmanj
23 let, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene
temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v
cestnem prometu.
(7) Ne glede na 12. točko prvega odstavka tega člena je
lahko voznik za vožnjo vozil kategorije D in DE star najmanj
21 let, če je zaposlen v Slovenski vojski in na cesti vozi vojaško
vozilo ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.
62. člen
(kategorije vozil)
(1) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih in priklopnih
vozil, ki so razvrščena v kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ter nacionalni kategoriji F in G,
se izda na enotnem obrazcu.
(2) V kategorijo AM spadajo lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena
hitrost ne presega 25 km/h. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(3) V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh
kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina
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motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega
11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega
0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije AM in G.
(4) V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih moč motorja ne
presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in
maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z močjo
70 kW ali več. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.
(5) V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih
s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil
kategorij AM, A1, A2 in G.
(6) V kategorijo B1 spadajo štirikolesa. Dovoljenje za
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo
vozil kategorij AM in G.
(7) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa
ne presega 3.500 kg in so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika. Dovoljenje za vožnjo vozil
te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij
AM, B1 in G.
(8) V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz
vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne
presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o
homologaciji vozil.
(9) V kategorijo C1 spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg in ne presega 7.500 kg in so zasnovana in izdelana
za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika.
(10) V kategorijo C1E spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno
vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila
presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil
ne presega 12.000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine
vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega
vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila
presega 3.500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil
ne presega 12.000 kg in v obeh primerih taka skupina vozil
ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil
kategorije BE.
(11) V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg in so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih
potnikov poleg voznika. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije
vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, C1 in G.
(12) V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg
in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim
dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.
(13) V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz
oseb, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ 16 potnikov
poleg voznika ter katerih največja dolžina ne presega osem
metrov, in cestni turistični vlak. Dovoljenje za vožnjo vozil te
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije
AM in G.
(14) V kategorijo D1E spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg
in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije BE.
(15) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz
oseb, ki so zasnovana in izdelana za prevoz več kot osmih
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potnikov poleg voznika. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije
vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, D1 in G.
(16) V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega
največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil
ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in D1E.
(17) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih
motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalni kategoriji F in G.
(18) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(19) V kategorijo G spadajo delovni stroji in motokultivatorji.
(20) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo v Republiki Sloveniji voziti tudi trikolesa.
(21) Imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo
vozil kategorije B, ki niso vozniki začetniki, smejo v Republiki
Sloveniji voziti tudi motorna kolesa kategorije A1, če v šoli vožnje opravijo praktični del usposabljanja za vožnjo motornega
kolesa kategorije A1 v trajanju najmanj šest učnih ur, kar dokažejo z evidenčnim kartonom vožnje, in imajo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.
(22) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B, C1, C, D1 ali D smejo voziti motorna vozila navedenih
kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki priklopniki. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo
voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano
priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena
masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil
ne posega v pravila o homologaciji vozil. Imetniki vozniškega
dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno
vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo,
ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine
vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina
vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če se usposobi
v skladu z desetim odstavkom 39. člena tega zakona in opravi
praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v
vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do
vožnje take skupine vozil.
(23) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE,
C1E, CE, D1E in DE se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C1, C, D1 in D.
(24) Ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja,
izdanega na obrazcu, določenem s Pravilnikom o obrazcih
prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih
tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00) in Pravilnikom
o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in
59/04), in izdanega na podlagi 128.a člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US,
39/00 – popravek odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in
67/02), oziroma ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja,
izdanega na obrazcu, določenem s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), se upošteva enakovrednost
med kategorijami:
DOSEDANJE VOZNIŠKO
DOVOLJENJE
A do 125 ccm
A do 125 ccm in 11 kW
A ≤ 125 ccm in ≤ 11 kW
A1
A ≤ 25 kW in ≤ 0,16 kW/kg
oziroma A – A z omejitvijo
≤ 25 kW in ≤ 0.16 kW/kg
A do 350 ccm

=
=
=
=
=

NOVO VOZNIŠKO
DOVOLJENJE
A1
A1
A1
A1
A2

=

A2
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A
B
C
D1
D
E le z vozili kategorije B
E

=
=
=

B+E
C+E
D1 + E
D+E
F
G
H
A – le do 50 km/h

=
=
=

=
=

=
=
=
=

A
B
C
D1
D
BE
BE, CE in če ima
imetnik vozniškega
dovoljenja kategorijo D,
tudi DE
BE
CE
D1E
DE
F
G
AM
AM

63. člen
(odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja
iz zdravstvenih razlogov)
(1) Upravna enota na podlagi dokončnega zdravniškega
spričevala imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja z odločbo odvzame vozniško dovoljenje za toliko časa, dokler se
z zdravstvenim pregledom oziroma kontrolnim zdravstvenim
pregledom ne ugotovi, da je telesno in duševno zmožen za
vožnjo motornega vozila.
(2) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, pri katerem je ugotovljena telesna ali duševna nezmožnost za vožnjo
motornih vozil, mora v primeru iz prejšnjega odstavka oddati
vozniško dovoljenje upravni enoti.
(3) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima
dovoljenje za vožnjo motornih vozil, vendar mu je ta pravica
na podlagi veljavnega dokončnega zdravniškega spričevala
o opravljenem zdravstvenem pregledu oziroma kontrolnem
zdravstvenem pregledu omejena na določen čas ali le za
posamezno ali posamezne kategorije, se izda novo vozniško
dovoljenje.
(4) Upravna enota, ki prejme zdravniško spričevalo iz
prejšnjega odstavka, o tem obvesti imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja in mu hkrati določi rok, v katerem mora uskladiti veljavnost vozniškega dovoljenja z veljavnim dokončnim
zdravniškim spričevalom. Uskladitev se izvede na način, da
imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja upravni enoti odda
veljavno vozniško dovoljenje, upravna enota pa mu izda novo
vozniško dovoljenje.
(5) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ki vozniškega dovoljenja do določenega roka ne
uskladi z veljavnim dokončnim zdravniškim spričevalom, na
podlagi katerega mu je pravica do vožnje motornih vozil omejena na določen čas ali le za posamezno ali posamezne kategorije, upravna enota z odločbo omeji veljavnost vozniškega
dovoljenja na določen čas ali le za posamezno ali posamezne
kategorije, kar izhaja iz veljavnega dokončnega zdravniškega
spričevala. Po poteku roka, s katerim je omejena veljavnost
vozniškega dovoljenja, mora imetnik vozniškega dovoljenja
upravni enoti oddati vozniško dovoljenje.
(6) Pritožba zoper odločbo iz prvega in petega odstavka
tega člena ne zadrži njene izvršitve.
64. člen
(ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja)
(1) Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi
novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe. Če je osebi izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega

Uradni list Republike Slovenije
dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja ali je oseba v preizkusni dobi oziroma v enem
letu po poteku preizkusne dobe odložitve izvršitve prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške,
storila prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega
je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem
prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu, ki ureja prekrške, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
lahko oseba ponovno pridobi novo vozniško dovoljenje šele
po enem letu od izvršitve odločbe. Oseba, ki ji je bil izrečen
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem
zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi
tega varnostnega ukrepa.
(2) Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je,
da oseba iz prejšnjega odstavka opravi kontrolni zdravstveni
pregled, se udeleži programa dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo, določenega s tem zakonom, in ponovno opravi
vozniški izpit.
(3) Če so bile osebi iz prvega odstavka tega člena izrečene kazenske točke oziroma varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, se
mora pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti
rehabilitacijskega programa, določenega s tem zakonom, namesto programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.
(4) Oseba iz prvega in tretjega odstavka tega člena se
sme priglasiti k opravljanju vozniškega izpita, ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in dokazilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali potrdilo o opravljeni edukacijski
oziroma psihosocialni delavnici, ki so določena s tem zakonom.
V primeru zdravljenja odvisnosti iz 3. točke prvega odstavka
53. člena tega zakona pa se sme oseba priglasiti k opravljanju
vozniškega izpita, ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po opravljenem
programu zdravljenja.
(5) Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniškem
dovoljenju, za katero ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti,
vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljenje
vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški izpit za motorna vozila tiste kategorije oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila
prekršek ali prekrške, za katere so ji bile izrečene kazenske
točke, in izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja
ali če je opravila vozniški izpit za kategorijo, ki vključuje tudi
tisto kategorijo, s katero je storila prekršek.
(6) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki
se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim
dovoljenjem, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati.
Enako se kaznuje tudi voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem
prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini na
podlagi slovenskega vozniškega dovoljenja, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati. Vozniško dovoljenje se odvzame
in vrne upravni enoti na območju stalnega prebivališča imetnika
vozniškega dovoljenja, če tega v Republiki Sloveniji nima, pa
upravni enoti, ki ima sedež na območju storitve prekrška.
65. člen
(zamenjava vozniškega dovoljenja in izdaja dvojnika)
(1) Imetnik vozniškega dovoljenja mora zamenjati veljavno vozniško dovoljenje:
1. v roku 30 dni od nastale spremembe, če spremeni
osebno ime ali naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega
prebivališča,
2. če fotografija na vozniškem dovoljenju ne kaže več
njegove prave podobe,
3. če je vozniško dovoljenje poškodovano oziroma obrabljeno ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabno.
(2) Namesto izgubljenega, pogrešanega ali ukradenega
veljavnega vozniškega dovoljenja se na zahtevo stranke izda
novo vozniško dovoljenje.
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(3) O izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih veljavnih vozniških dovoljenjih ministrstvo, pristojno za promet, vodi register izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj.
Register vsebuje:
1. osebno ime imetnika vozniškega dovoljenja,
2. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča imetnika,
3. EMŠO imetnika,
4. kategorije, za katere je vozniško dovoljenje izdano,
5. ime organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
6. datum izdaje in datum veljavnosti vozniškega dovoljenja,
7. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja,
8. datum prijave izgube, kraje ali pogrešitve vozniškega
dovoljenja.
(4) Podatki se v registru vodijo tri leta od poteka roka, za
katerega je bilo izgubljeno, pogrešano ali ukradeno vozniško
dovoljenje izdano, nato se uničijo.
(5) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje imetnik vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena. Za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
glede kršitve 1. točke prvega odstavka tega člena je pristojna
upravna enota.
(6) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki da
lažno izjavo o izgubi, pogrešitvi ali kraji vozniškega dovoljenja.
Za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku je pristojna
upravna enota.
(7) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katere oziroma katerega voznik
opravlja prevoz blaga z motornimi vozili, s katerimi se opravlja
prevoz blaga v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem
prometu, v nasprotju s 3. točko prvega odstavka tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov.
(8) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katere oziroma katerega voznik opravlja prevoz več kot osem potnikov z motornimi vozili,
s katerimi se opravlja prevoz potnikov v skladu z zakonom,
ki ureja prevoze v cestnem prometu, v nasprotju s 3. točko
prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 120 eurov.
66. člen
(vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini)
(1) Tujec, ki ima običajno prebivališče v Republiki Sloveniji
in na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem,
ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti
voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti
po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer
eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno
prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v Republiko Slovenijo, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki
mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna
vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju,
izdanem v tujini, in sicer dve leti od dneva prijave prebivališča
v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora
oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki
ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu (Uradni list RS –
MP, št. 9-55/92), imeti med vožnjo motornega vozila po cesti
pri sebi poleg veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v
tujini, tudi veljavno mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga je
izdal pristojni organ ali organizacija tuje države.
(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v
Republiki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti, če ji
je bila v tuji državi, v kateri ji je bilo izdano vozniško dovoljenje,
prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v katero
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spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti motornega
vozila oseba, ki ne izpolnjuje starosti za vožnjo motornih vozil,
določene v 61. členu tega zakona.
(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
sme oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki ji ga je izdal
pristojni organ druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, voziti v Republiki Sloveniji
tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem
dovoljenju.
(6) Z globo najmanj 80 eurov se za prekršek kaznuje
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 500 eurov se za prekršek kaznuje
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom tega člena.
67. člen
(zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini)
(1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v
tujini, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko,
če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo
motornih vozil, zahteva zamenjavo tega vozniškega dovoljenja
za slovensko vozniško dovoljenje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zahteve za zamenjavo
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne more vložiti imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če se mu
v zvezi z vozniškim dovoljenjem, ki ga želi zamenjati, izvršuje
sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na
ozemlju Republike Slovenije, ali mu je izvršitev navedene sankcije odložena, ali mu je izrečena sankcija prepovedi uporabe
tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.
Enako velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v
drugi državi članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški
ali Islandiji.
(3) Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi
praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih
sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini, in osebi,
ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje. Oseba,
ki opravi praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorij
BE, C1E, CE, D1E ali DE, se ji v slovensko vozniško dovoljenje
vpišejo tudi kategorije B, C1, C, D1 ali D.
(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki
je že opravljal praktični del vozniškega izpita za zamenjavo
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, katerega veljavnost
je potekla pred naslednjim opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita, se izda slovensko vozniško dovoljenje le, če
ponovno opravi teoretični in praktični del vozniškega izpita za
tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniških dovoljenjem,
izdanim v tujini, in izpolnjuje druge s tem zakonom določene
pogoje za vožnjo motornih vozil.
(5) Slovensko vozniško dovoljenje se osebi, ki je že imela
veljavno slovensko dovoljenje in je le-to prenehalo veljati po
določbah zakona, ki ureja prekrške, ali ji je bil izrečen varnostni
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po določbah kazenskega zakonika, izda, če oseba izpolni vse pogoje, določene v
drugem odstavku 64. člena tega zakona.
(6) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti
imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s
pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene
kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje
motornih vozil voznikov ter prometnovarnostnih razmer v posamezni tuji državi.
(7) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti
tudi imetnikom vozniških dovoljenj, izdanih v tujini, ki imajo
dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil, v
skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Izjema
ne velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini,
za kategorijo A1, A2 in A.
(8) Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.
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(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izjemoma
in ob upoštevanju načela vzajemnosti od osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov, predstavništev tujih držav,
mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji,
ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna
vozila ter opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.
(10) Veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, se lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tudi na podlagi
sklenjenega sporazuma med državo, ki je izdala vozniško dovoljenje, in Republiko Slovenijo, in sicer ob pogojih, določenih
v sporazumu in upoštevanju načela vzajemnosti.
(11) Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja
vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim
dovoljenjem, če dokaže, da je v državi, ki je izdala vozniško
dovoljenje, izpolnil pogoj običajnega prebivališča ali je študiral
v tej državi najmanj šest mescev.
(12) Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v
tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero
kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij
o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice
Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži
listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti,
oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(13) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče
zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.
(14) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za
slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo
oddano v skladu z določbami tega zakona, se vrne organu tuje
države, ki ju je izdal, pri tem pa se navedejo razlogi za vrnitev.
68. člen
(zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi
članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji)
(1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, ki ima običajno prebivališče v Republiki Sloveniji, lahko brez
opravljanja vozniškega izpita in predložitve dokazila o duševni
in telesni zmožnosti za vožnjo vozil zamenja veljavno vozniško
dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se tiste nacionalne kategorije, ki jih po določbi tega zakona o kategorijah vozniških
dovoljenj ne vsebuje slovensko vozniško dovoljenje, opustijo.
(3) Vozniško dovoljenje, izdano v drugi državi članici
Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji, ki se
zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu z določbami tega zakona, se
vrneta organu tuje države, ki ju je izdal, pri tem pa se navedejo
razlogi za vrnitev.
69. člen
(mednarodno vozniško dovoljenje)
(1) Imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja lahko dobi na lastno zahtevo tudi mednarodno vozniško dovoljenje, če mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma se mu ne izvršuje kazen ali sankcija prepovedi
vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
(2) Javna agencija za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj pooblasti organizacijo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je članica mednarodne avtomobilistične zveze,
2. deluje na območju celotne Republike Slovenije,
3. ima ustrezno informacijsko opremljenost za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj in
4. ima kadre z najmanj srednjo strokovno ali srednjo
izobrazbo.
(3) Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v
Republiki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih
vozil v Republiki Sloveniji.
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(4) Izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj in vodenje
evidence nadzoruje ministrstvo, pristojno za promet.
(5) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora voditi evidenco o izdanih mednarodnih vozniških
dovoljenjih. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime voznika,
2. EMŠO,
3. številko vpisa v evidenco in serijsko številko obrazca,
4. serijsko številko vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano mednarodno vozniško dovoljenje,
5. opombe.
(6) Evidenca izdanih mednarodnih vozniških dovoljenj se
hrani najmanj tri leta od dneva izdaje vozniškega dovoljenja.
(7) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, lahko za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o
imetnikih vozniških dovoljenj in veljavnosti vozniških dovoljenj
pri izvajanju nalog, določenih v tem členu, pridobiva podatke
za ta namen tudi iz evidence o vozniških dovoljenjih, in sicer z
računalniško povezavo med informacijskimi sistemi za namen
izvajanja te naloge in z možnostjo neposrednega elektronskega
dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.
70. člen
(evidenca o vozniških dovoljenjih)
(1) Evidenca o vozniških dovoljenjih vsebuje naslednje
podatke:
1. osebno ime, EMŠO, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva in fotografijo;
2. organ oziroma organizacijo, ki je izdal vozniško dovoljenje oziroma podaljšal njegovo veljavnost;
3. datum izdaje in spremembe;
4. številko vpisa;
5. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja;
6. veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja;
7. veljavnost obrazca vozniškega dovoljenja;
8. podatke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti,
zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko, izgubi,
pogrešitvi ali kraji oziroma deponiranju ali ostalih spremembah,
ki se nanašajo na vozniško dovoljenje;
9. podatke o omejitvi in odvzemu vozniškega dovoljenja
zaradi zdravstvene nezmožnosti za vožnjo motornih vozil;
10. podatek o začasno odvzetem vozniškem dovoljenju
oziroma tujem vozniškem dovoljenju, podatek o prepovedi
nadaljnje vožnje brez odvzema vozniškega dovoljenja oziroma
tujega vozniškega dovoljenja, podatek o izrečenem prenehanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma izrečeni prepovedi
uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike
Slovenije, podatek o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja oziroma odložitvi izvršitve prepovedi
uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike
Slovenije, podatek o izvršitvi prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja oziroma izvršitvi prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, vse po zakonu,
ki ureja prekrške;
11. podatek o prepovedi vožnje motornega vozila in odvzemu vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja izvrševanje
kazenskih sankcij, in podatek o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja za čas
trajanja kazenskega postopka in podatek o začasnem odvzemu
vozniškega dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja po
zakonu, ki ureja kazenski postopek;
12. podatke iz zdravniškega spričevala iz 88. in 89. člena
tega zakona;
13. kategorije vozil, za katere velja, in datum pridobitve
dovoljenja za vožnjo vozil posamezne kategorije;
14. da je oseba voznik začetnik;
15. da je oseba spremljevalec voznika;
16. omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati
med vožnjo, oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih
kategorij.
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(2) Evidenco o vozniških dovoljenjih vodi ministrstvo, pristojno za promet, v obliki informatizirane zbirke. Podatke v evidenco vnašajo upravne enote, izvajalci zdravstvene dejavnosti,
javna agencija in drugi organi, ki izvajajo pooblastila na podlagi
tega zakona, ali drugih zakonov v zvezi z vozniškimi dovoljenji.
(3) Evidenca o vozniških dovoljenjih se za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov iz 1. točke prvega odstavka
tega člena poveže s centralnim registrom prebivalstva, določenim v zakonu, ki ureja centralni register prebivalstva, kjer se kot
povezovalni znak uporablja EMŠO.
(4) Evidenca o vozniških dovoljenjih se za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o usposobljenosti voznikov za
vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem
prometu iz 16. točke prvega odstavka tega člena informacijsko poveže z evidenco voznikov, določeno v zakonu, ki ureja
prevoze v cestnem prometu, kjer se kot povezovalni znak
uporablja EMŠO.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, in upravna enota
lahko za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o skupnem številu izrečenih in vpisanih kazenskih točk kandidata za
voznika in spremljevalca, pri izvajanju nalog iz 2. točke prvega
in drugega odstavka 57. člena tega zakona, pridobita podatke
za ta namen tudi iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem
prometu, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in sicer
z računalniško povezavo med informacijskimi sistemi za namen
izvajanja te naloge ter možnostjo neposrednega elektronskega
dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.
(6) Zaradi zagotovitve varnosti cestnega prometa so na
državnem portalu eUprava dostopni podatki o vozniških dovoljenjih, in sicer:
– ime organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– serijska številka izdanega vozniškega dovoljenja,
– datum izdaje in datum veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja,
– status vozniškega dovoljenja in kategorij.
71. člen
(personalizacija, prenos vozniških dovoljenj in vročanje)
(1) Vozniško dovoljenje za posamezno osebo se mora
personalizirati v Republiki Sloveniji.
(2) Osebe, ki pri pooblaščenem izvajalcu opravljajo naloge izdelave obrazcev vozniških dovoljenj in obrazcev vlog za
izdajo vozniških dovoljenj ter personalizacije obrazcev vozniških dovoljenj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so polnoletne;
2. da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece.
(3) Prenos vozniških dovoljenj iz prvega odstavka tega
člena in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom in
pooblaščenim izvajalcem za izdelavo in personalizacijo obrazcev vozniških dovoljenj ter vročanje vozniških dovoljenj izvaja
fizična ali pravna oseba, registrirana za prenos poštnih pošiljk,
na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih
pošiljk.
(4) Vročitev vozniškega dovoljenja je opravljena, ko upravičenec prevzame vozniško dovoljenje pri organu, ki ga je izdal,
ali pri vročevalcu iz prejšnjega odstavka, kot je sam določil v
vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja. Če vozniškega dovoljenja pri vročevalcu ne prevzame v osmih dneh, se vozniško
dovoljenje vrne organu, ki ga je izdal.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, ima pri nadzoru po
oblaščenega izvajalca za izdelavo obrazcev vozniških dovoljenj
in obrazcev vlog ter personalizacijo vozniških dovoljenj pravico
pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na izdelavo, personalizacijo vozniškega dovoljenja za posamezno osebo in skladiščenje obrazcev, prostore, v katerih to poteka, ter preveriti
izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena.
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X. VOZNIŠKI IZPITI
72. člen

(pogoji za opravljanje vozniškega izpita)
(1) Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji
običajno prebivališče ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj šest mesecev.
(2) Kandidati za voznika se priglasijo k vozniškemu izpitu
pri upravni enoti. Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev
za opravljanje vozniškega izpita ter kandidata za voznika, če
izpolnjuje pogoje, prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu
vozniškega izpita.
(3) Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, razen vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije G, ki je sestavljen samo iz teoretičnega dela. Teoretični
del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki
so v šoli vožnje zaključili teoretični del usposabljanja ali so se
samostojno usposobili iz teoretičnega dela usposabljanja in z
veljavnim zdravniškim spričevalom dokažejo, da so telesno in
duševno zmožni voziti motorno vozilo tiste kategorije, za katero
se priglašajo na vozniški izpit. Praktični del vozniškega izpita
smejo opravljati kandidati za voznika, ki izpolnjujejo pogoje,
določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo, so uspešno opravili teoretični del vozniškega izpita in so v šoli vožnje
zaključili praktični del usposabljanja.
(4) Kandidat za voznika sme v roku veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita, določnem v četrtem odstavku
40. člena tega zakona, največ štirikrat opravljati praktični del
vozniškega izpita. Pred naslednjim opravljanjem praktičnega
dela vozniškega izpita mora ponovno opraviti teoretični del
vozniškega izpita.
(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C1 ali C
se smejo priglasiti k vozniškemu izpitu, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma
če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.
(6) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D1 se
smejo priglasiti k vozniškemu izpitu, če imajo veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri
leta ali vozniško dovoljenje kategorije C1 ali C oziroma če so
opravili vozniški izpit za kategorijo C1 ali C.
(7) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D se
smejo priglasiti k vozniškemu izpitu, če imajo veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta
in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1 oziroma če so opravili vozniški izpit za
kategorijo C ali D1.
(8) Kandidati za voznike skupine vozil kategorije BE, C1E,
CE, D1E ali DE se smejo priglasiti k vozniškemu izpitu, če
imajo veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo, v katero
spada vlečno vozilo oziroma če so opravili vozniški izpit za to
kategorijo vozil.
(9) Ne glede na peti, šesti, sedmi ali osmi odstavek tega
člena smejo kandidati za voznike motornih vozil kategorij A, BE,
C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E in DE opravljati vozniški izpit, če
jim je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja ali varnostni ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja in so pred izrekom kazni imeli veljavno
vozniško dovoljenje navedenih kategorij.
73. člen
(prva pomoč)
(1) Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih
vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D in DE, opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa.
(2) O opravljenem izpitu organizacija iz prejšnjega odstavka vodi evidenco in izda potrdilo o opravljenem izpitu. Evidenca
vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime udeleženca,
2. EMŠO,
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3. stalno oziroma začasno prebivališče,
4. datum izdaje potrdila o opravljenem izpitu,
5. številko izdanega potrdila.
(3) Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D in DE.
74. člen
(opravljanje vozniškega izpita)
(1) Na vozniškem izpitu ocenjevalec na vozniškem izpitu
ugotavlja, ali ima kandidat za voznika znanje in spretnosti,
predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem
izpitu. Za vodenje predpisane izpitne dokumentacije se lahko
pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita uporabljajo
tudi tehnična sredstva, ki omogočajo samodejno pridobivanje
in zapisovanje podatkov o njegovem poteku, kot so podatki
o relaciji praktičnega dela vozniškega izpita, času začetka in
konca vozniškega izpita ter kraju in času dogodkov, ki jih na
vozniškem izpitu beleži ocenjevalec na vozniškem izpitu.
(2) Oseba, ki zaradi telesnih zmožnosti za vožnjo motornih vozil sme voziti v cestnem prometu le tem zmožnostim
prilagojeno vozilo, mora opravljati praktični del vozniškega
izpita na tako prilagojenem motornem vozilu. Oseba, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje, pa ji je obveza voziti motorno
vozilo, prilagojeno njenim telesnim zmožnostim, bila določena
po opravljenem vozniškem izpitu za to kategorijo vozil, mora
ponovno opraviti praktični del vozniškega izpita na tako prilagojenem vozilu. Za čas, dokler tega dela vozniškega izpita ne
opravi, se ji odvzame vozniško dovoljenje za vožnjo vozil take
kategorije. V izdano vozniško dovoljenje take osebe se vpišejo
podatek, da sme voziti le prilagojeno vozilo, ter številka šasije
oziroma podatki o prilagoditvi vozila.
(3) Če se kandidat po opravljanju vozniškega izpita z
oceno ne strinja, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozniškega izpita pri javni agenciji zahteva vpogled v izpitno
dokumentacijo in poda ugovor. O ugovoru odloči direktor javne
agencije v 15 dneh po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na
podlagi izpitne dokumentacije, pisne obrazložitve ocenjevalca
na vozniškem izpitu, ki je kandidata ocenjeval, in strokovne presoje ocene dveh ocenjevalcev na vozniškem izpitu, ki ne smeta
biti tista, katerih ocena se presoja. Odločitev direktorja javne
agencije je dokončna. Če se v postopku z ugovorom ugotovi,
da je treba izpit ponoviti, nosi stroške javna agencija, vozilo
šole vožnje in učitelja vožnje pa zagotovi kandidat za voznika.
Kandidat za voznika do dokončne odločitve o ugovoru ne sme
ponovno opravljati vozniškega izpita.
(4) Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki
vozi vozilo v nasprotju z določbo drugega odstavka tega člena.
75. člen
(ocenjevalci na vozniškem izpitu)
(1) Kandidata za voznika, ki opravlja praktični del vozniškega izpita za kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C,
CE ali F, ocenjuje najmanj en ocenjevalec na vozniškem izpitu,
za kategorije D1, D1E, D ali DE pa ga ocenjujeta najmanj dva
ocenjevalca na vozniškem izpitu.
(2) Ocenjevalci na vozniškem izpitu morajo imeti najmanj
izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje.
(3) Ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B je
lahko oseba, ki:
1. ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let;
2. je stara najmanj 26 let;
3. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na
vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za
namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona.
(4) Ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorije A, C,
CE, D in DE je lahko oseba, ki:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih
vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike, ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno kvalifikacijo;
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2. je bila najmanj tri leta ocenjevalec na vozniškem izpitu
za kategorijo B ali ima najmanj šest let vozniških izkušenj za
kategorijo, za katero opravlja preizkus usposobljenosti, ali ima
teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza
višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega
dovoljenja za kategorijo, za katero opravlja preizkus usposobljenosti;
3. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na
vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za
namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona.
(5) Ocenjevalec na vozniškem izpitu ne sme biti oseba, ki
usposablja kandidate za voznike.
(6) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za
kategorijo B lahko opravlja oseba, ki:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B,
2. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje.
(7) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B lahko opravlja oseba, ki:
1. izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tretjega odstavka
tega člena;
2. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje;
3. je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na
vozniškem izpitu kategorije B.
(8) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kategorije B velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij B1 in G ter kategorije F, če ima oseba veljavno vozniško
dovoljenje te kategorije.
(9) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za
kategorije A, C, CE, D in DE lahko opravlja oseba, ki:
1. ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije, za katero
opravlja usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
2. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na
vozniškem izpitu za kategorijo B,
3. ima najmanj eno leto izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje za kategorijo,
za katero opravlja usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem
izpitu, ali je najmanj eno leto opravljala delo ocenjevalca na
vozniškem izpitu za kategorijo B.
(10) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorije A, C, CE, D in DE lahko opravlja
oseba, ki:
1. izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke četrtega odstavka
tega člena;
2. je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na
vozniškem izpitu kategorij A, C, CE, D in DE.
(11) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kategorije:
– A velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij
AM, A1 in A2;
– C velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije C1;
– CE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij BE in C1E;
– D velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije D1;
– DE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije D1E.
(12) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 3. točke tretjega odstavka in 3. točke četrtega
odstavka tega člena se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje
direktor javne agencije.
(13) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja tudi redni
strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu. Vsak
ocenjevalec na vozniškem izpitu mora biti nadzorovan najmanj
enkrat letno, najmanj vsakih pet let pa mora biti nadzorovan pri
vodenju vozniških izpitov.
(14) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu in
dodatno usposabljanje ocenjevalcev na vozniškem izpitu izvaja
javna agencija.
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(15) Ocenjevalci na vozniškem izpitu morajo v obdobju
dveh let opraviti najmanj štiridnevno redno dodatno usposabljanje za pridobivanje novega znanja ter za ohranjanje in
obnavljanje znanja in ocenjevalnih spretnosti, v petih letih pa
najmanj petdnevno usposabljanje za razvijanje in ohranjanje
potrebnih praktičnih vozniških spretnosti.
(16) Ocenjevalec na vozniškem izpitu, ki v dveh letih ni
ocenjeval vozniških izpitov za posamezno kategorijo, mora
pred ponovnim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo
obnoviti ocenjevalne spretnosti.
(17) Ocenjevalca na vozniškem izpitu, za katerega je bilo
pri opravljanju dela ugotovljeno, da dela resne strokovne napake, na predlog komisije iz dvanajstega odstavka tega člena
javna agencija napoti na ponovno usposabljanje in preizkus
usposobljenosti. Kot resna strokovna napaka se šteje ocenjevanje vozniškega izpita, ki ni v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje.
(18) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih usposabljanjih za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum in kraj rojstva,
4. kategorijo, za katero je oseba opravila usposabljanje
za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
5. datum opravljenega usposabljanja za ocenjevanje na
vozniškem izpitu,
6. številko potrdila o opravljenem usposabljanju za ocenjevanje na vozniškem izpitu.
(19) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki
vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum in kraj rojstva,
4. kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus usposobljenosti,
5. datum opravljanja preizkusa usposobljenosti,
6. številko potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti.
76. člen
(evidenca o opravljanju vozniških izpitov)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, vodi evidenco o opravljanju vozniških izpitov, ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime, EMŠO, naslov prebivališča ter kraj rojstva
kandidata;
2. podatke o datumu izdaje zdravniškega spričevala ter
podatke o številki in datumu izdaje potrdila o opravljenem izpitu
iz prve pomoči;
3. osebno ime ocenjevalca oziroma ocenjevalcev na vozniškem izpitu, ki so bili prisotni na teoretičnem in praktičnem
delu vozniškega izpita;
4. osebno ime učitelja vožnje in naziv šole vožnje, pri
kateri se je usposabljal kandidat za voznika;
5. datum kandidatovega opravljanja teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita, njegovo uspešnost in število
praktičnih ur vožnje;
6. opombe.
(2) Podatke v evidenco iz prejšnjega odstavka vnašajo
upravne enote in javna agencija.
77. člen
(stroški vozniškega izpita)
(1) Ceno vozniškega izpita določi javna agencija s tarifo.
Strošek vozniškega izpita plača kandidat za voznika na upravni
enoti, in sicer ob prijavi na teoretični in praktični del vozniškega
izpita.
(2) Ne glede na določbo petega odstavka 11. člena tega
zakona je strošek vozniškega izpita namenski prihodek prora-
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čuna države, ki se porabi za financiranje zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov.
XI. ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZNIKOV
78. člen
(vrste zdravstvenih pregledov)
(1) Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja, ali je kandidat za voznika ali voznik motornega vozila telesno in duševno
zmožen za vožnjo motornega vozila.
(2) Zdravstveni pregled kandidata za voznika morajo
opraviti kandidati za voznike pred začetkom praktičnega dela
usposabljanja.
(3) Vozniki motornih vozil opravljajo zdravstvene preglede
s svetovanjem ali kontrolne zdravstvene preglede, če je tako
določeno s tem ali drugim zakonom.
79. člen
(stroški pregleda)
(1) Stroške zdravstvenega pregleda kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, kontrolnega zdravstvenega pregleda
in zdravstvenega pregleda s svetovanjem plača kandidat za
voznika oziroma imetnik vozniškega dovoljenja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroške zdravstvenih
pregledov invalida, ki sme voziti izključno svojim zmožnostim
prilagojeno motorno vozilo, krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, razen stroškov zdravstvenega pregleda s svetovanjem in v primerih iz 1. točke prvega odstavka, drugega,
tretjega in četrtega odstavka 85. člena tega zakona.
80. člen
(zdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznikov
motornih vozil za podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja)
Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov
motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh pregledov.
81. člen
(način opravljanja zdravstvenih pregledov kandidatov
za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja)
(1) Zdravstveni pregled kandidatov za voznike in voznikov
motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdrav
stveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.
(2) Če na podlagi pregleda iz prejšnjega odstavka ni
mogoče ugotoviti telesne in duševne zmožnosti za vožnjo
motornih vozil, izvajalec zdravstvene dejavnosti pred izdajo
zdravniškega spričevala o opravljenem zdravstvenem pregledu
napoti kandidata za voznika in voznika motornega vozila na
pregled še k drugemu zdravniku specialistu, psihologu ali na
preizkus vožnje v šolo vožnje.
(3) Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pridobi tudi
podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih dejanjih v
cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata za voznika
in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju vozniških
izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki
vsebujejo te podatke.
82. člen
(zdravstveni pregled s svetovanjem)
(1) Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži voznik enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.
Zdravstveni pregled s svetovanjem opravlja izbrani osebni
zdravnik.
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(2) Zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka se
lahko udeležijo:
1. voznik začetnik;
2. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1,
C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E in DE;
3. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
4. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
5. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta
poklic;
6. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika ali spremljevalec;
7. voznik, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje;
8. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija
prepoved vožnje motornega vozila; ali
9. voznik, ki prevaža skupino otrok;
če je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu do vključno
0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
(3) Drugi voznik pa se lahko udeleži zdravstvenega pregleda s svetovanjem, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 grama do vključno 0,80 grama alkohola na
kilogram krvi ali nad 0,24 miligrama do vključno 0,38 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka.
(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil zdrav
stvenega pregleda s svetovanjem, se z dnem, ko predloži
organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazenskih
točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem zdravstvenem
pregledu s svetovanjem, iz skupne evidence kazenskih točk v
cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola,
pri čemer se mu izbrišejo zadnje štiri pravnomočno izrečene in
izvršene kazenske točke. Navedeno ne velja za imetnika vozniškega dovoljenja, ki je presegel mejne vrednosti, določene v
drugem oziroma tretjem odstavku tega člena.
(5) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri
pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi
prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih, če mu ni
bilo izrečenih in izvršenih več kot 17 kazenskih točk oziroma
vozniku začetniku več kot šest kazenskih točk. Kazenske točke
na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri
kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem
prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi opravljenega
programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo iz tretjega
odstavka 50. člena tega zakona ali zaradi udeležbe v ustreznem rehabilitacijskem programu zaradi prekrška vožnje pod
vplivom alkohola iz 53. člena tega zakona.
(6) Potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem se izda glede na namen, določen v drugem in tretjem
odstavku tega člena in velja največ šest mesecev.
83. člen
(opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov)
(1) Kontrolne zdravstvene preglede opravljajo pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti.
(2) Kontrolni zdravstveni pregled se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo,
ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.
(3) Če na podlagi pregleda iz prejšnjega odstavka ni
mogoče ugotoviti telesne in duševne zmožnosti za vožnjo
motornih vozil, pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti
pred izdajo zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu napoti kandidata za voznika in
voznika motornega vozila na pregled še k drugemu zdravniku
specialistu ali psihologu. V primeru, da oseba opravlja kontrolni
zdravstveni pregled zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi, pa je pred izdajo zdravniškega spričevala potreben
pregled pri psihologu.
(4) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko
pridobi tudi podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih
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dejanjih v cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata
za voznika in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju
vozniških izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki vsebujejo te podatke.
84. člen
(napotitev na kontrolni zdravstveni pregled)
(1) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko predlagajo policija, državni tožilec, sodišče, zdravstveni zavod,
osebni zdravnik, zdravnik specialist in delodajalec oziroma
delodajalka. Pri tem morajo navesti razloge za podan dvom, da
imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen
za vožnjo motornega vozila.
(2) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka opravi upravna enota, na območju katere ima
oseba stalno oziroma začasno prebivališče z odločbo, v kateri
določi tudi rok, v katerem mora imetnik vozniškega dovoljenja
opraviti kontrolni zdravstveni pregled, ter pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem oseba opravi pregled.
Če oseba v Republiki Sloveniji nima stalnega oziroma začasnega prebivališča, napoti osebo upravna enota, ki je izdala
vozniško dovoljenje.
(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka upravna enota odvzame vozniško dovoljenje, če imetnik vozniškega dovoljenja
ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, na katerega je
bil napoten, v določenem roku ali ga ne opravi v celoti, dokler
se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi telesna in
duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil.
(4) Če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja v roku,
ki ga z odločbo določi upravna enota, ne opravi kontrolnega
zdravstvenega pregleda ali ga ne opravi v celoti, mora pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj o tem obvestiti
upravno enoto. Podatke o odvzemu vozniškega dovoljenja
vpiše upravna enota v evidenco o vozniških dovoljenjih.
(5) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled opravi tudi
izbrani osebni zdravnik ali specialist v skladu s 86. členom
tega zakona.
(6) Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega
člena ne zadrži njene izvršitve.
(7) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki
se vozi z vozniškim dovoljenjem, ki mu je bilo v skladu s tretjim
odstavkom tega člena odvzeto.
85. člen
(kontrolni zdravstveni pregled)
(1) Na kontrolni zdravstveni pregled se napoti imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja, če:
1. mu je bila v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat pravnomočno izrečena sankcija za prekršek ali kaznivo dejanje
povzročitve prometne nesreče;
2. se je pri njem pojavil sum bolezenskega stanja, okvara
ali hiba, katerih simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu.
(2) Na kontrolni zdravstveni pregled se napoti tudi voznik,
učitelj vožnje ali spremljevalec, če se s toksikološko preiskavo
ugotovi prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov.
(3) Kontrolni zdravstveni pregled morajo opraviti: oseba,
ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, preden vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja, oseba, ki ji je bila sankcija
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izvršena, in imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo vozniško
dovoljenje začasno odvzeto po zakonu, ki ureja prekrške, če
vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku.
(4) Kontrolnega zdravstvenega pregleda se lahko udeleži
tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh
letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi
prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da
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je imel v organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do vključno
0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
86. člen
(dvom o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo)
(1) Če zdravnik specialist oziroma izbrani osebni zdravnik
med pregledom ali zdravljenjem imetnika vozniškega dovoljenja utemeljeno podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti
za vožnjo zaradi bolezenskega stanja, okvar ali hib, katerih
simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu in
lahko pomenijo povečano tveganje za varno udeležbo v prometu, ga izbrani osebni zdravnik ali zdravnik specialist napoti
na kontrolni zdravstveni pregled k pooblaščenemu izvajalcu
zdravstvene dejavnosti, na območju katerega ima oseba stalno
oziroma začasno prebivališče. Pri tem mora navesti razloge
za podan dvom, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali
duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila. Napotitev na
kontrolni zdravstveni pregled in razloge zanj zabeleži v zdrav
stveno dokumentacijo imetnika vozniškega dovoljenja, ki jo
posreduje izbranemu pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene
dejavnosti.
(2) Če pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti ugotovi, da imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja telesno in
duševno ni zmožen za vožnjo motornih vozil ali je telesno in
duševno zmožen za vožnjo motornih vozil z omejitvijo, o tem
obvesti osebnega zdravnika ali zdravnika specialista, upravni
enoti pa posreduje zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.
(3) Če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja v roku
enega meseca od napotitve ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda iz prvega odstavka tega člena oziroma ga ne
opravi v celoti, mora pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj o tem obvestiti upravno enoto, ki v skladu z določbo
87. člena imetniku odvzame vozniško dovoljenje.
87. člen
(neopravljeni kontrolni zdravstveni pregled)
(1) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, na katerega je bil v
določenem roku napoten direktno s strani zdravnika specialista
ali izbranega osebnega zdravnika ali le-tega ne opravi v celoti,
upravna enota z odločbo odvzame vozniško dovoljenje za čas,
dokler se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži njene izvršitve.
(3) Podatke o odvzemu vozniškega dovoljenja vpiše
upravna enota v evidenco o vozniških dovoljenjih.
(4) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki
se vozi z vozniškim dovoljenjem, ki mu je bilo v skladu s prvim
odstavkom tega člena odvzeto.
XII. ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA
88. člen
(zdravniško spričevalo po opravljenem
zdravstvenem pregledu)
(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec
zdravstvene dejavnosti izda zdravniško spričevalo o telesni
in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil ter podatke o
telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije iz zdravniškega spričevala vpiše v evidenco o
vozniških dovoljenjih.
(2) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega
dovoljenja začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo
motornega vozila oziroma mu je pravica za vožnjo motornega
vozila omejena na določen čas ali za posamezne kategorije ali
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posamezno kategorijo, mora izvajalec zdravstvene dejavnosti
v zdravniško spričevalo iz prejšnjega odstavka navesti obdobje
omejitve. Če je kandidat za voznika motornega vozila ali imetnik vozniškega dovoljenja opravil ponovni zdravstveni pregled
več kot 60 dni pred potekom obdobja omejitve, se zdravniško
spričevalo ne upošteva.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja predčasno opraviti ponovni
zdravstveni pregled le pred posebno zdravstveno komisijo. Po
opravljenem zdravstvenem pregledu posebna zdravstvena komisija izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti
kandidata za voznika ali imetnika vozniškega dovoljenja za
vožnjo motornih vozil. Kopijo zdravniškega spričevala komisija
pošlje upravni enoti, kjer ima kandidat za voznika oziroma
voznik motornega vozila prebivališče.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena sme kandidat
za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja predčasno opraviti ponovni zdravstveni pregled več kot 60 dni pred potekom
obdobja omejitve le v primeru izbrisa kode omejitev zaradi
zdravstvenih razlogov.
(5) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega
vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega
dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne
in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri
pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
(6) Zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem
pregledu iz prvega in tretjega odstavka tega člena velja tri leta.
89. člen
(zdravniško spričevalo po opravljenem kontrolnem
zdravstvenem pregledu)
(1) Po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu
pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti izda zdravniško
spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika
ali imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil
ter podatke o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih
vozil posamezne kategorije iz zdravniškega spričevala vpiše v
evidenco o vozniških dovoljenjih.
(2) V zdravniško spričevalo iz prejšnjega odstavka pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti navede ustrezen
program, ki se ga mora udeležiti oseba iz prvega in drugega
odstavka 53. člena tega zakona. Če je kandidat za voznika
ali imetnik vozniškega dovoljenja začasno telesno in duševno
nezmožen za vožnjo motornega vozila oziroma mu je pravica
za vožnjo motornega vozila omejena na določen čas ali za
posamezne kategorije ali posamezno kategorijo, mora pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravniško spričevalo
iz prejšnjega odstavka navesti obdobje omejitve. Če je kandidat
za voznika motornega vozila ali imetnik vozniškega dovoljenja
opravil ponovni zdravstveni pregled več kot 60 dni pred potekom obdobja omejitve, se zdravniško spričevalo ne upošteva.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja predčasno opraviti ponovni
zdravstveni pregled le pred posebno zdravstveno komisijo.
Po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu posebna
zdravstvena komisija izda zdravniško spričevalo o telesni in
duševni zmožnosti kandidata za voznika ali imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Kopijo zdravniškega
spričevala komisija pošlje upravni enoti, kjer ima kandidat za
voznika oziroma voznik motornega vozila prebivališče.
(4) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega
vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega
dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne
in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred
posebno zdravstveno komisijo.
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90. člen
(ugovor zoper zdravniško spričevalo)
(1) Kandidat za voznika in voznik motornega vozila, ki
se ne strinja z zdravniškim spričevalom o telesni in duševni
zmožnosti za vožnjo motornih vozil iz tega zakona, lahko v roku
15 dni od vročitve zdravniškega spričevala zahteva ponovni
zdravstveni pregled samo pred posebno zdravstveno komisijo, ki po opravljenem zdravstvenem pregledu izda zdravniško
spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika
ali imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, z
obrazloženim mnenjem. Kopijo zdravniškega spričevala z obrazloženim mnenjem komisija pošlje upravni enoti, kjer ima kandidat za voznika oziroma voznik motornega vozila prebivališče.
(2) Zdravniško spričevalo z obrazloženim mnenjem komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno.
XIII. ODGOVORNOST IN DOLŽNOST
91. člen
(odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov)
(1) Starši, skrbniki oziroma rejniki so dolžni skrbeti in
izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta
udeležen v cestnem prometu.
(2) Opustitev dolžne skrbi in nadzorstva iz prejšnjega
odstavka nastopi zlasti tedaj, ko starši, skrbniki oziroma rejniki
omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna
v nasprotju z določbami tega zakona.
(3) Z globo 160 eurov se za prekršek kaznujejo starši,
skrbniki oziroma rejniki, katerih otrok ali mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne
skrbi in nadzorstva nad njim.
92. člen
(dolžnost upoštevanja pravil)
(1) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po
ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega zakona.
(2) Z globo 80 eurov se za prekršek kaznuje udeleženec
cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali ukazu oziroma
odredbi pooblaščene uradne osebe.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni osebi
ne omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v tem
zakonu.
Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
93. člen
(rok za zamenjavo vozniškega dovoljenja)
(1) Vsi imetniki vozniških dovoljenj morajo najpozneje
do 19. januarja 2023 zamenjati vozniška dovoljenja, izdana
na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o obrazcih prometnih
dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah
(Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00), Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04) ali
Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05),
z vozniškim dovoljenjem, izdanem na obrazcu, predpisanim s
Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11,
55/12, 4/13, 7/14 in 32/16) oziroma na obrazcu iz predpisa,
izdanega na podlagi 23. točke prvega odstavka 14. člena tega
zakona.
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(2) Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka imetniki vozniških dovoljenj obdržijo vse pravice v
obsegu, ki izhajajo iz tega vozniškega dovoljenja.
(3) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje imetnik vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
(4) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katere oziroma katerega voznik
opravlja prevoz blaga z motornimi vozili, s katerimi se opravlja
prevoz blaga v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem
prometu, v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 120 eurov.
(5) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, katere oziroma katerega voznik
opravlja prevoz več kot osem potnikov z motornimi vozili, s katerimi se opravlja prevoz potnikov v skladu z zakonom, ki ureja
prevoze v cestnem prometu, v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov.
94. člen
(upravni in inšpekcijski postopki ter postopki o prekrških)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) O prekrških, storjenih do uveljavitve tega zakona, odločajo organi, ki so pristojni za odločanje o prekrških po dosedanjih predpisih.
95. člen
(vožnja vozil kategorije AM)
Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije AM smejo voziti tudi motorna kolesa, izdelana do 27. julija 2002, katerih delovna prostornina motorja ne presega
50 ccm in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 50 km/h.
96. člen
(nadaljevanje dela predsednika in člana izpitne komisije
za ocenjevanje na vozniškem izpitu)
Ne glede na drugi odstavek 75. člena tega zakona javni
uslužbenci, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo delo
na delovnih mestih Član izpitne komisije VI, nadaljujejo z delom
ocenjevalca na vozniškem izpitu na teh delovnih mestih.
97. člen
(poučevanje predpisov o varnosti cestnega prometa)
Ne glede na četrti odstavek 30. člena tega zakona lahko predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja
naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem
prometu in prometno etiko v šoli vožnje poučujejo tudi osebe,
ki so bile zaposlene kot učitelj predpisov o varnosti cestnega
prometa na dan 1. maja 1998 in imajo veljavno dovoljenje za
učitelja vožnje.
98. člen
(nadaljevanje dela javne agencije)
Javna agencija, ustanovljena na podlagi 17.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 –
uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10)
s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10), nadaljuje s svojim
delom v skladu s 4. členom tega zakona.
99. člen
(uskladitev akta o ustanovitvi javne agencije in števila članov
sveta javne agencije)
(1) Člani sveta javne agencije, ki opravljajo to funkcijo ob
uveljavitvi tega zakona, nadaljujejo z delom do izteka mandata.
(2) Ustanovitelj javne agencije mora uskladiti Sklep o
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) v skladu z določbo
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drugega odstavka 10. člena tega zakona v roku šestih mesecev
od uveljavitve tega zakona.
100. člen
(uskladitev z določbo o prepovedanem
poslovnem sodelovanju)
Direktor javne agencije, ki opravlja to funkcijo ob uveljavitvi tega zakona, nadaljuje z delom do izteka mandata pod
pogoji, veljavnimi do uveljavitve tega zakona.
101. člen
(uporaba Nacionalnega programa za varnost
cestnega prometa)
Nacionalni program za varnost cestnega prometa, sprejet na podlagi 3. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS,
št. 109/10 in 25/14) z Resolucijo o nacionalnem programu
varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022 (Uradni list
RS, št. 39/13), se uporablja kot nacionalni program za varnost
cestnega prometa iz 3. člena tega zakona.
102. člen
(veljavnost pooblastil in dovoljenj)
(1) Šole vožnje, ki so bile registrirane do uveljavitve tega
zakona, lahko še naprej opravljajo svojo dejavnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo šole vožnje
iz prejšnjega odstavka javni agenciji sporočiti podatke iz 6.,
7. in 9. točke drugega odstavka 29. člena ter izpolniti pogoje
iz 30. člena tega zakona in podatke sporočiti javni agenciji,
najpozneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Pooblastila, izdana pravnim osebam ali samostojnim
podjetnikom posameznikom na podlagi 40. člena Zakona o
voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov ter na
podlagi 43. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10
in 25/14) za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo, ostanejo v veljavi do izdaje novih pooblastil na
podlagi tega zakona oziroma do izteka veljavnosti pooblastila,
če je veljavnost pooblastila daljša, vendar ne več kot pet let od
uveljavitve tega zakona.
(4) Pooblastila, izdana izvajalcem zdravstvenih dejavnosti
pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi kot pooblastila, izdana na podlagi tega zakona do izteka njihove veljavnosti.
(5) Posebna zdravstvena komisija, ki je bila imenovana na
podlagi 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10
in 25/14), nadaljuje s svojim delom kot posebna zdravstvena
komisija na podlagi tega zakona.
(6) Pooblaščene organizacije, ki so izvajale program
usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki
pred uveljavitvijo tega zakona, lahko izvajajo ta program do
izdaje novih pooblastil na podlagi tega zakona, vendar največ
tri leta od uveljavitve tega zakona.
103. člen
(prehodno obdobje)
(1) Do izteka uporabe Zakona o registraciji istospolne
partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US,
18/16 – odl. US in 33/16 – ZPZ, v nadaljnjem besedilu: ZRIPS)
se za zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja po tem
zakonu štejeta tudi partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti in partner, ki živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, ki ni registrirana po ZRIPS.
(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni
izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo do vzpostavitve ustreznih elektronskih povezav, ki bodo omogočale direkten vnos
podatkov iz zdravniških spričeval iz 88. in 89. člena tega
zakona, pošiljati kopije zdravniških spričeval takoj po opravljenem zdravstvenem pregledu upravnim enotam, po stalnem ali
začasnem prebivališču kandidata oziroma imetnika veljavnega
vozniškega dovoljenja, ki podatke iz zdravniških spričeval vnesejo v evidenco o vozniških dovoljenjih.
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104. člen
(rok za izdajo predpisov)
Podzakonski akti, določeni s tem zakonom, se izdajo
najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
105. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14), razen določbe
9. točke prvega odstavka 2. člena, 26. točke prvega odstavka
14. člena, prvega odstavka 22. člena v delu, ki se nanaša
na opravljanje inšpekcijskega nadzora nad delom subjektov,
ki usposabljajo spremljevalce izrednih prevozov, 47. člena in
petega odstavka 95. člena.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji predpisi, ki pa se do uveljavitve ustreznih predpisov
iz tega zakona, uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju
s tem zakonom:
– Uredba o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih
odnosih med udeleženci cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 105/10);
– Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in
traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 120/03);
– Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
(Uradni list RS, št. 44/11, 38/13 in 105/13);
– Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje (Uradni list RS, št. 44/11);
– Pravilnik o pogojih za izvajanje programov dodatnega
usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja
za varno vožnjo (Uradni list RS, št. 45/11);
– Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah
(Uradni list RS, št. 45/11);
– Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 48/11);
– Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni
list RS, št. 48/11);
– Pravilnik o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13
in 104/13);
– Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS,
št. 68/11, 55/12, 4/13, 7/14 in 32/16);
– Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
(Uradni list RS, št. 47/11, 67/14 in 12/16);
– Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega
izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 60/15).
(3) Pravilnik o višini stroškov vozniškega izpita in preizkusa znanja (Uradni list RS, št. 38/04 in 109/10 – ZVoz), Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list
RS, št. 46/07 in 109/10 – ZVoz), Pravilnik o usposabljanju za
spremljevalce izrednih prevozov (Uradni list RS, št. 47/09 in
109/10 – ZVoz) in Odločba o pooblastitvi Inštituta Republike
Slovenije za rehabilitacijo za določanje in ugotavljanje prilagojenosti motornih vozil telesnim zmožnostim (Uradni list RS,
št. 77/05 in 109/10 – ZVoz) se uporabljajo še naprej, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom.
106. člen
(začetek uporabe)
(1) Določba 4. točke drugega odstavka 42. člena tega
zakona glede poučevanja kandidatov za voznike kategorije B,
ki daje pravico voziti motorno vozilo te kategorije, kadar mu
je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, in največja
dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne
presega 4.250 kg, se začne uporabljati eno leto po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Določba 7. točke prvega odstavka 60. člena tega
zakona o predložitvi fotografije v digitalni obliki in uporabi fotografije v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega
uradnega identifikacijskega dokumenta, se začne uporabljati z
vzpostavitvijo tehnično-tehnoloških možnosti, vendar najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
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(3) Določba drugega odstavka 70. člena v zvezi z 88. in
89. členom tega zakona, se začne uporabljati z vzpostavitvijo
ustreznih elektronskih povezav, vendar najkasneje v treh letih
od uveljavitve tega zakona.
107. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih – ZVoz-1A (Uradni list RS, št. 67/17) vsebuje naslednjo
končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list
RS, št. 21/18) vsebuje naslednjo končno določbo:
39. člen
(uveljavitev zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe 28. člena tega zakona se začnejo uporabljati
1. januarja 2019.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – ZVoz-1B (Uradni list RS, št. 43/19) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(rok za izdajo podzakonskega predpisa
in vzpostavitev evidenc)
(1) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izda podzakonski predpis iz drugega odstavka
18. člena zakona v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
vzpostavi evidenco iz 58.a člena zakona najpozneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
(prehodno obdobje)
Določbi spremenjenega sedmega in novega osmega odstavka 28. člena zakona se uporabljata za težje nepravilnosti
iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena zakona, storjene po
uveljavitvi tega zakona.
11. člen
(začetek izvajanja usposabljanja)
Program usposabljanja iz šestega odstavka 58.a člena
zakona se začne izvajati najpozneje v šestnajstih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati druga
alineja prvega odstavka 102. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 59/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US).
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13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o voznikih – ZVoz-1C
(Uradni list RS, št. 139/20) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. novembra 2020.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – ZVoz-1D (Uradni list RS, št. 43/22) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje
od leta 2023 do 2030)
Ne glede na določbo prvega odstavka 3. člena zakona se
naslednji nacionalni program varnosti cestnega prometa določi
za obdobje od leta 2023 do 2030.
35. člen
(rok za vzpostavitev informacijske povezave za elektronski
dostop do podatkov o številu kazenskih točk iz skupne
evidence kazenskih točk v cestnem prometu)
Vzpostavitev informacijskega povezovanja za elektronski
dostop evidence o vozniških dovoljenjih do skupne evidence
kazenskih točk v cestnem prometu iz novega petega odstavka
70. člena zakona se zagotovi v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
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36. člen
(podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja imetnikom
vozniškega dovoljenja, ki so opravili zdravstveni pregled
za izbris omejitev zaradi zdravstvenih razlogov)
Imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pred uveljavitvijo tega
zakona opravil zdravstveni pregled za izbris kode omejitev
zaradi zdravstvenih razlogov, iz katerega izhaja, da je imetnik
vozniškega dovoljenja telesno in duševno zmožen za vožnjo
motornega vozila določene kategorije brez omejitev, lahko prvo
naslednje podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravi
brez predložitve zdravniškega spričevala o telesni in duševni
zmožnosti za vožnjo motornega vozila določene kategorije,
če veljavnost vozniškega dovoljenja, na podlagi zdravniškega
spričevala o opravljenem zdravstvenem pregledu za izbris kode
omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, še ni bila podaljšana.
37. člen
(dokončanje postopkov)
Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
končajo v skladu s tem zakonom.
38. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbi spremenjene 1. točke prvega odstavka
30. člena in spremenjene 1. točke drugega odstavka 37. člena
zakona v zvezi z usposabljanjem na daljavo se začneta uporabljati eno leto od uveljavitve tega zakona.
(2) Določbe spremenjenih četrtega in šestega odstavka
39. člena, novega četrtega odstavka 60. člena, novega enaindvajsetega odstavka 62. člena in novega četrtega odstavka
67. člena zakona se začnejo uporabljati 1. junija 2022, določba
spremenjenega tretjega odstavka 74. člena zakona pa 1. januarja 2023.
(3) Do začetka uporabe spremenjenih določb zakona iz
prvega in drugega odstavka tega člena, se uporablja dosedanja
ureditev.
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2286.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta
Banke Slovenije – viceguvernerja

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in drugega odstavka 39. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno
prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije –
viceguvernerja
Guverner Banke Slovenije me je 7. 7. 2022 obvestil, da je
Državni zbor 1. 7. 2022 sprejel Sklep o razrešitvi članice Sveta
Banke Slovenije – viceguvernerke, s katerim jo je z dnem 31. 7.
2022 razrešil funkcije. Na tej podlagi objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana
Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja.
Predlogi možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja morajo biti obrazloženi, priloženo mora
biti pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata
in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna
predstavitev predlaganega kandidata.
Predlogi za možne kandidate morajo prispeti na naslov
Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov gp.uprs@up-rs.si najkasneje
do ponedeljka, 12. septembra 2022 do 15.00 ure.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-3/2022-6
Ljubljana, dne 8. julija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2287.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Angleščina za odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Angleščina za odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
izobraževalnem programu za odrasle Angleščina za odrasle,
ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo
o izobraževalnih programih angleščina, nemščina, francoščina
in italijanščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).
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. UČITELJ
5. 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 anglistika ali
poučevanje angleščine.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja izobraževanja odraslih 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

Stran

6964 /

Št.

92 / 8. 7. 2022

študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s
33. členom ZViS.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle angleščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja v
tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi
tega pravilnika.
11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje
za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za odrasle angleščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v
tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi
tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-103/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0072
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Francoščina za odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob
izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v izobraževalnem programu za odrasle francoščina
za odrasle, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo o izobraževalnih programih angleščina,
nemščina, francoščina in italijanščina za odrasle (Uradni list
RS, št. 59/99).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).
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. UČITELJ

2288.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Francoščina za odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

5. člen
(učitelj francoščine)
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.
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III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle francoščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta
pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja
v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi
tega pravilnika.
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11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle francoščina za odrasle za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem
programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-104/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0073
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2289.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Nemščina za odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Nemščina za odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
izobraževalnem programu za odrasle Nemščina za odrasle, ki
ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo o
izobraževalnih programih angleščina, nemščina, francoščina in
italijanščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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 šol-
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stvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).
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. UČITELJ
5. člen

Uradni list Republike Slovenije
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.

(učitelj nemščine)

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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, medkulturna germanistika ali nemščina kot tuji jezik.

10. člen

III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment

(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle nemščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja v tem
izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega
pravilnika.
11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle nemščina za odrasle za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem
programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-105/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0074
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2290.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Italijanščina za odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Italijanščina za odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
izobraževalnem programu za odrasle Italijanščina za odrasle,
ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo
o izobraževalnih programih angleščina, nemščina, francoščina
in italijanščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v
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skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni
list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17).
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. UČITELJ
5. 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.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po
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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.

Uradni list Republike Slovenije
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu za odrasle Madžarščina za odrasle, ki
ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, s Pravilnikom
o izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle (Uradni
list RS, št. 54/05).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

10. člen
(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za odrasle
italijanščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.

(opredelitev pojmov)

11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle italijanščina za odrasle za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem
programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in
je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za strokovnega delavca
v izobraževanju odraslih, lahko opravlja vzgojno-izobraževalno
delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-106/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0075
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).
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. UČITELJ
5. člen

2291.

(učitelj madžarščine)
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Madžarščina za odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Madžarščina za odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,

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.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, socialno delo, socialno delo z druži-

Uradni list Republike Slovenije
no, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa,
etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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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nja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle (Uradni list
RS, št. 54/05).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-107/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0076
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2292.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Začetna integracija
priseljencev

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Začetna integracija priseljencev

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle madžarščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta
pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja
v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi
tega pravilnika.
11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle madžarščina za odrasle za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem
programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževa-

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje,
z Odredbo o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle
Začetna integracija priseljencev (Uradni list RS, št. 57/11) in
se uporablja v skladu s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe o
načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS,
št. 70/12 in 58/16).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
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– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).

Uradni list Republike Slovenije
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)

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.

Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.

II. UČITELJ

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen
(učitelj začetne integracije priseljencev)
Učitelj začetne integracije priseljencev je lahko, kdor je
končal:
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali
slovenskega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika
ali slovenski jezik in književnost.

10. člen

III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,

(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle začetna integracija priseljencev za področje, ki ga ureja
ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja
v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi
tega pravilnika.
11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle začetna integracija priseljencev za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu
za odrasle Začetna integracija priseljencev (Uradni list RS,
št. 57/11).

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-108/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0077
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport
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3. člen
(izobrazba)
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).
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. UČITELJ

2293.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Opismenjevanje v
slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Opismenjevanje v slovenščini za odrasle
govorce drugih jezikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov, ki ga je sprejel minister,
pristojen za izobraževanje, z Odredbo o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Opismenjevanje v slovenščini
za odrasle govorce drugih jezikov (Uradni list RS, št. 56/16).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.

5. člen
(učitelj opismenjevanja v slovenščini za odrasle govorce
drugih jezikov)
Učitelj opismenjevanja v slovenščini za odrasle govorce
drugih jezikov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka,
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali
slovenskega jezika s književnostjo,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika
ali slovenski jezik in književnost.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija, osebno
in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika, inkluzija v
vzgoji in izobraževanju, organizacija in management kadrovskih
in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških
virov in znanja), sociologija (smer upravljanje organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment človeških virov,
znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
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(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.

Uradni list Republike Slovenije
2294.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Slovenščina kot drugi
in tuji jezik

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Slovenščina kot drugi in tuji jezik

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

10. člen

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in
tuji jezik, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje,
z Odredbo o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle
Slovenščina kot drugi in tuji jezik (Uradni list RS, št. 78/20).

(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo učitelja v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle
govorce drugih jezikov za področje, ki ga ureja ta pravilnik,
lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle
tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle
Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (Uradni list RS, št. 31/17).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-109/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0078
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).
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 kot drugega in tujega jezika)
Učitelj slovenščine kot drugega in tujega jezika je lahko,
kdor je končal:

Uradni list Republike Slovenije
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali
slovenskega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika
ali slovenski jezik in književnost.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.

Št.

12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu
za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik (Uradni list RS,
št. 61/15).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-110/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0079
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

8. člen

(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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11. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle slovenščina kot drugi in tuji jezik za
področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem
izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega
pravilnika.

(pedagoško-andragoška izobrazba)

9. člen

Stran

vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle slovenščina kot drugi in tuji jezik za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
učitelja v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po
uveljavitvi tega pravilnika.

IV. POSEBNE DOLOČBE

(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
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2295.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za odrasle Računalniška pismenost
za odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE

10. člen

1. člen

(učitelji)

(vsebina pravilnika)

Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje

Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
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določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu za odrasle Računalniška pismenost za
odrasle, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, s
Pravilnikom o izobraževalnem programu Računalniška pismenost za odrasle (Uradni list RS, št. 54/05).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(izobrazba)
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).
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 računalniške pismenosti za odrasle)
(1) Učitelj računalniške pismenosti za odrasle 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) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje
(smer predmetno poučevanje, računalništvo), izobraževalno
računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management
informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management in informatika,
informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika.
(2) Učitelj računalniške pismenosti za odrasle je lahko
tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole, v izobraževalnih programih gimnazije ali
splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih
poklicnega in strokovnega izobraževanja in je opravil študijski
program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
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III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle računalniška pismenost za odrasle za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
učitelja v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po
uveljavitvi tega pravilnika.
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Št.

92 / 8. 7. 2022 /

Stran

6975

11. člen

2. člen

(organizatorji izobraževanja odraslih)

(opredelitev pojmov)

Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle računalniška pismenost za odrasle za
področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem
izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega
pravilnika.

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni 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, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)
pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni
s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – 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,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski
program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/11 – ZUPJS-A, 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),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje –
študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.

12. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu
Računalniška pismenost za odrasle (Uradni list RS, št. 54/05).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-111/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0080
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

3. člen
(izobrazba)
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).
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, ki vodi mentorsko skupino)

2296.

Pravilnik o izobrazbi strokovnih delavcev
v izobraževalnem programu za odrasle
Projektno učenje za mlajše odrasle

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi strokovnih delavcev
v izobraževalnem programu za odrasle Projektno
učenje za mlajše odrasle
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
določenih pogojev imeti strokovni delavci v izobraževalnem
programu za odrasle Projektno učenje za mlajše odrasle, ki
ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo o
izobraževalnem programu Projektno učenje za mlajše odrasle
(Uradni list RS, št. 63/99).

Učitelj, ki vodi mentorsko skupino, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program s področja družboslovja,
izobraževanja, humanistike ali poslovnih in upravnih ved ali
– magistrski študijski program druge stopnje s področja družboslovja, izobraževanja, humanistike ali poslovnih in
upravnih ved.
6. člen
(učitelj – mentor projektnega dela)
Učitelj – mentor projektnega dela, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
7. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa
sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadro-
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vska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali
sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija,
pedagogika, andragogika, 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, supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika,
inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje
organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment
človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
8. člen
(organizator izobraževanja odraslih)
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih)
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do
uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za
strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja
vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi
po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v
izobraževalnem programu Projektno učenje za mlajše odrasle
(Uradni list RS, št. 63/99).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-112/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0081
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

9. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška
znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih,
in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
10. člen
(strokovni delavci)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja
izobraževanja odraslih 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.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(učitelji)
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za
odrasle projektno učenje za mlajše odrasle za področje, ki ga
ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
učitelja v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po
uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(organizatorji izobraževanja odraslih)
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve
tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem
programu za odrasle projektno učenje za mlajše odrasle za
področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem
izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega
pravilnika.

2297.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o bivanju v dijaških domovih

Na podlagi drugega in sedmega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19), drugega in sedmega
odstavka 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ter za
izvrševanje šestindvajsete 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, 123/21,
172/21 in 207/21) in drugega odstavka 41. člena Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04,
100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1) minister za izobraževanje, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o bivanju v dijaških domovih
1. člen
V Pravilniku o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS,
št. 30/18 in 70/19) se v 3. členu tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dijaški dom odloči o sprejemu kandidata v dijaški
dom najkasneje v tridesetih dneh po končanem prijavno vpisnem postopku v srednje šole.«.
3. člen
V 5. členu se v šestem odstavku beseda »šole« nadomesti z besedilom »dijaškega doma«.

Uradni list Republike Slovenije
V osmem odstavku se beseda »desetih« nadomesti z
besedo »tridesetih«, za besedo »končanem« se doda besedo
»prijavno«.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen

Št.

(stroški bivanja)
(1) Stroški bivanja v dijaškem domu se krijejo iz:
– oskrbnine, sestavljene iz stroškov nastanitve, stroškov
živil in drugih stroškov, povezanih s prehrano,
– prihodkov iz državnega in občinskega proračuna za
izvajanje vzgojno-izobraževalne, dejavnosti v domu in investicijsko vzdrževanje ter
– drugih virov.
(2) Z oskrbnino se krijejo stroški za nastanitev in prehrano
dijaka ter stroški nastanitve za študenta v dijaškem domu.
(3) Dijak in študent plačujeta oskrbnino, ki se določi v
skladu z 11. členom tega pravilnika.
(4) Oskrbnina in dodatno plačilo dijaka oziroma študenta
iz 8. člena tega pravilnika sta prihodek iz dejavnosti javne
službe.
(5) Druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu, plačujejo
stroške bivanja, določene v ceniku dijaškega doma.«.
6. člen
10. člen se črta.
7. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisijo za oskrbnino imenuje minister za štiri leta
in ima pet članov: dva predstavnika skupnosti dijaških domov,
enega predstavnika strokovnih institucij s področja šolstva,
zdravstva ali socialnih zadev in dva predstavnika ministrstva.
Strokovno-tehnična opravila zanjo opravlja strokovna služba
ministrstva.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komisija za oskrbnino oblikuje predlog izhodiščne
cene oskrbnine, ki se določi glede na stroške nastanitve in
prehrane v dijaškem domu.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremni tako, da se glasi:
»(6) Ceno oskrbnine dijaški dom javno objavi.«.
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9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(naloge dijaškega doma)
Naloge dijaškega doma so zlasti:
1. zagotavljati nastanitev, prehrano in vzgojno izobraževalno delo z dijaki v času bivanja v njem,
2. določiti organiziranost in način dela in jih predstaviti
zainteresirani javnosti,
3. določiti domska pravila,
4. sodelovati s šolo, v kateri se dijak izobražuje, in starši
dijaka in drugimi, za vzgojno-izobraževalno delo pomembnimi
institucijami,
5. določiti pogoje bivanja za druge osebe, ki bivajo v
dijaškem domu,
6. določiti nadstandardne storitve, če jih nudi, in
7. javno objaviti cene vseh storitev.«.
KONČNA DOLOČBA

5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen

Stran

8. člen
V 12. členu se v drugem odstavku:
– za besedo »pouka« doda besedilo »in nastanitve«.
– črta besedilo »(režija),«.

(standard bivanja)
Dijaški dom dijakom in študentom zagotavlja:
1. opremljeno sobo,
2. skupne in pomožne prostore,
3. vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-
tehniških predpisih,
4. električno energijo za razsvetljavo in druge osebne
potrebe,
5. hladno in toplo vodo za osebne potrebe,
6. posteljno perilo in njegovo vzdrževanje,
7. vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih
prostorih,
8. ogrevanje prostorov v skladu s predpisi,
9. dostop do interneta,
10. za dijake tri obroke prehrane skladno s smernicami
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
11. vzgojni program za dijake.«.
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10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.
Št. 0070-98/2022
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2022-3330-0083
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2298.

Pravilnik o statusu črede, proste goveje
virusne diareje

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o
veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ter
za izvrševanje 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS,
90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o statusu črede, proste goveje virusne diareje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja status črede, proste goveje virusne
diareje (v nadaljnjem besedilu: BVD), za izvajanje Delegirane
uredbe Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni
(UL L št. 174 z dne 3. 6. 2020, str. 211), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/881 z dne 23. marca
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2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/689 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta
glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status
prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni
(UL L št. 194 z dne 2. 6. 2021, str. 10), (v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba 2020/689/EU), v delu, ki se nanaša na pogoje za status črede, proste BVD.

da se v rubriko »Opombe« vpiše besedilo »Začasno preklican
status črede, proste BVD« in datum začasnega preklica.
(3) Čredi se povrne status črede, proste BVD, in na seznamu iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika dopiše datum obnovitve tega statusa, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka oddelka 3 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane
uredbe 2020/689/EU.

2. člen
(veterinarska organizacija)
Veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki
ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske
službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno
koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki
niso financirane iz proračuna Republike Slovenije, in jih lahko
izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

6. člen
(odvzem in ponovna odobritev statusa črede, proste BVD)
(1) Status črede, proste BVD, uradni veterinar OU Uprave odvzame pod pogoji iz prvega odstavka oddelka 4 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Čreda, ki ji je odvzet status črede, proste BVD, se izbriše
s seznama iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Čredi se ponovno odobri status črede, proste BVD,
ko izpolni pogoje iz drugega oziroma tretjega odstavka oddelka 4 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.

3. člen
(odobritev statusa črede, proste BVD)
(1) Status črede, proste BVD, odobri uradni veterinar OU
Uprave, če čreda izpolnjuje pogoje iz oddelka 1 poglavja 1 dela
VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Imetnik živali vloži vlogo za odobritev statusa črede,
proste BVD, na pristojni območni urad Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU
Uprave).
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) o imetniku živali: osebno ime oziroma firma, naslov
oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša
status črede, proste BVD;
b) datum vloge;
c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste
živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo,
izolacije živali ipd.);
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša
status črede, proste BVD;
– opravljeni pregledi in preiskave (kopije zapisov v dnevniku veterinarskih posegov);
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni ipd.);
– potrdilo veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od sedmih dni.
(4) Seznam čred, prostih BVD, se objavi na spletni strani
Uprave.
4. člen
(ohranitev statusa črede, proste BVD)
(1) Status črede, proste BVD, se ohrani, če čreda izpolnjuje pogoje iz oddelka 2 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Imetnik živali mora za ohranitev statusa črede, proste
BVD, zagotoviti, da veterinar veterinarske organizacije vsaj
enkrat letno opravi pregled izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika na gospodarstvu. Veterinar veterinarske organizacije o
tem napiše zapisnik tako, da izpolni obrazec »Zapisnik o vzdrževanju statusa črede, proste BVD«, katerega predloga je dostopna na spletni strani Uprave, in ga posreduje na OU Uprave.
(3) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da
čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste BVD,
veterinar veterinarske organizacije o tem nemudoma obvesti
uradnega veterinarja OU Uprave, ki začne s postopkom za
odvzem statusa črede, proste BVD.
5. člen
(začasni preklic in obnovitev statusa črede, proste BVD)
(1) Status črede, proste BVD, uradni veterinar OU Uprave
začasno prekliče pod pogoji iz prvega odstavka oddelka 3 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Začasni preklic iz prejšnjega odstavka se označi na
seznamu iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika tako,

7. člen
(odvzem vzorcev in preiskave)
(1) Preiskave za odobritev in ohranitev statusa črede,
proste BVD, so določene v oddelku 6 Priloge III Delegirane
uredbe 2020/689/EU.
(2) Vzorce za preiskave odvzame veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za
spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v
nadaljnjem besedilu: EPI).
(3) Preiskave opravi uradni laboratorij v skladu z uredbo,
ki ureja izvajanje uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih
uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti
živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev.
(4) Vsi odvzemi vzorcev ter rezultati preiskav morajo biti
vneseni v EPI in v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.
8. člen
(stroški)
Stroški vseh preiskav, ukrepov in pregledov iz tega pravilnika bremenijo imetnika živali.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(status čred, prostih BVD)
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika se čredam,
ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika priznan status črede, proste BVD, na podlagi Pravilnika o pogojih za priznanje,
pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne
diareje (Uradni list RS, št. 107/13 in 40/17), ta status ohrani.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa
črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, št. 107/13
in 40/17).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2022
Ljubljana, dne 27. junija 2022
EVA 2022-2330-0029
Irena Šinko
ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
2299.

Odredba o višini stroškov strokovnega
izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev na področju zdravstvene
dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o višini stroškov strokovnega izpita
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1. člen
Strošek strokovnega izpita znaša 200 eurov na kandidata,
pri čemer je strošek posamezne vsebine strokovnega izpita
50 eurov.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-143/2022
Ljubljana, dne 6. julija 2022
EVA 2022-2711-0078
Danijel Bešič Loredan
minister
za zdravje

2300.

Pravilnik o lokacijski informaciji

Na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) minister za okolje in
prostor izdaja

PRAVILNIK
o lokacijski informaciji
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa obliko in vsebino obrazca
zahteve za pridobitev lokacijske informacije, obrazca za izdajo lokacijske informacije in podrobnejšo vsebino lokacijske informacije.
2. člen
(vsebina in oblika zahteve za izdajo lokacijske informacije)
(1) Zahteva za izdajo lokacijske informacije se vloži na
obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Glede na dano zahtevo za pridobitev lokacijske informacije se lokacijska informacija deli na:
– lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki, ki vsebuje
podatek o namenski rabi prostora, podatek o prostorskih aktih
in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi, podatek
o začasnih ukrepih, podatek o tem, ali je zemljišče v območju
predkupne pravice občine ali države, podatek o tem, ali je
nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za
neizkoriščeno stavbno zemljišče, podatek o razvojni stopnji
nepozidanega stavbnega zemljišča ter podatek o tem, ali je
zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele;
– lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki poleg podatkov iz prejšnje alineje vsebuje tudi podatek o pravnih režimih.
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(3) Vlagatelj lahko zahteva tudi kopijo grafičnega dela
prostorskega akta.
3. člen
(vložitev zahteve za izdajo lokacijske informacije)
(1) Posamezna zahteva za izdajo lokacijske informacije
se lahko nanaša na največ deset zemljiških parcel, ki ležijo
znotraj iste katastrske občine.
(2) Zahteva za izdajo lokacijske informacije se vloži v
fizični obliki, lahko pa tudi v elektronski obliki.
4. člen
(podrobnejša vsebina lokacijske informacije)
(1) Lokacijska informacija vsebuje podatke iz zahteve za
izdajo lokacijske informacije. Vsebina lokacijske informacije se
nanaša na zemljiško parcelo ali več parcel, navedenih v zahtevi
za izdajo lokacijske informacije.
(2) Pri namenski rabi prostora občina navede podatek o
namenski rabi prostora, ki velja na območju zemljiške parcele,
kakor je ta določen v veljavnem prostorskem aktu. Pri tem
navede oznako enote urejanja prostora, oznako in naziv namenske rabe ter njen opis.
(3) Podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega
zemljišča občina navede, če se zemljiška parcela po namenski
rabi uvršča med stavbna zemljišča. Pri tem se navedeta oznaka in naziv razvojne stopnje zemljiške parcele.
(4) Podatek, ali zemljiška parcela leži na območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče, občina navede, če se zemljiška parcela po namenski rabi uvršča med
stavbna zemljišča. Pri tem se navedeta podatek, ali leži na
območju plačevanja takse, in občinski predpis, ki to določa.
(5) Podatek o veljavnih prostorskih aktih zajema navedbo
veljavnih prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiške
parcele, ter navedbo prostorskih aktov, ki se pripravljajo ali so v
postopku priprave njihove spremembe in dopolnitve. Pri tem se
navedeta prostorski akt in datum njegove objave, za prostorske
akte, ki se pripravljajo, pa njihov naziv, datum sklepa o pripravi
prostorskega akta, faza postopka priprave in identifikacijska
številka, pod katero je akt objavljen v prostorskem informacijskem sistemu. Če na območju zemljiške parcele velja državni
prostorski izvedbeni akt in občina namenske rabe prostora še
ni določila v skladu z njim, se to označi in navede objava državnega prostorskega izvedbenega akta. Če je prostorski akt
v zaključni fazi priprave, se na to posebej opozori.
(6) Podatek o začasnih ukrepih zajema navedbo vrste
začasnega ukrepa, pravno podlago za vzpostavitev začasnega
ukrepa z navedbo datuma izdaje ali objave ter navedbo datuma
vzpostavitve in časa trajanja začasnega ukrepa.
(7) Podatek o predkupni pravici zajema navedbo vzpostavljenih predkupnih pravic občine skupaj s pravno podlago
za njihovo vzpostavitev in predkupnih pravic države, ki so bile
določene v skladu z zakonom, ki ureja prostor.
(8) Podatek o pravnih režimih zajema navedbo pravnih režimov občine, ki veljajo na nepremičnini, ki je predmet zahteve
za izdajo lokacijske informacije, in pravnih režimov države, ki
so javno dostopni v digitalni obliki. Pri vsakem občinskem pravnem režimu se navedejo vrsta režima, pravna podlaga in datum
njegove objave. Pri prevzetih podatkih državnih pravnih režimov se navedejo vrsta režima, pravna podlaga, navedba, da
gre za privzeti podatek, ter vir in datum njegovega prevzema.
(9) Podatek o tem, ali je zemljiška parcela v območju, v
katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele,
se navede skupaj s pravno podlago in datumom njene objave.
(10) Izsek grafičnega dela prostorskega akta se priloži
obrazcu lokacijske informacije kot priloga. Pri tem se navedejo
prostorski akt, datum njegove objave in številka grafičnega
lista. Izsek mora biti označen z besedama »grafična priloga« in
številko lokacijske informacije, h kateri se prilaga. Vsak grafični
list mora imeti legendo in oznako, da je kopija enaka izvirniku,
ter žig in podpis odgovorne osebe.
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5. člen
(izdaja lokacijske informacije)
(1) Lokacijska informacija se izda na obrazcu iz Priloge 2,
ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Lokacijska informacija se lahko izda v elektronski
obliki, če je vlagatelj to zahteval v svoji zahtevi za izdajo lokacijske informacije in navedel elektronski naslov. Pri izdaji
lokacijske informacije v elektronski obliki se odgovorna oseba
podpiše elektronsko, faksimile žiga in podpisa pa se ne vključi
na dokument.
(3) Če je lokacijska informacija izdana v elektronski obliki
in vsebuje tudi izjavo o neuveljavljanju predkupne pravice, mora
biti odpremljena s faksimilom žiga in podpisa odgovorne osebe.
6. člen
(izjava o neuveljavljanju predkupne pravice)
(1) Lokacijska informacija lahko v skladu z zakonom, ki
ureja prostor, vsebuje tudi izjavo, da občina ne uveljavlja svoje
predkupne pravice na nepremičnini, ki je predmet zahteve za
izdajo lokacijske informacije.
(2) Izjavo iz prejšnjega odstavka občina izda, če je vlagatelj zahteve za izdajo lokacijske informacije tudi lastnik nepremičnine, ki je predmet zahteve za izdajo lokacijske informacije.
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(podatek o razvojni stopnji nepozidanega
stavbnega zemljišča)
Ne glede na tretji odstavek 4. člena tega pravilnika se
do vzpostavitve razvojnih stopenj stavbnih zemljišč v evidenci
stavbnih zemljišč v skladu s 322. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) podatek o razvojni stopnji
stavbnega zemljišča v lokacijski informaciji ne navede.
8. člen
(podatek o prostorskih izvedbenih pogojih)
Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika se do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v skladu s prvim odstavkom 326. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) kot priloga
lokacijski informaciji z razširjenimi podatki priloži tudi podatek
o prostorskih izvedbenih pogojih, če prostorski izvedbeni akti
niso dostopni na svetovnem spletu in vlagatelj to zahteva. Pri
tem se navedejo prostorski izvedbeni pogoji, prostorski akt, iz
katerega izhajajo, in datum njegove objave.
9. člen
(končanje postopkov)
Postopki za izdajo lokacijskih informacij, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
(Uradni list RS, št. 35/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in
199/21 – ZUreP-3).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2022
Ljubljana, dne 27. junija 2022
EVA 2022-2550-0003
Uroš Brežan
minister
za okolje in prostor

Priloga 1
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PRILOGA 1
Ime občine, navedba pristojnega občinskega organa
ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
1. VLAGATELJ ZAHTEVE
Navodilo: Navedejo se podatki o vlagatelju zahteve. Telefonska številka in elektronski naslov nista obvezna
podatka.
Ime in priimek/ime pravne osebe:
Naslov/sedež: ______________________________________________________________________
Telefonska številka: ___________________________________________________________________
Elektronski naslov: ___________________________________________________________________
☐ Želim, da se mi lokacijska informacija pošlje samo v elektronski obliki na elektronski naslov.
2. ZEMLJIŠKA PARCELA
Navodilo: Navede se zemljiška parcela ali največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine. Če je
zemljiških parcel več, je treba izpolniti nov obrazec.
Šifra in ime katastrske občine: ___________________________________________________________
Številka/e zemljiške parcele/parcel: _______________________________________________________
3. VSEBINA ZAHTEVANE LOKACIJSKE INFORMACIJE
Navodilo: Označijo se vsebine zahtevane lokacijske informacije. Lokacijska informacija z osnovnimi podatki
je namenjena predvsem za promet z nepremičninami. Lokacijska informacija z razširjenimi podatki je
namenjena predvsem za graditev objektov.
☐ Lokacijska informacija z osnovnimi podatki, ki vsebuje podatke o:
– namenski rabi prostora,
– prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi,
– začasnih ukrepih,
– tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države,
– tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno
stavbno zemljišče,
– razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča,
– o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.
☐ Lokacijska informacija z razširjenimi podatki, ki poleg podatkov iz lokacijske informacije z
osnovnimi podatki dodatno vsebuje:
– podatek o pravnih režimih.
☐ Priloga: izsek grafičnega dela prostorskega akta.
☐ Priloga: prostorski izvedbeni pogoji.
Navodilo: naročnik lahko zahteva za podatke o prostorskih izvedbenih pogojih le do vzpostavitve
prostorskega informacijskega sistema in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu
Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse.

Datum: ____________________

Podpis vlagatelja: ____________________

1
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PRILOGA 2

Ime občine, navedba pristojnega občinskega organa
Številka: ______________
Datum: ______________
Naslovnik (vlagatelj zahteve za izdajo lokacijske informacije)

LOKACIJSKA INFORMACIJA
1. ZEMLJIŠKA PARCELA, ZA KATERO SE IZDA LOKACIJSKA INFORMACIJA
Šifra in ime katastrske občine: _______________________________________________________
Številka/e zemljiške parcele/parcel: _______________________________________________________
2. NAMENSKA RABA PROSTORA
Št.
parcele

Oznaka
EUP

Oznaka
namenske
rabe

Naziv namenske rabe

Opis namenske rabe

3. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI
Št.
parcele

Veljavni prostorski akti

Prostorski akti v pripravi

☐ Za zemljiško parcelo velja državni prostorski izvedbeni akt in občina namenske rabe prostora še ni
določila v skladu z njim.
Št. parcele: ___________, pravna podlaga: _________________________________________________
4. ZAČASNI UKREPI
Št. parcele

Vrsta začasnega ukrepa

Pravna podlaga

Vzpostavitev in čas
trajanja začasnega
ukrepa

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 8. 7. 2022 /

Stran

6983

5. PREDKUPNA PRAVICA
☐ Zemljiška parcela se nahaja v območju predkupne pravice občine.
Št. parcele: ___________, pravna podlaga: _________________________________________________
☐ Občina izjavlja, da v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora, ne uveljavlja svoje predkupne
pravice na naslednji zemljiški parceli št.: __________________.
☐ Zemljiška parcela se nahaja v območju predkupne pravice države, ki je bila ustanovljena v skladu z
zakonom, ki ureja urejanje prostora.
Št. parcele: ___________, pravna podlaga: _________________________________________________

6. RAZVOJNA STOPNJA NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN OBMOČJE PLAČEVANJA
TAKSE
☐ Zemljiška parcela je stavbno zemljišče.
Št. parcele: ___________, oznaka: _______________________________________________________
Naziv razvojne stopnje zemljišča: _________________________________________________________
☐ Zemljiška parcela se nahaja v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče.
Št. parcele: ___________, pravna podlaga: _________________________________________________
7. SOGLASJE ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE
☐ Zemljiška parcela se nahaja v območju, na katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje
parcele.
Št. parcele: ___________, pravna podlaga: _________________________________________________
☐ Vlagatelj tega podatka ni zahteval.

8. PRAVNI REŽIMI
Št. parcele

Pravni režim

Pravna podlaga

☐ Vlagatelj tega podatka ni zahteval.

9. PRILOGA: IZSEK GRAFIČNEGA DELA PROSTORSKEGA AKTA
☐ Izsek grafičnega dela prostorskega akta: _________________________________________________
☐ Vlagatelj tega podatka ni zahteval.
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10. PRILOGA: PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
☐ Prostorski izvedbeni pogoji iz prostorskega akta: __________________________________________
☐ Vlagatelj tega podatka ni zahteval.
PLAČILO UPRAVNE TAKSE
☐ Plačana upravna taksa.

Opozorilo: Izdana lokacijska informacija velja, dokler ni glede predmetnih nepremičnin uveljavljen nov ali
spremenjen prostorski izvedbeni akt oziroma dopolnjen veljavni prostorski izvedbeni akt ali dokler ni
uveljavljena nova ali spremenjena pravna podlaga.
Žig:

Odgovorna oseba:

Uradni list Republike Slovenije
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USTAVNO SODIŠČE
2301.

Odločba o ugotovitvi, da 13. člen Zakona o
financiranju občin ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-192/17-17
Datum: 2. 6. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občine Trbovlje, ki jo zastopa Odvetniška
pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji
2. junija 2022

o d l o č i l o:
Člen 13 Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 71/17, 21/18 – popr. in 207/21) ni v
neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Občina Trbovlje je vložila zahtevo za oceno ustavnosti
13. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1).
Navaja, da vlaga zahtevo na podlagi prvega odstavka 23.a
člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v
nadaljevanju ZUstS). Zatrjuje, da izpodbijana določba ključno
vpliva na njene ustavne pravice, saj naj bi bila zaradi sistema
primerne porabe občin, ki ga ureja 13. člen ZFO-1, ogrožena
finančna sposobnost občine, da svojim prebivalcem kakovostno in primerljivo z drugimi občinami zagotavlja dobrine, ki jim
omogočajo izvrševanje ustavnih in zakonskih pravic.
2. Predlagateljica podredno vlaga tudi pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti iste zakonske določbe. Meni, da izkazuje neposredni pravni interes za presojo
ustavnosti izpodbijane določbe. Z ugodno odločitvijo Ustavnega sodišča naj bi se izboljšal pravni položaj pobudnice. Zaradi
nesorazmernega bremena pri zagotavljanju nalog, povezanih
z izvajanjem socialnih storitev, ki ni upoštevano pri izračunu
primerne porabe občine, naj bi bilo ogroženo izvajanje njenih
drugih nalog.
3. Predlagateljica zatrjuje, da je 13. člen ZFO-1 v neskladju z načelom socialne države (2. člen Ustave) in načelom enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave), z določbama, ki urejata
delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti (140. člen
Ustave) in dohodke občin (142. člen Ustave), ter 9. členom
Evropske listine lokalne samouprave (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, Uradni list RS, št. 57/96, MP,
št. 15/96 – v nadaljevanju MELLS). Predlagateljica meni, da je
formula iz 13. člena ZFO-1, ki opredeljuje primerno porabo občine, neustrezna z dveh vidikov, in sicer (1) naj ne bi upoštevala
vseh objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na višje finančne
obremenitve občin pri izvrševanju njihovih nalog, in (2) naj ne
bi ustrezno določala teže posamezne upoštevne objektivne
okoliščine v formuli.
4. Formula naj bi upoštevala le štiri okoliščine, ki naj bi
bile upoštevane za korekcijo objektivnih razlik med finančnimi
potrebami občin (dolžina cest, površina občine, delež mladih
in delež starejših prebivalcev). Po mnenju predlagateljice bi
morala formula upoštevati tudi povezanost med socialno šibkim položajem prebivalcev posamezne občine in nujno višjimi
finančnimi obremenitvami občine zaradi zagotavljanja socialnih
storitev. Po mnenju predlagateljice bi bilo treba upoštevati, da

je v občinah, ki imajo izrazito središčno mestno funkcijo, večja
gostota prebivalstva. Zato imajo te občine večje izdatke zaradi socialnih transferjev. Predlagateljica navaja, da so zaradi
visoke stopnje brezposelnosti njeni stroški za zagotavljanje
temeljnih socialnih dobrin njenim občanom visoki. Formula iz
13. člena ZFO-1 naj bi poudarjala zgolj stroške, ki jih občine
porabijo za opravljanje nalog, povezanih z zakoni s področja
komunalnih storitev in prometa, naj pa ne bi upoštevala nalog,
povezanih s predšolsko vzgojo in socialnim varstvom. Zato
naj bi predlagateljici v primerjavi z drugimi občinami ostalo
manj sredstev za opravljanje drugih nalog in tako naj bi svojim
občanom zagotavljala manj kakovostne storitve. S tem naj
bi bila v primerjavi z drugimi občinami postavljena v neenak
položaj. Ker naj finančni viri lokalnih skupnosti ne bi bili v
sorazmerju z nalogami, ki jih določajo Ustava in zakoni, naj bi
bila podana tudi kršitev 9. člena MELLS. Obseg njenih nalog,
ki so povezane s socialno šibkejšo strukturo njenih občanov,
naj ne bi bil sorazmeren s finančnimi viri predlagateljice. Formula iz 13. člena ZFO-1 naj ne bi omogočala poprave učinkov
neenake porazdelitve finančnih virov in finančnega bremena
posameznih občin. Predlagateljica poudarja, da je povečevanje izdatkov občin povezano z demografskimi trendi. Pri tem
posebej poudari stroške institucionalnega varstva odraslih in
stroške vrtcev, na cene katerih naj predlagateljica ne bi imela
nobenega vpliva. Pri tem se predlagateljica sklicuje na poročilo
Računskega sodišča Pravilnost poslovanja občin v delu, ki se
nanaša na dodeljevanje tekočih transferjev, iz katerega naj bi
izhajalo, da so stroški občine odvisni od števila uporabnikov in
dohodkov plačnikov, ki so povezani z gibanjem stopnje brezposelnosti. Računsko sodišče naj bi ugotovilo, da obstajajo
velike razlike med občinami z vidika tekočih transferjev na
prebivalstvo. Poenostavljena enačba iz 13. člena ZFO-1 naj
ne bi omogočala ustreznega določanja primerne porabe. Ker
naj bi izračun primerne porabe povzročal neustrezno obravnavo občin z večjim deležem socialno šibkih prebivalcev, naj bi
bil 13. člen ZFO-1 v neskladju s 140. in 142. členom Ustave.
Predlagateljica je opozorila na Predlog zakona o spremembi
in dopolnitvi Zakona o financiranju občin, EPA 2087-VII – redni
postopek (Poročevalec DZ z dne 30. 6. 2017 – v nadaljevanju
Predlog ZFO-1C). Meni, da tudi s predlaganimi spremembami
ne bi bila določena ustrezna merila, ki bi pri izračunu primerne
porabe omogočala upoštevanje stroškov občin s socialnimi
transferji. Predlagateljica meni, da v Predlogu ZFO-1C ni upoštevano načelo socialne države.
5. Po mnenju predlagateljice tudi uteži, ki naj bi ovrednotile posamezno upoštevno okoliščino, ne omogočajo ustreznega
upoštevanja socialne situacije v posamezni občini. Meni, da
bi bilo treba zmanjšati pomen dolžine cest in pomen deleža
prebivalstva v starosti do 15 let ter povečati pomen deleža
starejšega prebivalstva.
6. Predlagateljica je svojo zahtevo večkrat dopolnila. Navaja, da se je bila zaradi neustreznega sistema financiranja
občin, po katerem imajo občine vedno večje stroške s kritjem
tekočih transferjev socialne narave, prisiljena odpovedati vsem
investicijam v javno infrastrukturo oziroma v zagotavljanje kakovosti bivanja svojim občanom. V zahtevi je navedla konkretne podatke iz občinskih proračunov v zadnjih desetih letih.
Iz njih naj bi izhajalo, da lastni viri občine že od leta 2014 ne
zadostujejo za pokrivanje stroškov, ki jih mora občina namenjati
za vzdrževanje njenih najbolj temeljnih funkcionalnih procesov.
Zato naj bi morala občina zmanjševati investicije v napredek
javnih storitev in infrastrukture. Iz Predloga zakona o finančni
razbremenitvi občin, EPA 0953-VIII – prva obravnava (Poročevalec DZ z dne 23. 12. 2012 – v nadaljevanju Predlog ZFRO)
naj bi izhajalo, da je tudi Vlada kot predlagatelj presodila, da
občine ne bi več smele plačevati obveznosti, ki so po naravi
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državne, in da v izračun povprečnine niso vključeni stroški, ki
bremenijo posamezne občine zaradi financiranja pravic določenih kategorij njenih prebivalcev. Predlagateljica meni, da je
Vlada v Predlogu ZFRO smiselno pritrdila trditvam predlagateljice v tej zahtevi in deklaratorno potrdila neustreznost sistema
financiranja občin. Kljub navedeni ugotovitvi naj Vlada ne bi
pripravila predloga zakonske ureditve, s katerim bi se spremenil sistem financiranja občin.
7. Državni zbor v odgovoru navaja, da predlagateljica
zatrjuje le neprimernost in neustreznost formule za izračun
primerne porabe občine. Te trditve pa naj še ne bi pomenile
zatrjevanja protiustavnosti. Državni zbor meni, da predlagateljica v zahtevi ni navedla ustavnopravnih razlogov, s katerimi
bi utemeljila neskladnost izpodbijane ureditve z 2., 140. in
142. členom Ustave. Predlagateljica naj bi spregledala celovitost sistema financiranja občin in medsebojne povezanosti
določb ZFO-1, ki naj bi upoštevale tudi slabšo gospodarsko
razvitost posameznih občin. Državni zbor poudarja, da predlagateljica ne zatrjuje, da ni sposobna zadovoljevati potreb in
interesov svojih prebivalcev, zatrjevala naj bi le, da je v slabšem položaju kot druge občine. Po mnenju Državnega zbora
je treba pri presoji ustavnosti izpodbijane določbe upoštevati
dosedanjo ustavnosodno presojo. Ustavno sodišče naj bi že
zavzelo stališče, da je občina predvsem sama odgovorna za
uresničevanje lokalne samouprave. Sistem financiranja naj bi
ji moral zagotavljati tolikšen obseg sredstev, da naj bi lahko z
njimi zagotovila izvajanje svojih ustavnih in zakonskih nalog.
Zakonodajalec naj bi moral pri ureditvi financiranja občin izhajati iz abstraktne občine in ne iz konkretne ter zagotoviti, da sistem financiranja ustreza večini občin. Ustavno sodišče naj bi že
sprejelo stališče, da težnje po določanju zakonskih kriterijev za
neposredno določitev obsega sredstev za izvajanje z zakonom
določenih nalog z vidika dejanskih potreb posamezne občine
niso utemeljene. Državni zbor meni, da predlagateljica z izpostavljanjem konkretnih okoliščin v svoji občini (brezposelnost,
šibko socialno stanje prebivalcev) ne more utemeljiti očitkov o
protiustavnosti ureditve.
8. Državni zbor tudi opozarja, da je Ustavno sodišče že
zavrnilo razlago, da viri za financiranje primerne porabe, do katerih je po zakonu upravičena posamezna občina, pripadajo neposredno tej občini, četudi so višji, kot jih v ta namen potrebuje.
Po mnenju Državnega zbora naj bi enako veljalo tudi v primeru,
če so viri za financiranje primerne porabe nižji. Upoštevati naj bi
bilo treba, da določitev povprečnih vrednosti stroškov za posamezno občino morda ne pomeni pokritja dejanskih stroškov za
izvajanje občinskih nalog, vendar naj bi bil ta položaj urejen z
drugimi instrumenti v ZFO-1 (dodatna solidarnostna izravnava,
finančna izravnava).
9. Iz ustavnosodne presoje naj bi tudi izhajalo, da je treba
pri presoji sistema financiranja upoštevati, da je treba vsem
prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zagotoviti dobrine, ki jih izvajajo občine in ki zagotavljajo izvrševanje
njihovih ustavnih in zakonskih pravic. Prebivalcem naj bi bilo
treba zagotoviti enake pravice ter pravico do enakega obsega
ter kakovosti storitev, ki jih morajo občine nuditi prebivalstvu
pri izvrševanju svojih izvirnih nalog. Zakonodajalec naj bi bil
dolžan uporabiti ukrepe, ki korigirajo objektivne razlike med
občinami, in zakonsko urediti prerazporejanje lastnih virov
med posameznimi občinami v primeru ustvarjenih presežkov
lastnih virov nad izračunano primerno porabo. Temeljni pogoj
za uresničevanje ustavnega načela lokalne samouprave naj bi
bil v zagotavljanju zadostnih lastnih finančnih virov za financiranje izvirnih pristojnosti občin. Državni zbor ob upoštevanju
142. člena Ustave opozarja, da so dodatna sredstva namenjena samo gospodarsko slabše razvitim občinam, ki z lastnimi viri
ne bi zmogle finančnega bremena, povezanega z izvajanjem
njihovih nalog. Sredstva solidarnostne izravnave (13.a člen
ZFO-1) in dodatne solidarnostne izravnave (14. člen ZFO-1)
naj bi se uporabljala za uresničevanje lokalne samouprave.
Iz 15. člena ZFO-1 naj bi izhajalo, da je kriterij za ugotavljanje
slabše gospodarske razvitosti občin odmerjena dohodnina na
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območju občine v razmerju do primernega obsega sredstev za
financiranje primerne porabe te občine. Če naj solidarnostno
prerazporejanje sredstev primerne porabe med občinami na
podlagi 14. člena ZFO-1 ne bi zagotovilo pokritja izračunanega
obsega primerne porabe občine, naj bi nastopila obveznost
države zagotoviti manjkajočo razliko s sredstvi iz državnega
proračuna. Sistem financiranja občin naj bi varoval slabo gospodarsko razvite občine, kar vključuje tudi finančno šibkejše
lokalne skupnosti iz kateregakoli razloga.
10. Po mnenju Državnega zbora sistem financiranja občin, ki ga je treba obravnavati celovito, zagotavlja, da lahko vsi
prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo. Predlagateljica pa
naj ne bi zatrjevala, da prebivalci njene občine te pravice ne bi
mogli uresničevati. Državni zbor še poudarja, da je načelo prispevanja posameznika glede na njegovo premoženjsko stanje
vgrajeno že v sistem pobiranja davkov, ki so najpomembnejši
vir za financiranje občin. S tem naj bi bilo tudi zagotovljeno
načelo socialne države.
11. Državni zbor opozarja še na stališče Ustavnega sodišča, po katerem naj bi Ustava v drugem odstavku 142. člena
uveljavljala posebno ureditev v razmerju do načela enakosti.
Zato po mnenju Državnega zbora očitki o neskladnosti sistema
financiranja občin z načelom enakosti ne morejo imeti posebne
teže. Ob upoštevanju procesnopravne podlage za vložitev zahteve občine iz 91. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 30/18 – v nadaljevanju ZLS) naj bi bili očitki o neskladju z načelom enakosti lahko le dodatna argumentacija za poseg
države v avtonomnost lokalnih skupnosti.
12. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora poslalo
predlagateljici. Ta vztraja pri svojih navedbah. Ponovno poudari
svoje temeljno izhodišče, da način ureditve primerne porabe
tistim občinam, ki imajo nadpovprečno število prebivalcev s šibkim socialnim stanjem, ne omogoča zagotavljati dovolj sredstev
za razvoj na drugih področjih, ki jih lokalna samouprava mora
zagotavljati. Prilaga tudi tabelo, iz katere naj bi bila razvidna
rast stroškov, povezanih s šibkejšim gmotnim položajem njenih
prebivalcev, v primerjavi z višino dohodnine, ki jo je predlagateljica prejela.
13. Predlagateljica navaja, da država pravice posameznikov, povezane z njihovim socialnim položajem, ureja z zakonom in jih tudi posameznikom podeli z odločbo, ki jo izda
državni organ, pri tem pa v večini primerov ne zagotavlja
njihovega financiranja iz državnega proračuna. Zato naj socialno šibkim prebivalcem in lokalnim skupnostim, v katerih ti
prebivalci bivajo, ne bi bila zagotovljena enaka izhodišča, ki
naj bi bila skladna z načelom socialne države. Ker naj država v
številnih primerih ne bi zagotavljala financiranja teh storitev iz
državnega proračuna niti naj tega ne bi upoštevala pri ureditvi
sistema financiranja lokalne skupnosti, naj bi bilo poseženo
v uresničevanje lokalne samouprave iz 138. člena Ustave.
Predlagateljica poudarja, da mora vedno večji (relativni) delež
svojega proračuna namenjati za kritje plačila številnih socialnih
transferjev, zato naj bi ji za uresničevanje temeljnih nalog iz njene pristojnosti v proračunu ostal vedno manjši (relativni) delež
sredstev. Predlagateljica naj bi si prizadevala, da naj ne bi imeli
njeni občani neutemeljeno in v nasprotju z načelom socialne
države že v izhodišču slabših pogojev pri dostopu do storitev, ki
jih mora občina zagotavljati na podlagi 21. člena ZLS.
14. Predlagateljica poudarja, da tudi sprejetje Zakona
o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20 – v
nadaljevanju ZFRO) protiustavnosti ni odpravilo, temveč jo je le
nekoliko omililo. Zatrjuje, da ne gre zgolj za posamezne občine,
temveč naj bi se že več let izkazovala potreba, da je nujno izenačiti socialno-ekonomske možnosti vsem prebivalcem, tudi
tistim iz socialno šibkih okolij. Predlagateljica meni, da je nujno,
da se sistem financiranja dopolni tako, da se upošteva tudi
socialni položaj lokalnega prebivalstva.
15. Mehanizmi solidarnostne oziroma finančne izravnave
naj ne bi zadoščali za zagotavljanje enakosti finančnih izhodišč
lokalnih skupnosti. Solidarnostna in finančna izravnava naj bi
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zagotavljali lokalnim skupnostim dodatna sredstva do primerne
porabe, predlagateljica pa v zahtevi poudarja, da je način določitve primerne porabe protiustaven. Navaja še, da dejanska
povprečna poraba občin presega zakonsko določeno in priznano
povprečnino.
B. – I.
Procesne predpostavke in obseg presoje
16. Zahtevo je po pooblaščeni odvetniški družbi vložila županja Občine Trbovlje. Na podlagi 91. člena ZLS lahko občina pri
Ustavnem sodišču vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj
in pravice lokalne skupnosti. V takem primeru lahko zahtevo vloži
župan, ki zastopa občino, če ima za ta postopek pooblastilo občinskega sveta. Občinski svet je županji tako pooblastilo podelil. Zato
je Ustavno sodišče štelo, da je zahteva vložena po 91. členu ZLS.
17. Predlagateljica zatrjuje, da izpodbijana določba ureja
sistem financiranja občin in zato ključno vpliva na njene ustavne
pravice. Zaradi zatrjevane protiustavnosti naj bi bila ogrožena
finančna sposobnost občine, da svojim občanom zagotavlja dobrine, s katerimi ti izvršujejo svoje ustavne in zakonske pravice.
Izpodbijana določba ZFO-1 ureja sistem financiranja občin ter s
tem vpliva na obseg in višino lastnih sredstev občin za financiranje
njihovih izvirnih nalog. Ker izpodbijana določba ureja materialno-
finančni položaj samoupravne lokalne skupnosti, je treba šteti, da
posega v ustavni položaj lokalne skupnosti.1 Glede na navedeno
je procesna predpostavka iz 91. člena ZLS izpolnjena.
18. Predlagateljica navaja, da vlaga tudi pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti iste zakonske določbe. V primerih,
ko se lokalna skupnost obrne na Ustavno sodišče z namenom
varovanja svojega položaja v razmerju do države, torej ko deluje
ex iure imperii, ima za zavarovanje svojega položaja pravico vložiti
zahtevo, ne pa tudi pobude. Možnost občine, da bi v takem primeru poleg zahteve smela isti predpis iz istih razlogov izpodbijati tudi
s pobudo, bi pomenilo podvajanje pravnih sredstev. Zato Ustavno
sodišče take podrejene pobude ne obravnava.2
19. Po vložitvi zahteve je bil sprejet Zakon o spremembah
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17 – v nadaljevanju ZFO-1C), s katerim je bila spremenjena izpodbijana določba. Iz navedb predlagateljice v dopolnitvi zahteve in v mnenju
na odgovor Državnega zbora izhaja, da predlagateljica vztraja pri
zahtevi in jo razširja na veljavno ureditev. Meni, da je tudi spremenjena določba 13. člena ZFO-1 v neskladju z Ustavo iz istih razlogov. Zato je Ustavno sodišče presojalo veljavni 13. člen ZFO-1.
B. – II.
Uresničevanje lokalne samouprave (138. člen Ustave)
in finančna avtonomija lokalne skupnosti (142. člen Ustave)
20. Predlagateljica zatrjuje, da je 13. člen ZFO-1 v neskladju
z 2., 14., 138., 140. in 142. členom Ustave. Zatrjuje protiustavnost
ureditve, ki ureja izračun primernega obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog za posamezno občino za posamezno proračunsko leto. Meni, da formula za izračun primerne
porabe občine iz 13. člena ZFO-1 ne upošteva v zadostni meri
lastnosti in potreb posameznih lokalnih skupnosti. Predlagateljica
torej zatrjuje, da zakonska določba, ki ureja sistem financiranja
lokalnih skupnosti, ogroža uresničevanje lokalne samouprave in
posega v finančno avtonomijo občine.
21. Člen 140 Ustave ureja funkcionalno samostojnost lokalnih skupnosti in jih pooblašča, da urejajo lokalne javne zadeve.3
Finančno avtonomijo lokalnih skupnosti pa ureja 142. člen Ustave.4 Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da Ustavno sodišče očitke o protiustavnosti sistema financiranja občin, ker lahko
1 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-164/13 z dne 10. 6.
2015 (Uradni list RS, št. 46/15), 14. točka obrazložitve.
2 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-107/17 z dne 30. 9.
2020, 14. točka obrazložitve.
3 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-348/96 z dne
27. 2. 1997 (Uradni list RS, št. 17/97, in OdlUS VI, 25), 7. točka
obrazložitve.
4 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07 z dne
4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XIV, 74), 15. točka
obrazložitve.

Št.

92 / 8. 7. 2022 /

Stran

6987

posega v finančno avtonomijo občin in če lahko vpliva na uresničevanje lokalne samouprave, presoja z vidika 138. in 142. člena
Ustave.5 Glede na to je Ustavno sodišče očitke predlagateljice o
neskladnosti izpodbijane določbe s 140. členom Ustave presojalo
z vidika skladnosti s 138. in 142. členom Ustave.
22. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je zakonodajalec dolžan pri urejanju financiranja občin upoštevati druga
ustavna načela.6 Dolžan je upoštevati načelo socialne države
(2. člen Ustave),7 ki državi nalaga obveznost upoštevati socialne
interese posameznikov oziroma posameznih skupin prebivalstva.8
Upoštevati pa mora tudi načelo enakosti, glede katerega pa je
Ustavno sodišče že sprejelo stališče, da je Ustava v drugem stavku 142. člena za področje financiranja občin uveljavila posebno
ureditev v razmerju do splošnega načela enakosti.9 V skladu z
navedenima ustavnima načeloma mora država v sistemu financiranja občin določiti ukrepe, ki korigirajo objektivne razlike med
občinami, da bi bile vsem prebivalcem, ne glede na to, v kateri
občini prebivajo, zagotovljene dobrine, ki pomenijo njihove ustavne in zakonske pravice in jih zagotavljajo občine.10 Ne gre le za
pravico do lastnih sredstev občin, temveč tudi za uresničevanje
načela solidarnosti do razvojno šibkejših občin.11 Zato so lahko
očitki o neskladnosti zakonske ureditve, ki ureja sistem financiranja občin, z načelom enakosti in načelom socialne države
le dodatna argumentacija za očitani poseg v ustavno določeno
finančno avtonomnost lokalnih skupnosti, ne morejo pa pomeniti
samostojne podlage za presojo izpodbijane ureditve.12 Glede na
navedeno je Ustavno sodišče očitke predlagateljice o neskladnosti
13. člena ZFO-1 z načelom socialne države in načelom enakosti
upoštevalo pri presoji z vidika 138. in 142. člena Ustave.
23. Samoupravni položaj je lokalnim skupnostim zagotovljen
na ustavni ravni, kar pomeni, da jim ga zakonodajalec ne more
odvzeti ali ga ogrožati. Ustava v 138. členu določa, da prebivalci
Republike Slovenije uresničujejo ustavno zagotovljeno lokalno samoupravo (9. člen Ustave) v občinah in drugih lokalnih skupnostih.
Eden od temeljnih pogojev za uresničevanje ustavnega načela
lokalne samouprave je v zagotavljanju zadostnih lastnih finančnih
virov za financiranje izvirnih pristojnosti občin, tj. tistih, ki jih občina
določi s svojimi akti neposredno na podlagi svojega ustavnega
položaja, in tistih, ki jih kot pristojnost občine določajo zakoni.
Od zadostnih finančnih virov je posledično odvisna tudi stopnja
avtonomnosti lokalne skupnosti, s tem pa tudi njene samoupravnosti.13 Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da je
lokalna samouprava lahko le zunanji videz, če nima finančne
avtonomije in dovolj finančnih sredstev za njeno uresničevanje.14 Ustava v prvem stavku 142. člena določa, da se občina
5 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, št. U-I-164/13
in št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016 (Uradni list RS, št. 76/16, in
OdlUS XXI, 29).
6 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 30. točka
obrazložitve.
7 Primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-24/07,
31. točka obrazložitve, in št. U-I-150/15, 34. točka obrazložitve.
8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-11/07 z dne 13. 12.
2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 86), 17. točka
obrazložitve. Načelo socialne države od države zahteva, naj pri
oblikovanju predpisov, njihovem izvrševanju ter razlagi usklajeno
upošteva interese vseh skupin prebivalstva, še posebej tistih s
slabšim socialno-ekonomskim položajem in tistih, ki zaradi svojega
šibkejšega položaja v razmerju do drugih skupin prebivalstva ne
morejo sami enakovredno uveljavljati svojih interesov (glej odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-110/16 z dne 12. 3. 2020, Uradni list RS,
št. 47/20, in OdlUS XXV, 2, 49. točka obrazložitve).
9 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/15, 35. točka
obrazložitve.
10 Prav tam, 34. točka obrazložitve.
11 Prav tam.
12 Primerjaj, prav tam, 34. in 35. točka obrazložitve.
13 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-43/99 z dne 10. 6.
1999 (Uradni list RS, št. 59/99, in OdlUS VIII, 146), 8. točka obrazložitve.
14 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-97/05 z dne 7. 7.
2005 (Uradni list RS, št. 69/05, in OdlUS XIV, 69), 10. točka obrazložitve, in št. U-I-24/07, 15. točka obrazložitve.
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financira iz lastnih virov. Tistim občinam, ki zaradi gospodarsko
slabše razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih
nalog, pa država zagotovi dodatna sredstva v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili (drugi stavek 142. člena Ustave).
Konkretni položaj in okviri avtonomije lokalne samouprave
so opredeljeni z zakoni. V okviru svoje zakonodajne funkcije
država sprejema predpise, ki urejajo področje lokalne samouprave, in v tem okviru predpise, ki urejajo financiranje lokalnih
skupnosti.15 Vendar je zakonodajalčeva dolžnost urediti sistem
financiranja občin tako, da lahko prebivalci občine uresničujejo
lokalno samoupravo. Zakonska ureditev, ki posamezni občini
ne bi zagotavljala tolikšnega obsega sredstev, za kolikršnega
je zakonodajalec opredelil, da lahko občina z njimi zagotovi
izvajanje svojih ustavnih in zakonskih nalog, za prebivalce takih
občin pomeni, da ne morejo uresničevati pravice do lokalne
samouprave.16
24. Ustavno sodišče se je že v več odločbah obširno opredelilo o ustavnih zahtevah glede financiranja občin, ki izhajajo
iz 138. in 142. člena Ustave. Ustava v 142. členu zakonodajalcu nalaga, naj uzakoni tak sistem financiranja občin, ki bo
tem zagotovil dovolj lastnih davčnih virov in s tem podlago za
njihov dolgoročni razvoj. Za uresničevanje lokalne samouprave
je odgovorna predvsem občina sama – na temelju prizadevanj
prebivalstva in gospodarstva.17 Država mora torej zagotoviti
tak sistem financiranja, ki bo zagotavljal, da prebivalci občine
lahko uresničujejo lokalno samoupravo, hkrati pa upošteval,
da je za uresničevanje lokalne samouprave odgovorna predvsem občina sama (138. člen Ustave).18 Prvi stavek 142. člena
Ustave, ki določa, da se občina financira iz lastnih virov, pomeni
pravilo pri financiranju občin, ki ga mora zakonodajalec upoštevati tudi pri vsakokratnem oblikovanju sistema njihovega
financiranja. Drugi stavek istega člena Ustave, ki določa, da
občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo
v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z
zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva,
je v skladu z Ustavo mišljen kot izjema v sistemu financiranja
občin.19 Dodatna sredstva, ki jih zagotavlja država, so torej v
skladu z Ustavo namenjena samo gospodarsko slabše razvitim
občinam, ki z lastnimi viri finančnega bremena, povezanega z
opravljanjem njihovih nalog, ne bi zmogle.20 Sistem financiranja
občin mora torej občinam zagotavljati tolikšen obseg sredstev,
za kolikršnega je zakonodajalec opredelil, da lahko občina z
njim zagotovi izvajanje svojih ustavnih in zakonskih nalog. To
zahteva tudi načelo sorazmernosti iz drugega odstavka 9. člena MELLS. Optimalen model financiranja lokalnih skupnosti
teži k zagotavljanju takšne vertikalne davčne strukture, ki bi
občinam brez premeščanja sredstev iz državnega proračuna
omogočal v celoti pokrivati svoje potrebe.21 Določitev oziroma
opredelitev obsega primerne porabe (z zakonom določenih
nalog občin) je dolžnost in pravica države, vendar zakonska
ureditev njenega financiranja države ne sme postaviti v dominanten (prevladujoč) položaj nasproti občinam.22
15 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 17. točka
obrazložitve.
16 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-43/99,
16. točka obrazložitve.
17 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 25. točka
obrazložitve.
18 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 27. točka
obrazložitve, in št. U-I-150/15, 33. točka obrazložitve.
19 Če posamezna občina ne izkoristi vseh svojih možnosti
za črpanje finančnih sredstev (način financiranja, ki ga uvede in
predpiše občina, je tudi najučinkovitejši), bi zagotovitev državnih
sredstev brez kakršnihkoli meril in omejitev pomenil le pritisk na povečanje obsega solidarnosti prebivalcev drugih občin. Ustavno sodišče je torej poudarilo odgovornost občin za uresničevanje njihovih
nalog (primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-43/99,
25. točka obrazložitve, in št. U-I-24/07, 25. točka obrazložitve).
20 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 18. točka
obrazložitve.
21 Prav tam, 35. točka obrazložitve.
22 Prav tam, 23. točka obrazložitve.
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25. Ustavno sodišče je tudi sprejelo stališče, da je treba
pri vsakokratnem določanju višine primernega obsega sredstev
za financiranje izvirnih nalog občin poleg realnih potreb občin
nedvomno upoštevati tudi makroekonomsko gospodarsko in
fiskalno stanje v državi ter zahtevo po konsistentnem in dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih odhodkov. Ključni cilj
državnega proračuna, kot instrumenta Vlade pri izvajanju makroekonomske politike, je dosegati fiskalno stabilnost ter trajen
in stabilen narodnogospodarski razvoj, ki je v interesu države
kot celote. Temu cilju morajo biti prilagojene tudi ekonomske
in fiskalne politike občin. Zato se od občin upravičeno lahko
pričakuje varčna, učinkovita in gospodarna poraba sredstev
za izvrševanje njihovih ustavnih in zakonskih nalog. Pri porabi
proračunskih sredstev, namenjenih financiranju nalog občin iz
njihove izvirne pristojnosti, morajo tako občine slediti proračunskemu načelu učinkovitosti in gospodarnosti, ki od njih zahteva
uporabo sredstev za dosego maksimalnih učinkov ter doseganje danega učinka z minimalnim obsegom sredstev.23 Občine
skupaj z državo delijo odgovornost za vodenje ekonomske in
fiskalne politike v Republiki Sloveniji.24
26. Zakonodajalec mora presojo kriterija primernosti določenega sistema financiranja lokalnih skupnosti opreti na značilnosti »abstraktne« občine in ne na posamezno občino, in sicer
tako, da bo sistem ustrezal večini občin.25 Ustavno sodišče je
že sprejelo stališče, da sistem financiranja občin, pri katerem
določitev povprečnih vrednosti stroškov ne pomeni pokritja
dejanskih stroškov posamezne občine za izvajanje občinskih
nalog, ne ogroža uresničevanja lokalne samouprave (138. člen
Ustave) in enakopravne obravnave posamezne občine, ker
ZFO-1 ureja druge instrumente (solidarnostna izravnava in
dodatna solidarnostna izravnava).26 Ustavno sodišče bi lahko
ugotovilo protiustaven poseg v finančno avtonomijo občin le
v primeru izkazanega nesorazmerja med prihodki občin, tudi
tistimi, ki imajo vir v ugotovljeni primerni porabi, ter stroški
izvrševanja nalog iz njihove izvirne pristojnosti v posameznem
proračunskem letu.27
27. Iz ustaljene ustavnosodne presoje tudi izhaja, kako
mora zakonodajalec pri ureditvi financiranja občin upoštevati
tudi druga ustavna načela (glej 22. točko obrazložitve te odločbe). Ob upoštevanju načela socialne države iz 2. člena in
načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave je treba
vsem prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini prebivajo,
zagotoviti dobrine, ki pomenijo njihove ustavne in zakonske
pravice in jih izvajajo občine.28 Pri finančno-materialni sestavini
lokalne samouprave ne gre le za pravico do lastnih sredstev,
temveč ob upoštevanju načela socialne države tudi za uresničevanje načela solidarnosti do razvojno šibkejših občin.29 V ta
namen zakonodajalec celo mora uporabiti ukrepe, ki korigirajo
objektivne razlike med občinami.30 Solidarnost med prebivalci
Republike Slovenije, ki izhaja iz načela socialne države, pa je
vgrajena že v sam sistem pobiranja davkov, ki so najpomembnejši vir tudi za financiranje občin, saj posamezniki prispevajo
23 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-1/11 z dne 25. 5.
2011 (Uradni list RS, št. 45/11), 30. točka obrazložitve.
24 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/15, 36. točka
obrazložitve.
25 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-98/95 z dne 11. 7.
1996 (Uradni list RS, št. 44/96, in OdlUS V, 118), 18. točka obrazložitve, in št. U-I-24/07, 17. točka obrazložitve.
26 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-164/13,
29. in 34. točka obrazložitve.
27 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-1/11, 37. točka
obrazložitve, in št. U-I-150/15, 41. točka obrazložitve.
28 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-24/04, 30. točka
obrazložitve, in št. U-I-164/13, 33. točka obrazložitve.
29 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 31. točka
obrazložitve, in št. U-I-150/15, 34. točka obrazložitve. Primerjaj tudi
s petim odstavkom 9. člena MELLS.
30 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 30. točka
obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
glede na svoje premoženjsko stanje oziroma gmotni položaj.31
Načelo enakosti pred zakonom je treba upoštevati predvsem
z vidika prebivalcev v občinah.32 Iz načela enakosti pred zakonom med drugim izhaja zahteva, da gmotno stanje ali družbeni
položaj posameznika, ob drugih osebnih okoliščinah, ne smeta
biti podlaga za razlikovanje pri uresničevanju človekovih pravic.
To pomeni, da imajo vsi državljani, ne glede na njihov gmotni
položaj oziroma prispevek v državni oziroma občinski proračun, enake pravice pri uresničevanju lokalne samouprave ter
pravico do enakega obsega in kakovosti storitev, ki jih morajo
občine nuditi lokalnemu prebivalstvu pri izvrševanju svojih izvirnih zakonskih nalog. 33
28. Ustavno sodišče je tudi že sprejelo stališče, da iz
142. člena Ustave ne izhaja zahteva, da bi morala sredstva,
namenjena financiranju primerne porabe (z zakonom določenih
obveznih nalog občin), sama po sebi zagotavljati tudi financiranje razvojnih projektov občin, ki dvigujejo raven kakovosti
življenja prebivalcev posamezne občine.34 Ustavno sodišče
je prav tako sprejelo stališče, da sredstva primerne porabe v
sistemu financiranja občin, kot ga določa ZFO-1, očitno niso
namenjena financiranju drugih nalog občin.35 Ker prvi odstavek 142. člena Ustave občinam zagotavlja obseg sredstev le
v višini ugotovljene primerne porabe,36 mora izračunan obseg
primerne porabe občinam zagotavljati pokrivanje dejanskih
stroškov izvajanja njihovih izvirnih nalog.
29. Predlagateljica nasprotuje formuli iz 13. člena ZFO-1,
s katero so upoštevane posebnosti posamezne občine, ki vplivajo na financiranje obveznih nalog občin. Meni, da objektivne
okoliščine, ki jih upošteva zakonodajalec, ne omogočajo upoštevanja vseh razlik med posameznimi občinami, zaradi katerih
je lahko strošek posamezne občine za financiranje te naloge
različen. Meni tudi, da ni ustrezno določena teža posamezne
upoštevne objektivne okoliščine v formuli. Glede na navedeno
je Ustavno sodišče ob upoštevanju zgoraj navedenih zahtev, ki
izhajajo iz 138. in 142. člena Ustave, presodilo, ali je z ureditvijo
v 13. členu ZFO-1 protiustavno poseženo v finančno avtonomijo predlagateljice in v uresničevanje lokalne samouprave.
Opis zakonske ureditve financiranja občin
30. Ugotavljanje in financiranje primerne porabe občine
ureja III. poglavje ZFO-1. Izhodišče sistema financiranja občin
v ZFO-1 je t. i. primerna poraba občin, ki je za posamezno občino za določeno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog (3. točka
2. člena ZFO-1). Primerna poraba občin po vsebini pomeni
tisti obseg sredstev, ki posamezni občini zagotavlja tolikšen
obseg sredstev, kolikor jih potrebuje za izvajanje nalog, ki jih
mora opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z
zakonom (prvi odstavek 11. člena ZFO-1). Primerna poraba občine se ugotavlja za vsako proračunsko leto posebej, odražati
pa mora predvidljive dejanske stroške, ki jih bo imela občina z
izvrševanjem izvirnih nalog.37
31. Ugotavljanje primernega obsega sredstev, ki jih posamezna občina potrebuje za izvrševanje nalog, ki jih mora opravljati, poteka v več fazah. V prvi fazi Državni zbor z zakonom,
ki ureja izvrševanje državnega proračuna, določi povprečnino
(sedmi odstavek 12. člena ZFO-1). Povprečnina je ugotovljen
primeren obseg sredstev, s katerim se zagotavlja financiranje
z zakonom določenih nalog občin na posameznega prebivalca
Prav tam, 31. točka obrazložitve.
Prav tam.
33 Prav tam.
34 Prav tam, 37. točka obrazložitve.
35 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-164/13, 20. točka
obrazložitve.
36 Primerjaj z odločbami Ustavnega sodišča št. U-I-165/00
z dne 5. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 119/02, in OdlUS XI, 247),
9. točka obrazložitve, št. U-I-24/07, 37. točka obrazložitve, in
št. U-I-1/11, 34. točka obrazložitve.
37 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-1/11, 32. točka
obrazložitve.
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(2. točka 2. člena ZFO-1). Način in postopek ugotavljanja višine
povprečnine ureja 12. člen ZFO-1. Pri določanju povprečnine
se upoštevajo povprečni stroški za financiranje občinskih nalog
iz 11. člena ZFO-1 na prebivalca, ki se ugotovijo z upoštevanjem: (1) podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferjih za
te naloge v preteklih štirih letih, (2) povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in tekočih transferjev
za tekoče leto zaradi učinkov novih ali spremenjenih predpisov
in (3) zmanjšanja tekočih odhodkov in tekočih transferjev za
sredstva sofinanciranja teh nalog iz državnega proračuna in od
uporabnikov javnih storitev ter zmanjšanja za obvezne dajatve,
določene v področnih predpisih za te naloge v prejšnjih štirih
letih. Povprečnina se izračuna po metodologiji, ki jo po predhodnem usklajevanju z občinami in njihovimi združenji določi
Vlada z uredbo (drugi odstavek 12. člena ZFO-1).
32. V drugi fazi ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi
primerno porabo posamezne občine za posamezno proračunsko leto (13. člen ZFO-1). Zakonodajalec je določil formulo, s
katero je upošteval, da med posameznimi občinami obstajajo
objektivne razlike (naravne ali družbene danosti). V enačbi
za izračun primerne porabe občine se poleg povprečnine,
števila prebivalcev in površine posamezne občine upoštevajo
še dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) in število
prebivalcev glede na njihovo starost. Zakonodajalec razlikuje
med številom prebivalcev, mlajših od 6 let, številom prebivalcev, starih od 6 do 15 let, številom prebivalcev, starih od 65
do 75 let, in številom prebivalcev, starejših od 75 let. Vpliv
posamezne upoštevne okoliščine na primerno porabo občine
je upoštevan z določitvijo količnikov.38
33. V tretji fazi ministrstvo, pristojno za finance, izračuna
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe za
posamezno občino (13.a člen ZFO-1). S tem merilom se ugotavljajo prihodki občine iz dohodnine za financiranje primerne
porabe. Pri tem se upoštevajo število prebivalcev, povprečna
primerna poraba na prebivalca v državi, izračunana iz skupne
primerne porabe vseh občin, ter indeks raznolikosti občine, ki
je razmerje med izračunano primerno porabo občine in povprečno primerno porabo občine, izračunano glede na število
prebivalcev občine.
34. V 14. členu ZFO-1 so urejeni prihodki občine, s
katerimi ta financira primerno porabo. Občina primerno porabo financira s prihodki od sedemdesetih odstotkov prihodkov
občin od dohodnine, ki se ugotovi na podlagi vsote odmerjene
dohodnine iz odločb o odmeri dohodnine zavezancev s stalnim
prebivališčem na njenem območju (prvi odstavek 14. člena
ZFO-1). Če občina z navedenimi prihodki prejme finančna
sredstva, ki so nižja od njenega primernega obsega sredstev, je
upravičena do solidarnostne izravnave (tretji odstavek 14. člena ZFO-1) in dodatne solidarnostne izravnave (peti odstavek
14. člena ZFO-1). Sredstva za solidarnostno izravnavo so tako
kot prihodki občine iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1 po
svoji naravi lastna sredstva občin, ki se za posamezno občino
oblikujejo na podlagi meril, določenih z zakonom.39 Občini, ki v
posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne
porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava
v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine
iz 14. člena ZFO-1 (15. člen ZFO-1). Iz navedenega izhaja,
da občine praviloma primerno porabo financirajo s prihodki od
54 odstotkov dohodnine (tretji odstavek 6. člena ZFO-1), ki pa
ni edini lastni vir lokalne skupnosti (II. poglavje ZFO-1).
38 Primerna poraba občine se v enem (večjem) delu izračuna
zgolj glede na povprečnino in število prebivalcev občine, v drugem
pa z relativnim ovrednotenjem posameznih upoštevnih kazalnikov:
relativne dolžine lokalnih cest in javnih poti na prebivalca, relativne
gostote poseljenosti ter relativnih deležev (naj)mlajših in (naj)starejših prebivalcev v celotnem prebivalstvu občine (13. člen ZFO-1).
39 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/15, 34. točka
obrazložitve.
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Presoja skladnosti 13. člena ZFO-1 s 138. in 142. členom Ustave
35. Iz III. poglavja ZFO-1 izhaja, da sta za financiranje
primerne porabe, torej za znesek, ki ga občina potrebuje za
izvajanje obveznih nalog, ključna višina povprečnine in t. i.
korekcijski faktor, ki se izračuna s pomočjo formule iz 13. člena ZFO-1. Z ureditvijo v 13. členu ZFO-1 je zakonodajalec
sledil zahtevi, da mora uporabiti ukrepe, ki korigirajo objektivne razlike med občinami.40 Iz 13. člena ZFO-1 izhaja, da
je zakonodajalec med upoštevne okoliščine, ki vplivajo na
strošek financiranja posameznih nalog, vključil relativno dolžino
lokalnih cest in javnih poti na prebivalca, relativno gostoto poseljenosti občine ter relativni delež (naj)mlajših in (naj)starejših
prebivalcev v celotnem prebivalstvu občine. Vpliv posamezne
upoštevne objektivne okoliščine je zakonodajalec upošteval
z določitvijo različnih faktorjev. Iz zakonodajnega gradiva k
ZFO-141 izhaja, da so navedene upoštevne okoliščine določene
z upoštevanjem nalog, ki jih izvajajo občine. Relativna gostota
poseljenosti ter relativna dolžina lokalnih cest in javnih poti na
prebivalca izražata naloge s področij gospodarskih javnih služb
in infrastrukture, relativni delež (naj)mlajših in (naj)starejših
prebivalcev občine pa naloge s področja socialnih javnih služb
iz pristojnosti občine.
36. Zakonodajalec ima pri ureditvi načina financiranja občin široko polje proste presoje. Pri urejanju sistema financiranja
občin je dolžan slediti morebitnim demografskim in družbenim
spremembam ter tem spremembam prilagajati sistem financiranja občin. Predlagateljica se v zahtevi sklicuje na ugotovitve
Računskega sodišča,42 iz katerih naj bi izhajalo, da z okoliščinami, ki jih upošteva formula iz 13. člena ZFO-1, ni mogoče
v celoti zajeti vseh objektivnih razlik med vsemi občinami, ki
vplivajo na višino stroškov pri izvajanju posameznih obveznih
nalog. Zakonodajalec je po vložitvi zahteve sprejel ZFO-1C, s
katerim je prilagodil posamezne objektivne okoliščine, ki lahko
vplivajo na višino stroškov posamezne občine. Sprejel pa je
tudi ZFRO, s katerim je deloma zmanjšal izdatke in povečal
prihodke občin. Uredil je tudi posebni institut sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (15.a člen ZFO-1), ki se prištevajo k
obsegu primerne porabe (drugi odstavek 11. člena ZFO-1). To
pomeni, da občine navedena sredstva lahko porabijo za financiranje nalog iz 11. člena ZFO-1. Z navedenimi zakonodajnimi
ukrepi je zakonodajalec v določeni meri sledil ciljem, ki jim s to
zahtevo sledi predlagateljica. Vendar predlagateljica meni, da
navedeni ukrepi niso zadostni.
37. Ustavno sodišče ne dvomi, da med posameznimi
občinami nastajajo razlike v deležu proračuna, ki ga mora
posamezna občina nameniti za kritje plačila posameznih vrst
obveznih nalog. Predlagateljica posebej poudarja, da mora v
primerjavi z drugimi občinami večji delež proračuna nameniti za
plačilo socialnih transferjev. Občine z določenimi skupnimi značilnostmi imajo lahko značilno drugačne stroške za izvrševanje
obveznih nalog v primerjavi z drugimi občinami, ki imajo druge
skupne značilnosti. Prav tako lahko na višino stroškov, ki jih ima
konkretna občina z izvrševanjem posameznih obveznih nalog,
vplivajo tudi okoliščine, ki so značilne samo za to občino (npr.
prenehanje opravljanja pomembne gospodarske dejavnosti v
občini, kar lahko vpliva na povečanje stopnje brezposelnosti
prebivalcev v občini in s tem povečanje upravičencev do različnih oblik socialne pomoči ali drugih socialnih transferjev).
Navedene okoliščine lahko imajo večji vpliv na višino stroškov,
ki jih imajo občine z izvrševanjem obveznih nalog. Če morajo občine v takem primeru prilagoditi višino svojih prihodkov
tudi s povečanjem drugih lastnih virov, kot na primer plačila
40 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/07, 30. točka
obrazložitve.
41 Glej Predlog zakona o financiranju občin (ZFO-1) – prva
obravnava – EPA 1088-IV (Poročevalec DZ, št. 110/06), str. 5.
42 Glej Zbirno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije Pravilnost poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferjev.
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za storitve lokalnih javnih služb, koncesijske dajatve in takse
(7. člen ZFO-1), lahko povečanje višine navedenih dajatev
obremenjuje gospodarske družbe, ki delujejo v občinah, in
prebivalce občine, ki so uporabniki navedenih storitev. Takšne
povečane finančne obremenitve občine, gospodarskih družb in
prebivalcev bi lahko zavirale gospodarski in družbeni razvoj posamezne občine. Glede na to je pomembno, da zakonodajalec
pri ureditvi sistema financiranja občin upošteva tudi priporočila
Računskega sodišča kot najvišjega organa kontrole celotne
javne porabe (prvi odstavek 150. člena Ustave) in zagotavlja
boljše prilagajanje sistema primerne porabe objektivnim značilnostim posameznih občin. Vendar okoliščina, da morajo občine
zaradi različnih objektivnih okoliščin nameniti različen delež
svojega proračuna za kritje posameznih vrst obveznih nalog, še
ne pomeni, da takšna zakonska ureditev ogroža uresničevanje
lokalne samouprave (138. člen Ustave) ali da je zakonodajalec
uredil način financiranja v nasprotju z zahtevami iz 142. člena
Ustave. Ustavno sodišče namreč ne more presojati, ali izpodbijana določba zagotavlja najboljši možni (optimalen) način
ugotavljanja primerne porabe posamezne občine oziroma ali
se s formulo iz 13. člena ZFO-1 doseže najboljše ujemanje
prihodkov občin s stroški posameznih vrst obveznih nalog. V
tem primeru bi Ustavno sodišče presojalo primernost zakonske
ureditev, za kar pa ni pristojno.
38. Ustavno sodišče bi lahko ugotovilo protiustavnost
zakonske odločbe, ki ureja način upoštevanja objektivnih okoliščin, ki vplivajo na višino stroškov pri izvajanju obveznih nalog
le, če bi zakonodajalec popolnoma spregledal eno skupino
občin s skupnimi značilnostmi ali pa razmerja med posameznimi objektivnimi okoliščinami določil v očitnem nesorazmerju
z vplivom, ki ga ima navedena okoliščina na višino stroškov
ob upoštevanju povprečnih stroškov, ki jih ima abstraktna,
povprečna občina pri izvajanju konkretnih nalog. Pri presoji
sistema financiranja torej ni mogoče upoštevati le položaja ene
skupine občin s skupnimi značilnostmi, saj bi to pomenilo, da bi
se lahko spregledala druga skupina občin z drugimi skupnimi
značilnostmi. Z vidika 138. in 142. člena Ustave bi bil zato lahko
ustavno sporen le takšen sistem financiranja občin, ki posamezni občini tudi ob učinkoviti in gospodarni porabi sredstev ne
bi v celoti pokrival nastalih izdatkov pri izvrševanju obveznih
nalog.43 Tega pa za izpodbijano ureditev ni mogoče trditi, niti
predlagateljica tega ne izkaže.
39. Poleg navedenega mora Ustavno sodišče upoštevati,
da je ureditev financiranja občin celovit in obsežen sistem, ki
je medsebojno povezan. Ustavno sodišče ne more presojati
ustavnosti 13. člena ZFO-1 brez upoštevanja ureditve celotnega sistema financiranja občin in njegovega vpliva na uresničevanje lokalne samouprave. Iz te obrazložitve že izhaja,
da sistem financiranja občin, pri katerem določitev povprečnih
vrednosti stroškov ne pomeni pokritja dejanskih stroškov za
posamezno občino za izvajanje občinskih nalog, ne ogroža
uresničevanja lokalne samouprave (138. člen Ustave) in enakopravne obravnave posamezne občine, ker ZFO-1 ureja druge instrumente.44 Zakonodajalec je uredil solidarnostno izravnavo in dodatno solidarnostno izravnavo (tretji in peti odstavek
14. člena ZFO-1), ki prerazporedita sredstva od dohodnine v
povprečju od tistih občin, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je višja, k občinam, katerih vplačana dohodnina na
prebivalca občine je nižja. Obe obliki solidarnostne izravnave
torej upoštevata socialno strukturo prebivalcev posamezne občine pri ureditvi sistema financiranja občin. To pa pomeni, da ne
drži trditev predlagateljice, da naj bi zakonodajalec pri ureditvi
sistema financiranja občin v celoti spregledal morebiten šibek
socialni položaj prebivalcev posamezne občine. Pri tem ni nepomembno, da sredstva za solidarnostno izravnavo ostanejo
lastna sredstva občin, ki se za posamezno občino oblikujejo na
43 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-1/11, 34. točka
obrazložitve.
44 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-164/13,
29. in 34. točka obrazložitve.
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podlagi meril, določenih z zakonom,45 saj se s tem zagotavlja
finančna samostojnost lokalne skupnosti.46 Če pa občina v posameznem letu ne bi mogla financirati primerne porabe, se iz
državnega proračuna dodeli finančna izravnava (prvi odstavek
15. člena ZFO-1). Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da se
v sistemu financiranja korigirajo objektivne razlike med občinami in se zagotavlja enakost pravic prebivalcev v vseh občinah s
solidarnostno izravnavo, dodatno solidarnostno izravnavo ter s
finančno izravnavo, kadar tudi ukrepi solidarnosti med občinami
ne zadoščajo za financiranje primerne porabe posamezne občine v določenem proračunskem letu.47 Poleg navedenega so
občine upravičene tudi do sredstev za uravnoteženje razvitosti
občin (15.a člen ZFO-1), s katerimi lahko financirajo izvajanje
obveznih nalog (11. člen ZFO-1). Zato zgolj zato, ker s formulo
iz 13. člena ZFO-1 ni doseženo popolno ujemanje prihodkov
občin s stroški posameznih vrst obveznih nalog, zakonska
ureditev še ne ogroža uresničevanja lokalne samouprave in
finančne avtonomije lokalne skupnosti.
40. Predlagateljica tudi zatrjuje, da zaradi neustreznosti
formule iz 13. člena ZFO-1, ki naj bi povzročila, da mora velik
delež svojega proračuna nameniti za izplačilo socialnih transferjev, ne more občanom zagotavljati javnih storitev na drugih
področjih ter v enakem obsegu in kakovosti kot druge občine.
Kot je bilo v tej obrazložitvi že večkrat poudarjeno, iz 138. in
142. člena Ustave izhaja, da bi bila uresničevanje lokalne samouprave in finančna avtonomija lokalne skupnosti ogrožena
takrat, ko občina z zagotovljenimi finančnimi sredstvi ne bi več
mogla opravljati obveznih nalog, ne pa če lokalna skupnost
ne bi mogla opraviti nalog, ki jih zakoni občinam zgolj dopuščajo, ali v večjem obsegu, kot ga določa zakon.48 Iz 138. in
142. člena Ustave, ob upoštevanju načela enakosti in načela
socialne države, ne izhaja zahteva, da bi moral zakonodajalec
urediti financiranje občin tako, da bi morala biti vsem občinam
zgotovljena finančna sredstva, s katerimi bi lahko zagotovile
izvrševanje vseh nalog, ki jih zakoni dopuščajo, in v največjem
možnem obsegu. Zgolj to, da nekatere občine izvajajo tudi
naloge, ki niso obvezne, in zato nudijo svojim prebivalcem v
določenem delu širši obseg javnih storitev kot druge občine,
še ne ogroža uresničevanja lokalne samouprave oziroma ne
pomeni neskladnosti z načelom enakosti in načelom socialne
države (glej 37. točko obrazložitve te odločbe). Pravica prebivalcev posameznih občin do enakega obsega in kakovosti
storitev pomeni, da morajo biti vsem prebivalcem v okviru lokalne skupnosti zagotovljene tiste javne storitve, ki so jih občine
dolžne zagotoviti na podlagi zakona in v obsegu, določenem
z zakonom.49 Predlagateljica pa ne zatrjuje in ne izkaže, da s
prihodki občine ne bi več mogla v celoti zagotavljati izvajanja
svojih obveznih nalog v obsegu, določenem z zakonom.
41. Ustavno sodišče je glede na povedano odločilo, da
13. člen ZFO-1 ni v neskladju s 138. in 142. členom Ustave.
C.
42. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter
sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford
ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman
Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Accetto je dal
pritrdilno ločeno mnenje.
Dr. Matej Accetto
predsednik

45 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/15, 34. točka
obrazložitve.
46 Primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-24/07,
27. točka obrazložitve, in št. U-I-164/13, 34. točka obrazložitve.
47 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/15, 39. točka
obrazložitve.
48 Primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-24/07,
37. točka obrazložitve, in št. U-I-164/13, 20. točka obrazložitve.
49 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-1/11, 34. točka
obrazložitve.
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Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
22. člena Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja, kolikor dovoljuje
uporabo fitofarmacevtskih sredstev
na najožjih vodovarstvenih območjih
iz a) točke tretjega odstavka 2. člena Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, in 23. člena
navedene Uredbe

U-I-416/19-19
16. 6. 2022

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
dr. Uroša Stepišnika, Ljubljana, na seji 16. junija 2022

s k l e n i l o:
1. Sprejme se pobuda za začetek postopka za oceno
ustavnosti:
– četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12), kolikor se nanaša na
najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim
režimom,
– 3. točke tretjega odstavka 74. člena ter prvega odstavka
in 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20),
kolikor se nanašajo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ter
– 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS,
št. 43/15, 181/21 in 60/22).
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
izvrševanje 22. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, kolikor dovoljuje
uporabo fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih
območjih iz a) točke tretjega odstavka 2. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja, in 23. člena navedene Uredbe.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene določbe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega barja (v nadaljevanju Uredba), Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju ZFfS-1) in Zakona o
vodah (v nadaljevanju ZV-1), kolikor se nanašajo na najožja
vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom
(v nadaljevanju VVO I) oziroma na prepovedi in omejitve opravljanja kmetijske dejavnosti na teh območjih. Zatrjuje, da so v
neskladju s 34., 35., 70.a in 72. členom ter z drugim odstavkom
120. člena Ustave. V neskladju naj bi bile tudi s c) točko drugega odstavka 11. člena Direktive 2009/128/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira
za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov
(UL L 309, 24. 11. 2009 – v nadaljevanju Direktiva 2009/128/
ES). Pobudnik navaja, da se kot prebivalec Ljubljane oskrbuje
s pitno vodo iz osrednjega vodovodnega sistema, katerega
vodni vir je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov
Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, konkretno iz vodarne Kleče. Izpodbijana zakonska ureditev izvršilni oblasti daje
podlago za določanje zaščitnih pasov oziroma vodovarstvenih
območij, kjer je zaradi zaščite pitne vode prepovedana ali
omejena uporaba fitofarmacevtskih sredstev, oziroma za določanje prepovedi in omejitev vodovarstvenega režima v zvezi
z uporabo fitofarmacevtskih sredstev pri kmetijski dejavnosti.
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Izpodbijane določbe Uredbe pa za vodovarstveno območje
vodnega telesa vodonosnika Ljubljanskega polja dovoljujejo,
da se na VVO I pod določenimi pogoji uporabljajo nekatera
fitofarmacevtska sredstva. Pobudnik meni, da iz Ustave izhaja prepoved uporabe vseh fitofarmacevtskih sredstev na
VVO I. Trdi, da izpodbijani predpisi neposredno, brez potrebe
po nadaljnjem posamičnem aktu, vplivajo na kakovost vode
(z vidika prehajanja fitofarmacevtskih sredstev v pitno vodo,
ki jo uporablja pobudnik za pitje, pripravo hrane, umivanje in
druge namene) in pomenijo izpostavljenost tveganju morebitne
katastrofalne škode zaradi nesreče oziroma razlitja fitofarmacevtskih sredstev. S tem naj bi neposredno vplivali na njegovo
zdravje, telesno in duševno integriteto, možnost dostopa do
zdrave pitne vode, raven zaužitih toksičnih snovi in s tem
na prognozo življenjske dobe. Pobudnik meni, da ima pravni
interes za izpodbijanje določb vseh treh predpisov (določb
obeh zakonov, ki sta podlaga Uredbi, kot tudi določb Uredbe,
ki določa režim uporabe fitofarmacevtskih sredstev na VVO I)
kot skupka pravil, ki določajo pravni režim, namenjen njegovemu varovanju pred zdravstvenimi tveganji zaradi uporabe
fitofarmacevtskih sredstev na VVO I, iz katerega se oskrbuje s
pitno vodo. Iz Uredbe naj bi sicer izhajalo, da je bila izdana na
podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena
ZV-1, a pobudnik meni, da je bil podlaga za njeno sprejetje
tudi četrti odstavek 32. člena ZFfS-1. Prilaga poročilo Javnega
podjetja Voka Snaga – spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode št. 2132-19/20295-19/98591 z dne 26. 9. 2019.
Navaja, da poročilo o analizi vode iz vodarne Kleče ugotavlja
navzočnost posameznih pesticidov, katerih uporabo dopušča
aktualni Seznam prepovedanih aktivnih snovi, ki naj bi bil objavljen zgolj na spletu. Trdi, da je navzočnost teh pesticidov v
vodi iz Kleč neposredna posledica dejstva, da Uredba na VVO I
v neskladju z Ustavo ne prepoveduje uporabe vseh fitofarmacevtskih sredstev. Opozarja na članek Maje Prijatelj Videmšek
z naslovom »Tudi nevarnost jedrske nesreče je majhna. Dokler
se ne zgodi.«, objavljen v časopisu Delo 7. 9. 2019. Prilaga tudi
kopijo prispevka dr. Brigite Jamnik, objavljenega v rubriki Pisma
Bralcev, brez navedbe vira in datuma objave.
2. Pobudnik pravočasnost pobude za izpodbijanje določb Uredbe utemeljuje s trditvijo, da je za nastanek škodljivih
posledic izvedel znotraj enega leta pred vložitvijo pobude, tj.
26. 9. 2019, ko je bilo izdano v času vložitve pobude aktualno
poročilo Javnega podjetja Voka Snaga o ustreznosti pitne
vode. Uredba naj bi sicer ustvarjala tveganja prehajanja fitofarmacevtskih sredstev v pitno vodo že od sprejetja leta 2015,
vendar je treba, tako pobudnik, ko gre za posebni časovni
pogoj iz tretjega odstavka 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo,
109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS), upoštevati
konkretne škodljive posledice, ki se kažejo v navzočnosti fitofarmacevtskih sredstev v zadnji aktualni analizi pitne vode. Pri
tem naj ne bi bilo pomembno, da poročilo vzorec označuje za
skladen s predpisi. Pobudnik opozarja, da škodljive posledice
niso le »s predpisi neskladne posledice«, pač pa vsake, z razumno verjetnostjo izkazane posledice, ki so v širokem pomenu
besede lahko škodljive oziroma neugodne za pobudnika. Za
izkazanost učinkovanja določb Uredbe na pobudnikov položaj
naj ne bi bilo treba izpodbijati še predpisov, ki urejajo vsebnost
fitofarmacevtskih sredstev v vodi. Zadoščalo naj bi, da gre za
»neke (v naravnem smislu) za pobudnika negativne nasledke
učinkovanja Uredbe«. Pobudnik meni, da izpodbijane zakonske
določbe učinkujejo neposredno. Ker njihovo izpodbijanje ni
časovno omejeno, naj zavrženje pobude zoper Uredbo tudi ne
bi imelo smisla, saj bi moralo Ustavno sodišče v takem primeru
zaradi medsebojne povezanosti določb začeti postopek ocene
ustavnosti izpodbijanih določb Uredbe po koneksiteti.
3. Pobudnik zatrjevano neskladje izpodbijanih predpisov z
načelom legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave utemeljuje s prepričanjem, da imajo izpodbijane zakonske določbe
preskopo normativno vsebino, medtem ko naj bi izpodbijana
člena Uredbe samostojno, izvirno in originarno, brez vsebinske
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podlage v zakonu, določala celotno ključno normativno vsebino
glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev na vodovarstvenih
območjih. Tako naj bi v celoti reševala konflikt med človekovimi
pravicami uporabnikov vode in gospodarsko pobudo kmetov,
katerega izvorna ureditev naj bi bila po Ustavi pridržana zakonodajni veji oblasti. Pobudnik opozarja, da točka c) drugega odstavka 11. člena Direktive 2009/128/ES brezpogojno zahteva,
naj države članice določijo varovalna območja za površinske in
podzemne vode, ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode,
kjer se pesticidi ne smejo uporabljati ali shranjevati. V skladu
s pravom Evropske unije (v nadaljevanju EU) bi bila zato, tako
pobudnik, le popolna prepoved uporabe pesticidov na VVO I.
Po pobudnikovem mnenju sta izpodbijani določbi Uredbe, ki
uporabo nekaterih pesticidov po določenimi pogoji na VVO I
dovoljujeta, v direktnem nasprotju z Direktivo 2009/128/ES.
Enako naj bi veljalo tudi za izpodbijane zakonske določbe,
ki naj ne bi vsebovale obvezne vsebine prava EU in naj bi
posledično izvršilni veji oblasti omogočale, da uporabo fitofarmacevtskih sredstev uredi po svoje. Pobudnik meni, da citirana
določba Direktive 2009/128/ES smiselno varuje enake pravice
uporabnikov pitne vode kot človekove pravice iz 34., 35., 70.a
in 72. člena Ustave, in zatrjuje neskladje izpodbijane ureditve
tudi s temi določbami Ustave. Pobudnik Ustavnemu sodišču
predlaga, naj ugotovi protiustavnost izpodbijanih določb in določi način izvršitve odločbe tako, da se do odprave protiustavnosti na VVO I fitofarmacevtska sredstva ne uporabljajo.
4. Pobudnik je pobudo dopolnil z zatrjevanjem neskladja
izpodbijanih določb Uredbe s 154. členom Ustave. Po 22. členu
Uredbe naj bi pristojna ministrstva redno letno pripravila in na
spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje, objavila Seznam prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev na VVO I; tudi
23. člen Uredbe se na ta seznam sklicuje. Pobudnik opozarja,
da Seznam, kljub temu, da gre za bistven sestavni del predpisa, ki edini pove, česa se na VVO I ne sme uporabljati, nikoli
ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Slednje
po prepričanju pobudnika pomeni, da Seznam sploh ne velja
in so pod pogoji iz 23. člena Uredbe na VVO I dovoljena prav
vsa fitofarmacevtska sredstva.
5. Pobudnik je pobudo dopolnil z novejšo analizo vode
iz vodarne Kleče z dne 24. 3. 2021, ki je ponovno pokazala
navzočnost pesticidov v pitni vodi, tudi tistih, ki so uvrščeni na
Seznam prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev. Predlaga,
naj Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno
in do svoje končne odločitve zadrži izvrševanje 22. in 23. člena
Uredbe ter hkrati z določitvijo načina izvršitve na VVO I prepove
uporabo vseh fitofarmacevtskih sredstev. Predlog utemeljuje s
svojim stališčem o neveljavnosti Seznama prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev na VVO I, ker ni bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije. Pobudnik navaja, da bo Ustavno
sodišče s tem zaščitilo zdravje skoraj 400.000 prebivalcev Ljubljane, tudi otrok, starih in imunsko oslabelih, prizadeti pa naj
bi bili ekonomski interesi največ nekaj deset kmetij, predvsem
iz Kleč in Ježice, ki jim država lahko izplača nadomestilo. Po
pobudnikovem mnenju namreč pravica do zastrupljanja someščanov ni del lastninske pravice na kmetijskem zemljišču.
6. V zadnji dopolnitvi pobudnik dodatno utemeljuje pravočasnost pobude v luči odločbe Ustavnega sodišča št. U-I368/18 z dne 7. 4. 2022 (Uradni list RS, št. 60/22). Izpolnil naj bi
svoje trditveno in dokazno breme, da je za nastanek škodljivih
posledic izvedel oziroma lahko izvedel šele po uveljavitvi izpodbijanega predpisa in da je pobudo za začetek postopka za oceno njegove ustavnosti vložil v enem letu od dneva, ko je (lahko)
izvedel za nastanek posledic. Trenutek, ko je lahko zanesljivo
izvedel za škodljive posledice iz tretjega odstavka 24. člena
ZUstS, je, tako pobudnik, edino logično le trenutek potrjene konkretne navzočnosti fitofarmacevtskih sredstev v zadnji
aktualni uradni analizi ustreznosti pitne vode pred vložitvijo
pobude. Po pobudnikovem mnenju je navzočnost dovoljenih
fitofarmacevtskih sredstev v pitni vodi v Ljubljani tipičen primer
škodljive posledice, ki nastane šele z izvrševanjem predpisa,
ki dovoljuje njihovo uporabo na VVO I. S starejšimi poročili
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o ustreznosti pitne vode naj pobudnik ne bi bil seznanjen, a
opozarja, da se stanje pesticidov v pitni vodi lahko časovno
spreminja, zaradi česar naj bi zanesljivo sliko lahko pokazalo
le najnovejše poročilo. Z drugimi besedami, pobudnik naj bi bil
le z vpogledom v zadnje poročilo pred vložitvijo pobude lahko
prepričan o obstoju škodljivih posledic izvrševanja Uredbe. Po
pobudnikovem mnenju bi moralo Ustavno sodišče pri presoji
upoštevati tudi nejasnost, ki naj bi jo Vlada ustvarila z ureditvijo,
po kateri se Seznam prepovedanih aktivnih snovi objavlja le na
spletu, ne pa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pobudnik
poudarja, da mu je seznam uspelo pridobiti šele po prošnji na
pristojno ministrstvo ob pripravi pobude. Meni, da bi moralo
Ustavno sodišče pri razlagi tretjega odstavka 24. člena ZUstS,
ko gre za predpise, ki neposredno ogrožajo človekovo zdravje
in življenje, bolj realistično gledati na to, ali povprečni človek
res redno spremlja objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Pravici do življenja in zdravega življenjskega okolja naj
bi v tem pogledu postavljali pod vprašaj celo ustavnost roka iz
tretjega odstavka 24. člena ZUstS. Pobudnik opozarja, da je
sam ravnal skrbno in ažurno, ko je pobudo vložil v enoletnem
roku od trenutka, ko je bil kot občan, ki pozorno spremlja medije, obveščen o hudi nevarnosti za lastno zdravje, povezani
z izpodbijano Uredbo. Poleg tega pobudnik poudarja močno
izraženo prvino prava EU v pobudi, zaradi česar naj Ustavno
sodišče ne bi smelo zanemariti načela učinkovitosti prava
EU. Meni, da bi moralo skladno s tem načelom razlagati tudi
rok iz tretjega odstavka 24. člena ZUstS, in sicer tako, da ga
ne uporabi, če bi to nacionalno postopkovno pravilo ogrožalo
učinkovitost Direktive 2009/128/ES.
7. Vlada je na poziv Ustavnega sodišča odgovorila na
navedbe v pobudi glede izpodbijanih določb Uredbe in podala
mnenje o navedbah v preostalem delu pobude. Predlaga zavrženje pobude, ker pobudnik ni izkazal pravnega interesa in
ker je pobuda hkrati prepozna, podredno pa zavrnitev pobude
kot neutemeljene.
8. Vlada meni, da napadeni predpisi neposredno ne posegajo v pobudnikov pravni položaj oziroma se ta tudi v primeru
razveljavitve izpodbijanih predpisov ne bi izboljšal. Poudarja,
da iz predloženih poročil izhaja zdravstvena ustreznost analiziranega vzorca vode, skladno s predpisanimi kriteriji. Navaja, da
pojem pitne vode in njeno zdravstveno ustreznost določa Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09, 74/15 in 51/17) ter da je ob upoštevanju 2., 3. in 7. člena
tega pravilnika očitno, da pobudnik svojega pravnega položaja
s predstavljenimi argumenti ne more izboljšati, Pravilnika o pitni
vodi pa ne izpodbija. Za zagotavljanje ustrezne zdravstvene
ustreznosti vode, tako Vlada, je odgovoren upravljavec vodovoda, ki mora zagotoviti ustrezen nadzor in obdelavo vode ter
tako zagotavljati skladnost oziroma zdravstveno ustreznost
vode pri uporabniku javnega vodovoda, tudi v morebitnih izrednih okoliščinah, ko bi prišlo do onesnaženja vodnih virov s
fitofarmacevtskimi sredstvi. Poleg tega naj ne bi bilo nujno, da
uporabnik javnega vodovoda dobi vodo iz točno določene vodarne oziroma vodnega vira, v konkretnem primeru iz vodarne,
za katero prilaga analizo vzorca vode.
9. Ker je Uredba začela veljati leta 2015, je pobuda, vložena leta 2019, po mnenju Vlade tudi prepozna. Vlada meni, da
pobudnik pravočasnosti ne more utemeljevati s sklicevanjem
na njemu znano analizo vzorcev vode, kjer so v nekem časovnem momentu zaznane določene koncentracije učinkovin fitofarmacevtskih sredstev v okviru dopustnih meja. Poudarja, da
so se analize izvajale že pred uveljavitvijo Uredbe in se po njeni
uveljavitvi izvajajo še naprej, ter dodaja, da bi pobudnik rezultate laboratorijske analize vzorca vode lahko pridobil kadarkoli,
zlasti tudi prej. Opozarja tudi, da je navzočnost aktivnih snovi
iz fitofarmacevtskih sredstev v vodi spremenljiva in povezana
z naravnimi pogoji; na navzočnost neželenih aktivnih snovi v
podzemni vodi lahko znatno vplivajo npr. količina padavin in
začetek rastne dobe rastlin.
10. Vlada meni, da prvi in tretji odstavek 74. člena ZV-1
nista v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave. Meni,
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da zakonska ureditev primerno varuje vodna telesa, namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo, ter da Uredba pravic
oziroma obveznosti ne ureja izvirno in hkrati ostaja znotraj
opredeljenega zakonskega okvirja. Neutemeljeni naj bi bili tudi
očitki o neskladju s 34., 35., 70.a ter 72. členom Ustave. Vlada
pojasnjuje, da se vodovarstveno območje določi na podlagi
meril iz Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), ki ga
pobudnik ne izpodbija. Opozarja na območje zajetja (VVO 0),
ki je ograjeni del vodovarstvenega območja neposredno ob
zajetju, kjer se zagotavlja varovanje zajetja pred neposrednim
poškodovanjem objektov zajetja in pred neposrednim vnosom
onesnaževal v zajetje ali njegovo bližino. V tem delu naj bi bilo
dovoljeno samo vzdrževanje ter obnavljanje objektov in naprav,
ki služijo zajetju. Vlada opisuje režime na najožjih, ožjih in širših
vodovarstvenih območjih (VVO I, VVO II, VVO III) in navaja, da
tudi popolna prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev na
način, kot predlaga pobudnik, sama po sebi ne bi pripomogla
k zmanjšanju tveganja za onesnaženje pitne vode na območju
vodnega vira. Vlada ne soglaša z očitkom, da so izpodbijani
predpisi normativno preskopi, in meni, da je treba upoštevati
vse vidike upoštevnih predpisov s področja pitne vode. V zvezi
z očitkom o neskladnosti izpodbijanih predpisov z Direktivo
2009/128/ES Vlada pojasnjuje, da ZFfS-1 v 32. členu prenaša v
slovenski pravni red 11. člen Direktive 2009/128/ES, ki od držav
članic zahteva sprejetje ustreznih ukrepov za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode pred vplivom pesticidov. Navaja,
da so ukrepi podrobneje predpisani s Pravilnikom o pravilni
uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in
28/18 56/22), dobršen del ukrepov pa z zakonodajo o vodah,
konkretno za Ljubljansko polje z izpodbijano Uredbo. Vlada
navaja, da Evropska komisija na prenos navedene direktive ni
imela pripomb. Četrti odstavek 32. člena ZFfS-1, ki ministra,
pristojnega za vode, pooblašča, da v soglasju z ministrom,
pristojnim za kmetijstvo, določi zaščitne pasove, kjer je zaradi
zaščite voda in okolja prepovedana ali omejena uporaba fitofarmacevtskih sredstev, po oceni Vlade ne posega v pravice
posameznika. Zakon namreč teh območij ne more določno
predvideti vnaprej, ker so odvisna od lege zemljišča, bližine
vode, vrste zemljine, vrste fitofarmacevtskih sredstev ter drugih
okoliščin in dejavnikov. Vlada pojasnjuje, da je merilo zmanjšanje tveganja za onesnaževanje voda in za vodne organizme,
zato je treba preveriti, kje se lahko razglasita zaščitni pas in
zaščiteno območje. Meni, da rešitev v obliki sprejetja podzakonskega predpisa ne posega v pravice posameznika na način,
da bi bil ta upravičen izpodbijati zakonske določbe. Dodaja, da
ZV-1 prepoveduje uporabo pesticidov v območju površinskih
vodnih teles (65. člen) in določa režime pri varovanju virov
pitne vode na vodovarstvenem območju (74. člen). Konkreten
dogodek, ki ga navaja pobudnik, ko naj bi uporabnik uporabljal
fitofarmacevtska sredstva na vodovarstvenem območju VVO I,
Vlada opredeli kot kršitev posameznika, ki jo mora obravnavati
pristojni organ v ustreznem (inšpekcijskem) postopku. Vlada
še pojasnjuje, da seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki se ne
smejo uporabljati na območjih VVO I, ne temelji na ZFfS-1,
ampak se določa glede na lastnosti posameznih snovi, ki se
ocenjujejo v postopku dajanja fitofarmacevtskih snovi v promet,
na podlagi Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15,
59/19 in 9/20 – v nadaljevanju Uredba/15). V skladu s petim
in sedmim odstavkom 5. člena Uredbe/15 naj bi imela Uprava
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje
tretjega odstavka 36. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv
Sveta 78/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24. 11. 2009, v
nadaljevanju Uredba 2009/1107/ES;) zaradi določitve dodatnih
ukrepov za omejevanje tveganja za zdravje ljudi, živali ali okolje ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
možnost zahtevati, da vlagatelj v vlogi za registracijo fitofarmacevtskih sredstev navede dodatne podatke glede varstva povr-
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šinskih in podzemnih vod ter varstva vodnih organizmov, ptic,
sesalcev in čebel. Če varne uporabe fitofarmacevtskih sredstev
z dodatnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti, naj se registracija tega
fitofarmacevtskega sredstva ne bi odobrila, Uprava za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa naj bi o tem obvestila
Evropsko komisijo.
11. Vlada se je izjavila tudi o predlogu pobudnika, naj
Ustavno sodišče do svoje končne odločitve zadrži izvrševanje
izpodbijanih določb Uredbe. Meni, da predlog za začasno
zadržanje izvrševanja 22. in 23. člena Uredbe ni utemeljen,
ker pobudnik ni izkazal, da bi z njunim izvrševanjem nastale
težko popravljive posledice. Predlaga njegovo zavrnitev. Tudi
po mnenju Vlade izpodbijana ureditev pobudniku in drugim
prebivalcem Ljubljane ne ogroža pravice do pitne vode oziroma z njenim izvajanjem za uporabnike pitne vode v Ljubljani
ne bodo nastale težko popravljive posledice. Vlada dodaja,
da ne drži pobudnikova trditev, da uvrstitev aktivnih snovi na
seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na
najožjih vodovarstvenih območjih, pomeni, da je vse druge
snovi, ki niso na seznamu, dovoljeno uporabljati. Pojasnjuje,
da je v Republiki Sloveniji dovoljena uporaba le tistih aktivnih
snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so odobrene za uporabo
v Republiki Sloveniji z veljavno odločbo o registraciji. Aktivnih
snovi, katerih uporaba ni odobrena na ravni EU ali v Republiki
Sloveniji, pa ni dovoljeno uporabljati nikjer v Republiki Sloveniji,
ne samo na najožjih vodovarstvenih območjih.
12. Pobudnik v odgovoru na odgovor in mnenje Vlade
meni, da Vlada njegovih argumentov ni uspela omajati. Glede pravnega interesa in neposrednega učinka izpodbijanih
predpisov se pobudnik sklicuje na dosedanje vloge. Poudarja,
da ne gre le za nestrinjanje z izpodbijano pravno ureditvijo.
Pojasnjuje, da je že v pobudi opozoril na spletno aplikacijo
dobavitelja vode, ki pokaže, da se pobudnik oskrbuje z vodo
iz vodarne Kleče. Navaja, da izpodbijani predpisi neposredno
določajo kakovost vode, ki jo z vidika možnosti prehajanja
fitofarmacevtskih sredstev v pitno vodo uporablja pobudnik, in
povzročajo tveganje nastanka morebitne katastrofalne škode
zaradi nesreče oziroma razlitja fitofarmacevtskih sredstev, ki
jim je izpostavljen. Trdi, da izpodbijani predpisi s tem neposredno vplivajo na njegovo zdravje, telesno in duševno integriteto,
možnost dostopa do zdrave pitne vode, raven zaužitih toksičnih
snovi in s tem celo na prognozo življenjske dobe. Meni, da bo
zato njegov pravni položaj v primeru razveljavitve izpodbijanih
predpisov izboljšan. V primeru prepovedi uporabe pesticidov
na VVO I pobudnik meni, da v pitni vodi ne bo več pesticidov
oziroma bo njihova raven vsaj nižja, saj še vedno lahko pride
do kontaminacije iz oddaljenejših območij. Prav tako meni,
da njegov pravni interes ni odvisen od tega, ali izpodbija tudi
Pravilnik o pitni vodi. Ko gre za zdravje in življenje ljudi, tako
pobudnik, v pravni položaj porabnika vode nedvomno posega
že predpis, ki dovoljuje uporabo nekaterih fitofarmacevtskih
sredstev na vodovarstvenem območju, ne da bi moral pobudnik
hkrati napadati tudi najvišje dovoljene ravni fitofarmacevtskih
sredstev. Pobudnik meni, da tak predpis ustvarja neposredno
tveganje nesreče, razlitja ali kumulativnega naraščanja ravni
pesticidov v pitni vodi čez dovoljene ravni, kar naj bi se v vodarni Kleče že zgodilo. Ko gre za zdravje in življenje posameznika,
naj bi bilo tudi latentno tveganje poseg v pravni položaj, pa tudi
sicer naj bi vsebnost določene, čeprav dopustne ravni pesticidov v pitni vodi, ki jo povzročajo izpodbijane določbe Uredbe
(ker dovoljuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev na VVO I),
predstavljala neposredni učinek na pravni položaj pobudnika.
Učinki tudi dopustnih fitofarmacevtskih sredstev na zdravje naj
bi bili namreč nejasni, negotovi, kumulativni in naj jih ne bi bilo
mogoče spregledati. Pobudnik je prepričan, da bi prepoved
uporabe fitofarmacevtskih sredstev bistveno zmanjšala tako
redno navzočnost teh sredstev v pitni vodi kot tudi tveganje za
nastanek katastrofalne nesreče.
13. Glede razlogov Vlade v zvezi s 120. členom Ustave
pobudnik opozarja na novejšo presojo Ustavnega sodišča v
zvezi z načelom zakonitosti. Posebej izpostavlja odločbi št. U-I-
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79/20 z dne 13. 5. 2021 (Uradni list RS, št. 88/21) in št. U-I-8/21
z dne 16. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 167/21). Sklicuje se na
svoje navedbe v pobudi in dodaja, da Vlada lahko sprejema
predpise, tj. zakon tehnično dopolnjuje, razčlenjuje in podrobneje opredeljuje le, če je zakonodajalec pred tem z zakonom
zagotovil okvir in usmeritve za nadaljnje podzakonsko urejanje.
V obravnavani zadevi naj bi izpodbijane zakonske določbe
izvršilni veji oblasti narekovale le določitev zaščitnih pasov s
prepovedjo ali omejitvijo rabe fitofarmacevtskih sredstev in
vodovarstvenega režima. Način, na katerega bo izvršilna veja
oblasti to naredila, ali bo uporabo fitofarmacevtskih sredstev
prepovedala ali zgolj omejila, na katerih območjih in kako, če
sploh, bo notranje razdelila vodovarstvena območja z različnimi
vodovarstvenimi režimi, je po mnenju pobudnika protiustavno
prepuščen tej veji oblasti. Pobudnik ponovno poudarja, da
mora konflikt med človekovimi pravicami porabnikov vode in
gospodarsko pobudo kmetov v celoti razrešiti zakonodajalec.
Hkrati delno popravlja svoje navedbe iz pobude s trditvijo, da
izpodbijani predpisi posegajo v njegove človekove pravice iz
34., 35., 70.a in 72. člena Ustave in ne zgolj urejajo načina
njihovega uresničevanja. Dopuščanje uporabe toksičnih snovi,
ki prehajajo v pitno vodo, naj bi bil namreč poseg v navedene
pravice. Pobudnik se izjavi tudi o navedbi Vlade, da ne razlikuje
med VVO 0 in VVO I. Že v pobudi naj bi navedel, da je območje
zajetja sestavni del VVO I z najstrožjim vodovarstvenim režimom, kjer naj bi Uredba v 22. in 23. členu protiustavno dovoljevala uporabo nekaterih fitofarmacevtskih sredstev, Direktiva
2009/128/ES pa naj bi zahtevala vsaj en zaščitni pas, kjer se
pesticidi ne smejo uporabljati ali shranjevati.
B. – I.
Izpodbijana ureditev
14. Četrti odstavek 32. člena ZFfS-1 pooblašča ministra,
pristojnega za vode, da v soglasju z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo, določi zaščitne pasove, kjer je »prepovedana ali
omejena uporaba« fitofarmacevtskih sredstev, za zaščito voda
in za čim večje zmanjšanje tveganja onesnaženja voda, ki ga
povzročajo zanašanje, spiranje ali odtekanje fitofarmacevtskih
sredstev na območjih, ki se rabijo za oskrbo s pitno vodo. Za
zavarovanje vodnega telesa, ki se uporablja za odvzem ali je
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo
na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino, Vlada določi
vodovarstveno območje (prvi odstavek 74. člena ZV-1), s tem
da po 3. točki tretjega odstavka navedenega člena hkrati določi
ukrepe, prepovedi ali omejitve na vodovarstvenem območju
in posameznih notranjih območjih, s čimer je določen vodovarstveni režim. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZV-1
se na vodovarstvenem območju med drugim lahko omejijo ali
prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko in kakovostno stanje vodnih virov, pri čemer 2. točka drugega odstavka
navedenega člena določa, da se omejitve iz prvega odstavka
nanašajo na »prepoved ali omejitev« opravljanja dejavnosti.
15. Uredba določa vodovarstveno območje za vodno
telo vodonosnika Ljubljanskega polja (v nadaljevanju VVO), ki
se uporablja za oskrbo prebivalcev z vodo za Mestno občino
Ljubljana (delno tudi za občini Dol pri Ljubljani in Škofljica), ter
vodovarstveni režim na tem območju.
16. VVO po 2. členu Uredbe sestavljajo notranja območja
z območij zajetij, ki se delijo na (1) najožja VVO z najstrožjim
vodovarstvenim režimom, znotraj katerih so območja zajetij1
(VVO I), (2) ožja VVO, ki se delijo na podobmočja s strogim in
manj strogim vodovarstvenim režimom2 (VVO II A in VVO II
B), ter (3) širša VVO, ki se delijo na podobmočja z milejšim in
milim režimom3 (VVO III A in VVO III B).
17. Na območju zajetja (VVO 0), ki je znotraj VVO I (točka
a) tretjega odstavka 2. člena Uredbe), je prepovedano opravljaTočka a) tretjega odstavka 2. člena Uredbe.
Točka b) tretjega odstavka 2. člena Uredbe.
3 Točka c) tretjega odstavka 2. člena Uredbe.
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nje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali
skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje
sistema oskrbe s pitno vodo, med drugim je prepovedana tudi
uporaba fitofarmacevtskih sredstev (drugi odstavek 5. člena
Uredbe). Na VVO I je za zatiranje škodljivih organizmov na
kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba fitofarmacevtskih
sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi s Seznama prepovedanih
aktivnih snovi (prvi odstavek 22. člena Uredbe), ki ga, upoštevaje več kriterijev, pripravijo vsako leto do konca novembra
ministrstva, pristojna za kmetijstvo, okolje in zdravje (drugi
odstavek 22. člena Uredbe). Seznam se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje (tretji odstavek 22. člena
Uredbe). Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka
22. člena Uredbe, se še naprej uporablja zadnji objavljeni
seznam (četrti odstavek 22. člena Uredbe). Se pa na VVO I
škodljivi organizmi lahko zatirajo s fitofarmacevtskimi sredstvi,
ki ne vsebujejo aktivnih snovi s Seznama in katerih uporaba
je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska
sredstva, pod pogoji, ki jih določata prvi in drugi odstavek
23. člena Uredbe.
18. Pobudnik izpodbija navedene določbe zakonov in
Uredbe, kolikor na VVO I dovoljujejo uporabo fitofarmacevtskih
sredstev. ZFfS-1, ZV-1 in Uredba so hkrati izvedbeni predpisi, s
katerimi so se v nacionalni pravni red prenesle obveznosti prava EU, ki izhajajo iz Direktive 2009/128/ES, vključno z njeno c)
točko drugega odstavka 11. člena. Obveznosti prava EU, ki jih
mora država uveljaviti na področju varstva pitne vode, vključno
z opredelitvijo posebnih vodovarstvenih območij, izhajajo tudi
iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22. 12. 2000 – v nadaljevanju
Direktiva 2000/60/ES). Navedena direktiva med drugim v tretjem odstavku 7. člena zavezuje države članice, da se izognejo
poslabšanju kakovosti pitne vode ter s tem zmanjšajo stopnjo
čiščenja, ki je potrebna za proizvodnjo pitne vode. V 51. uvodni
izjavi pa zahteva doseganje visoke ravni varstva voda. Uredba
2009/1107/ES, ki med drugim določa pravila za odobritev aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska
sredstva ali so sestavljena iz njih, ter pravila za pomožna sredstva in dodatke, ne posega v Direktivo 2009/128/ES in Direktivo
2000/60/ES, kar je izrecno navedeno v 47. uvodni izjavi Uredbe 2009/1107/ES, pa tudi drugi odstavek 55. člena navedene
uredbe določa, da se mora pravilna uporaba fitofarmacevtskih
sredstev skladati z določbami Direktive 2009/128/ES. Zato je
treba upoštevati glede na zatrjevanja pobudnika kot temeljne
upoštevne obveznosti prava EU, ki jih je treba prenesti v nacionalno pravno ureditev, ko gre za varstvo voda, vključno s pitno
vodo, prav določbe navedenih direktiv.
Pravni interes
19. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
oziroma zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes ob
vložitvi pobude (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Pravni interes
je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov
pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS). Po ustaljeni
ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in
konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu pa
mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice,
pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, se pobuda
lahko vloži v enem letu od njegove uveljavitve oziroma v enem
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih
posledic (tretji odstavek 24. člena ZUstS).
20. Pobudnik izpodbija vodovarstveni režim, določen z 22.
in 23. členom Uredbe, in njegovo zakonsko podlago, tj. četrti
odstavek 32. člena ZFfS-1, 3. točko tretjega odstavka 74. člena
ter prvi odstavek in 2. točko drugega odstavka 76. člena ZV-1,
kolikor se nanašajo na VVO I. Svoj pravni interes gradi na
vseh treh predpisih kot skupku pravnih pravil, urejajočih pravni
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režim, ki varuje pobudnika pred zdravstvenimi tveganji zaradi
uporabe fitofarmacevtskih sredstev na VVO I, iz katerega se
oskrbuje s pitno vodo. Izpodbijani predpisi kot celota naj bi
neposredno, brez potrebe po nadaljnjem posamičnem aktu,
vplivali na kakovost pitne vode (z vidika prehajanja fitofarmacevtskih sredstev v pitno vodo, ki jo uporablja pobudnik za pitje,
pripravo hrane, umivanje in druge namene) in ga izpostavljali
tveganju morebitne katastrofalne škode zaradi nesreče oziroma razlitja fitofarmacevtskih sredstev. S tem naj bi neposredno
vplivali na njegovo zdravje, telesno in duševno integriteto, možnost dostopa do zdrave pitne vode, raven zaužitih toksičnih
snovi in s tem na prognozo življenjske dobe.
21. Ne glede na to, da je v preambuli Uredbe navedeno, da se izdaja na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim
odstavkom 74. člena ZV-1 (ki Vlado pooblašča, da v aktu, s
katerim določi vodovarstveno območje, med drugim določi
vodovarstveni režim, tj. ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih),
je bil podlaga za njeno sprejetje tudi četrti odstavek 32. člena
ZFfS-1. Vlada sicer opozarja, da Seznam prepovedanih aktivnih snovi ne temelji na navedeni zakonski določbi, ampak naj
bi se navedeni seznam oblikoval glede na lastnosti posameznih
snovi, ki se ocenjujejo v postopku dajanja fitofarmacevtskih
snovi v promet, na podlagi določb Uredbe/15 in v skladu z
Uredbo 2009/1107/ES. Vendar Vlada hkrati zatrjuje, da je z
32. členom ZFfS-1 v slovenski pravni red prenesen 11. člen
Direktive 2009/128/ES. Ta od držav članic zahteva sprejetje
ustreznih ukrepov za varovanje vodnega okolja in zalog pitne
vode4 pred vplivom pesticidov, med drugim določitev ustrezno
velikih zaščitnih pasov za varovanje neciljnih vodnih organizmov in varovalnih območij za površinske in podzemne vode, ki
se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, kjer se pesticidi ne
smejo uporabljati ali shranjevati. Na citirano določbo Direktive
2009/128/ES pobudnik veže očitek o neskladju izpodbijane ureditve s pravom EU. Glede na navedeno in upoštevaje 18. točko
obrazložitve tega sklepa izpodbijani določbi ZFfS-1 glede na
njeno vsebino ni mogoče odrekati upoštevnosti pri določitvi
zakonske podlage za izpodbijani izvršilni predpis. Enako velja
za prvi odstavek in 2. točko drugega odstavka 76. člena ZV-1,
ki urejata možnost omejitev ali prepovedi izvajanja dejavnosti
na vodovarstvenem območju in s tem tudi vodovarstveni režim
na najožjem VVO, tj. VVO I.
22. S četrtim odstavkom 32. člena ZFfS ter s prvim odstavkom in 2. točko tretjega odstavka 74. člena ZV-1 je zakonodajalec uveljavil izvršilni klavzuli, ki zavezujeta pristojne
ministre oziroma Vlado k izdaji izvršilnih predpisov prav z namenom vzpostavitve vodovarstvenega režima za zagotavljanje
pitne vode. Z njima sta neposredno povezana prvi odstavek in
2. točka drugega odstavka 76. člena ZV-1, ker v prepovedi ali
omejitve, ki vzpostavljajo vodovarstveni režim, vključita tudi
prepovedi ali omejitve dejavnosti. Ko gre za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, so torej vključene tudi prepovedi ali omejitve
pri izvajanju kmetijske dejavnosti. Kot izhaja iz ustaljene ustavnosodne presoje,5 mora zakonodajalec, ko določi izvršilne klavzule in vzpostavlja pravni okvir za izdajo izvršilnih predpisov,
upoštevati, da mora biti posameznikov položaj predvidljiv že na
podlagi zakonskih določb, ne šele na podlagi določb izvršilnega
predpisa. Ko gre za ureditev, katere osrednji namen je posamezniku zagotoviti pravico do pitne vode (prvi odstavek 70.a člena
Ustave) kot ene osrednjih in nujnih življenjskih dobrin,6 se ta
nanaša na posameznika, ki ima do pitne vode pravico, ustavno
varovano kot človekovo pravico, ne glede na to, da lahko posa4 Katere kakovost se v skladu z zahtevo iz tretjega odstavka
7. člena Direktive 2000/60/ES ne sme poslabševati.
5 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/99 z dne
10. 10. 2001 (Uradni list RS, št. 85/01, in OdlUS X, 172), 7. točka
obrazložitve.
6 Primerjaj 11. točko odločbe Ustavnega sodišča št. Up156/98 z dne 11. 2. 1999 (Uradni list RS, št. 17/99, in OdlUS VIII,
118).
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mezne določbe tovrstnih predpisov naslavljajo ravnanja drugih
fizičnih ali pravnih oseb. Zato Ustavno sodišče sledi pobudniku,
da navedene zakonske določbe, skupaj z določbami izvršilnih
predpisov, izdanih na njihovi podlagi, po vsebini tvorijo skupek
pravnih pravil, ki določa pravni režim varstva pred zdravstvenimi tveganji zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na VVO
I, iz katerega se pobudnik oskrbuje s pitno vodo. Predvsem pa
ta skupek pravil pomeni implementacijo obveznosti, ki izhajajo
iz prava EU (18. točka obrazložitve tega sklepa). Kot je Ustavno sodišče že večkrat poudarilo,7 pravo EU ne nalaga državi
članici, katere obveznosti iz direktiv naj uveljavlja v zakonskih
določbah, katere pa v določbah izvršilnih predpisov. To je v
presoji nacionalnega prava oziroma spoštovanja zahtev, ki v
Republiki Sloveniji s tega vidika izhajajo iz drugega odstavka
120. člena Ustave. Vendar pa morajo biti obveznosti iz Direktive prenesene v nacionalne predpise, da se dosežejo neposredni obvezujoči učinki za naslovnike v državah članicah. Če
država to uvede na način, po katerem z zakonskimi določbami
vzpostavi zakonski okvir, z določbami izvršilnih predpisov pa
ta zakonski okvir natančneje razčleni, potem je jasno, da je
z vidika spoštovanja prava EU mogoče preveriti, ali so obveznosti prenesene, samo tako, da se obravnavata zakonska in
izvršilna ureditev kot celota. Navedeno mora Ustavno sodišče
upoštevati tudi, ko gre za to, ali je pobudnik izkazal pravni interes, da z oceno ustavnosti navedenega skupka pravil doseže
spoštovanje obveznosti prava EU in s tem učinkovitost tega
prava na način, h kateremu se je Republika Slovenija zavezala
skladno s tretjim odstavkom 3.a člena Ustave.
23. Spletni obrazec »Od kod priteče voda?« na spletni
strani Javnega podjetja vodovod, kanalizacija, snaga, d. o. o.,
Ljubljana,8 potrjuje, da se prebivalci na območju, kjer prebiva pobudnik, oskrbujejo z vodo iz oskrbovalnega območja
Kleče. Pomislek Vlade, da sploh ni nujno, da se pobudnik
oskrbuje iz vodarne Kleče, se tako izkaže kot neutemeljen.
Pobudnika prekoračitev ali nevarnost prekoračitve mejnega
praga onesnaženja pitne vode kot tudi možna izpostavljenost tveganjem na podlagi izpodbijanih določb ZFfS-1, ZV-1
in Uredbe neposredno zadevajo.9 Navedeno hkrati pomeni,
da pobudnika neposredno zadevajo izpodbijane določbe, ki
pomenijo izvedbeni pravni okvir za zagotovitev prenosa prava
EU, natančneje navedenih določb direktiv, kar pa predstavljajo
le določbe zakonskih predpisov in izvršilnega predpisa skupaj.
Zato pobudnik izkazuje pravni interes za začetek postopka za
oceno ustavnosti tako določenega normativnega okvira, torej
tako za presojo ustavnosti določb zakonov, ki vzpostavljajo
podlago za izvršilni predpis, kot tudi izvršilnega predpisa, ki to
zakonsko podlago podrobneje razčlenjuje. Glede na navedeno je pobudnik izkazal pravni interes za začetek postopka za
oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZFfS-1, ZV-1 in Uredbe.
Pravočasnost pobude
24. Glede na navedeno v prejšnji točki obrazložitve tega
sklepa se Ustavnemu sodišču ne bi bilo treba posebej opredeliti do tega, ali je pobuda v delu, v katerem izpodbija Uredbo, pravočasna z vidika tretjega odstavka 24. člena ZUstS.
Za izpodbijanje zakonskih določb, ki neposredno vplivajo na
pobudnikov pravni položaj, namreč ni določen rok za vložitev
pobude, saj se navedena določba ZUstS na postopek ocene
ustavnosti zakona ne nanaša. Ko gre za takšno medsebojno
povezanost zakonskih določb in določb izvršilnega predpisa kot
v obravnavani zadevi, morajo zato prevladati pravila, ki veljajo
za dostop do Ustavnega sodišča za oceno ustavnosti zakona.
Ne glede na to se Ustavno sodišče, upoštevaje ugovor Vlade,
da ta procesna predpostavka ni izpolnjena, opredeljuje tudi do
tega, ker ocenjuje, da gre za pomembno vprašanje razlage
7 Primerjaj 11. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-37/10 z dne 18. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13).
8 Spletni obrazec »Od kod priteče voda?«, dostopen na
<www.vokasnaga.si/od-kod-pritece-voda>.
9 Prim. npr. sodbo Sodišča EU v zadevi Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland in drugi, C-197/18, z dne 3. 10. 2019.
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ene od določb zakona, ki urejajo postopek pred Ustavnim sodiščem, v posebnih okoliščinah te zadeve.
25. Zakonodajalec je v tretjem odstavku 24. člena ZUstS
rok za vložitev pobude zoper podzakonske predpise in akte,
izdane za izvrševanje javnih pooblastil, kadar ti neposredno
posegajo v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnika, določil tako, da ga je vezal na čas enega leta po uveljavitvi predpisa (t. i. objektivni rok) oziroma na čas enega leta
po tem, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic
(t. i. subjektivni rok). Pobudnik se na eni strani sklicuje na subjektivni rok. Ker je ta trenutek nastanka škodljivih posledic po
naravi stvari odvisen od subjektivnih okoliščin na njegovi strani,
je pomembno, da pobudnik izčrpno in prepričljivo utemelji, kdaj
je izvedel za nastanek škodljivih posledic, ter pri tem navede
tudi vsa dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mogoče
njegovo trditev preveriti in oceniti. Dokazno breme o obstoju
teh dejstev in okoliščin je torej v tem primeru v celoti na strani
pobudnika, presoja Ustavnega sodišča pa je odvisna zlasti od
prepričljivosti pobudnikove utemeljitve.10 Pri tem od pobudnika
ni mogoče zahtevati, naj dokaže, da pobude ni mogel vložiti
prej, ker bi to zanj lahko pomenilo preveliko breme.11 Na drugi
strani pa se pobudnik sklicuje v bistvu na to, da je v skladu z načelom lojalnosti treba nacionalne predpise razlagati v luči prava
EU in v tem okviru določbe, ki urejajo postopkovna pravila pred
domačimi sodišči, na način zagotovitve učinkovitosti prava EU.
26. Z vidika prvo navedenih razlogov pobudnika je treba
najprej ugotoviti, da je Uredba začela veljati 4. 7. 2015. Pobudnik pravočasnost pobude, ki jo je vložil 15. 11. 2019, utemeljuje s trditvijo, da je za nastanek škodljivih posledic Uredbe
izvedel znotraj enega leta pred njeno vložitvijo. Konkretno naj
bi se z njimi seznanil na podlagi poročila Javnega podjetja
Voka Snaga z dne 26. 9. 2019, ki ugotavlja navzočnost fitofarmacevtskih sredstev v pitni vodi, po tem ko ga je na obravnavano problematiko opozoril članek Maje Prijatelj Videmšek z
naslovom »Tudi nevarnost jedrske nesreče je majhna. Dokler
se ne zgodi.«, objavljen v časopisu Delo 7. 9. 2019. Meni, da
je ravnal skrbno in ažurno, ko je pobudo vložil v enoletnem
roku od trenutka, ko je bil kot občan, ki pozorno spremlja medije, obveščen o hudi nevarnosti za lastno zdravje, povezani z
izpodbijano Uredbo.
27. Vlada utemeljuje, da je pobudnik zamudil objektivni
rok za vložitev pobude, v zvezi s subjektivnim rokom pa opozarja, da so se analize pitne vode izvajale že pred uveljavitvijo
pobude kot tudi po njej, zato bi rezultate laboratorijske analize
vzorca vode pobudnik lahko pridobil kadarkoli, zlasti pa tudi
že prej. Kot je poudarjeno v 25. točki obrazložitve tega sklepa,
takšnega bremena pobudniku, ki se sklicuje na subjektivna
merila za določitev začetka teka upoštevnega enoletnega roka,
ni mogoče naložiti. Izkazanost subjektivnega roka je treba presojati glede na prepričljivost pobudnikovih trditev in dokazov, ki
jih je v njihovo podkrepitev navedel.
28. Drži, kot navaja pobudnik, da so škodljive posledice,
ki lahko nastanejo zaradi vnašanja fitofarmacevtskih sredstev
na VVO I, že po svoji naravi takšne, da lahko nastanejo šele
z izvrševanjem izpodbijane ureditve. Ne da bi se Ustavno
sodišče spuščalo na področje strokovnosti ukrepov, ker za
njihovo presojo ni pristojno, je vendarle na podlagi splošno znanih dejstev mogoče ugotoviti, da se lahko škodljive posledice
uporabe fitofarmacevtskih sredstev pokažejo šele v daljšem
časovnem obdobju. Pri tem tudi Vlada sama opozarja na to,
da lahko v različnih časovnih obdobjih, tudi zaradi vplivov različnih dodatnih dejavnikov in same naravne strukture območja,
prihaja do različnih možnosti vpliva fitofarmacevtskih sredstev
na ustreznost pitne vode. Poleg tega od razumno preudarnega
posameznika ni mogoče pričakovati, da bi se moral tako daleč
10 Glej sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-267/10 z dne 15. 11.
2012 (Uradni list RS, št. 90/12), 5. točka obrazložitve, in št. U-I314/13 z dne 7. 1. 2015, 3. točka obrazložitve.
11 Glej sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v
zadevi Gros proti Sloveniji z dne 7. 7. 2020, 30. točka obrazložitve.
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poglabljati v posamezna strokovna področja, da bi lahko vselej že ob uveljavitvi predpisov, ki jih zadevajo, ocenil možnost
nastanka škodljivih posledic, ki utegnejo zanj nastati pri izvrševanju teh predpisov. Gotovo gre za področja, na katerih ves
čas prihaja do pomembnega razvoja znanstvenih in tehničnih
spoznanj o možnih vplivih posameznih sredstev, v tem primeru
fitofarmacevtskih sredstev,12 tako na človekovo zdravje kot na
zdravo življenjsko okolje. Hkrati pa tudi za področja, na katerih
se vedno bolj razvija ozaveščenost posameznikov o potrebi po
varovanju, tudi pitne vode, ne le za sedanje, temveč tudi za prihodnje rodove. Že v skladu s tem ni mogoče odreči razumnosti
pobudnikovim razlogom, kdaj in zakaj je za nastanek škodljivih
posledic, ki jih pripisuje izpodbijanima določbama Uredbe, ki
temeljita na izpodbijanih določbah zakonov, izvedel v času
enega leta pred vložitvijo pobude (2. in 6. točka obrazložitve
tega sklepa).
29. Predvsem pa je treba pritrditi pobudniku glede drugega sklopa njegovih trditev, da tretji odstavek 24. člena ZUstS
ne sme biti ovira za dostop do Ustavnega sodišča, ki ima poleg
pristojnega normodajalca edino pristojnost poseči v veljavnost
tako zakonskih določb kot določb izvršilnih predpisov, ker je
treba procesne določbe ZUstS razlagati v luči prava EU, da
bi se z vsebinsko presojo implementacijskega nacionalnega
normativnega okvira dosegla učinkovitost prava EU.13 Glede
na to pobudniku niti z vidika tretjega odstavka 24. člena ZUstS
ne bi bilo mogoče odreči pravočasnosti vložitve pobude za
izpodbijanje določb Uredbe.
B. – II.
Sprejem pobude
30. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
četrtega odstavka ZFfS-1, 3. točke tretjega odstavka 74. člena
ter prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 76. člena
ZV-1 ter 22. in 23. člena Uredbe odpira po oceni Ustavnega
sodišča pomembna ustavnopravna vprašanja. Gre zlasti za
vprašanje, ali ZFfS-1 in ZV-1 vsebujeta dovolj določna merila
za podzakonsko urejanje vodovarstvenega režima na najstrožjem vodovarstvenem območju, in za vprašanje skladnosti izpodbijane ureditve s pravom EU, predvsem upoštevnih določb
direktiv 2009/128/ES in 2006/60/ES, ki zahtevajo visoko raven
varstva voda, še posebej pitne vode in s tem zdravja ljudi. Od te
presoje je odvisno, ali je izpodbijana ureditev ustavnoskladno
določila prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev le neposredno na območjih zajetij, torej na območjih, ki jih a) točka
četrtega odstavka 2. člena Uredbe označuje z oznako VVO 0,
kjer se kmetijska dejavnost z uporabo navedenih sredstev ne
izvaja, ali pa bi izpodbijana ureditev skladno z upoštevnim pravom EU in določbami Ustave morala določiti območja popolne
prepovedi uporabe tudi izven navedenih območij, ki so sestavni
del VVO I. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in začelo postopek za oceno ustavnosti navedenih zakonskih določb in določb
Uredbe, kolikor dovoljujejo uporabo fitofarmacevtskih sredstev
na VVO I (1. točka izreka).
12 Primerjaj s sodbo Sodišča EU v zadevi Blaise in drugi,
C-616/17, 1. 10. 2019, 66. točka obrazložitve. Sodišče EU je v 44.
točki obrazložitve te sodbe razložilo določbe Uredbe 2009/1107/ES
(dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet) in pri tem opozorilo
na uporabo načela previdnosti, kadar obstaja znanstvena negotovost glede tveganja za zdravje ljudi ali živali ali za okolje, ki ga
predstavljajo fitofarmacevtska sredstva. Več o načelu previdnosti v
cilju zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in človekovega zdravja (tudi npr., ko gre za hrano in pitno vodo) N. de Sadeleer, The
Precautionary Principle in EU Law, Aansprakelijkheid Verzekering
en Schade, št. 5 (2010), str. 173–184.
13 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. Up-2012/08 z dne
5. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 22/09, in OdlUS XVIII, 65), 9. točka
obrazložitve, ter št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013 (Uradni list RS,
št. 107/13, in OdlUS XX, 10), 33. in 34. točka obrazložitve.
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B. – III.
Zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb Uredbe
31. Pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče do končne
odločitve zadrži izvrševanje 22. in 23. člena Uredbe. Prilaga
analizo vode iz vodarne Kleče z dne 24. 3. 2021. Poudarja, da
analiza ponovno kaže na navzočnost pesticidov v pitni vodi,
tudi tistih, ki so uvrščeni na Seznam prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev. Predlog utemeljuje s stališčem o neveljavnosti Seznama prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev na VVO
I, ker ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, kar
naj bi pomenilo, da je na VVO I dovoljena uporaba vseh fitofarmacevtskih sredstev. Predlaga, naj Ustavno sodišče hkrati
določi način izvrševanja zadržanja navedenih določb Uredbe
tako, da prepove uporabo vseh fitofarmacevtskih sredstev na
VVO I, ker naj bi tako zaščitilo zdravje skoraj 400.000 prebivalcev Ljubljane, tudi otrok, starih in imunsko oslabelih, prizadeti pa naj bi bili ekonomski interesi največ nekaj deset kmetij,
predvsem iz Kleč in Ježice, ki bi jim država lahko izplačala
nadomestilo.
32. Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali
delno zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice (prvi odstavek 39. člena ZUstS). Kadar
Ustavno sodišče odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi
jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe
ne bi izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da
niso v neskladju z Ustavo. Glede na to pri tej presoji Ustavno
sodišče ne more izhajati iz pobudnikovih ugotovitev o protiustavnosti Seznama prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev,
zato pobudnik z njimi ne more utemeljiti možnosti nastanka
težko popravljivih škodljivih posledic. Pobudnik tudi po mnenju
Vlade ni izkazal možnosti nastanka težko popravljivih posledic.
Ustavno sodišče tudi ne more slediti pobudnikovemu predlogu,
naj določi način izvršitve odločitve o zadržanju izvrševanja
izpodbijane ureditve in tako prepreči sporno uporabo vrste
fitofarmacevtskih sredstev, nevarnih za zdravje prebivalcev
Ljubljane. Šele če Ustavno sodišče ugotovi na podlagi tehtanja
možnosti nastanka težko popravljivih škodljivih posledic, da so
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena ZUstS, namreč
lahko zadrži izvrševanje predpisa. Samo v tem primeru lahko
v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZUstS hkrati določi, na
kakšen način se takšna odločitev izvrši.
33. Glede na navedeno pobudnik ni izkazal izpolnjenosti
pogojev iz prvega odstavka 39. člena ZUstS. Vendar sme
Ustavno sodišče tudi po uradni dolžnosti zadržati izvrševanje
izpodbijanih določb, če oceni, da obstaja možnost nastanka
težko popravljivih škodljivih posledic morebiti protiustavnega
predpisa, ki pretehtajo nad možnostjo nastanka tovrstnih posledic, če se v ustavnosodni presoji ne bi ugotovila protiustavnost
izpodbijanih določb.
34. Prvi odstavek 22. člena Uredbe prepoveduje uporabo
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi s Seznama prepovedanih aktivnih snovi na VVO I. A contrario torej
hkrati na tem območju dovoljuje uporabo vseh tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki ne vsebujejo aktivnih snovi z navedenega
seznama. Izvrševanje navedene določbe Uredbe tako pomeni
1) prepoved uporabe prvo navedenih in hkrati 2) dovoljeno
uporabo drugo navedenih fitofarmacevtskih sredstev na VVO
I. Drugi do četrti odstavek 22. člena Uredbe so v neposredni
povezavi s pojasnjenima vsebinama prvega odstavka navedenega člena. člen 23 Uredbe pa določa pogoje, pod katerimi se
lahko uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba
je po prvem odstavku 22. člena Uredbe dovoljena. Izvrševanje
23. člena Uredbe zato pomeni izvrševanje drugo navedene
vsebine prvega odstavka 22. člena Uredbe.
35. Pobudnik med drugim zatrjuje neskladnost izpodbijanih določb Uredbe s c) točko drugega odstavka Direktive
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2009/128/ES, ker naj bi navedena določba Direktive zahtevala
vzpostavitev varovalnih območij za površinske in podzemne vode,
ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, kjer se pesticidi ne
smejo uporabljati ali shranjevati. Če bi bila v ustavnosodni presoji
ugotovljena utemeljenost teh pobudnikovih navedb, bi izvrševanje izpodbijanih določb Uredbe lahko povzročilo nastanek težko
popravljivih škodljivih posledic. Če bi se namreč izkazalo, da so
bile z izpodbijano ureditvijo neustrezno prenesene obveznosti
prava EU, ki izhajajo iz navedene direktive,14 bi bilo s tem lahko
ogroženo doseganje ciljev, ki jih zasleduje pravo EU.15
36. Ne da bi se Ustavno sodišče spuščalo v presojo strokovnosti možnih posledic uporabe posameznih fitofarmacevtskih
sredstev, je treba vendarle upoštevati nekatere razloge, ki izhajajo že iz splošnih strokovnih spoznanj in izkušenj iz preteklega
razvoja. Fitofarmacevtska sredstva so praviloma nevarne snovi.
Vlada ne zatrjuje, da to ne velja za fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba je po izpodbijani ureditvi dovoljena na VVO I, in da
slednja pitne vode ne morejo onesnažiti. Z vnosom takih sredstev
v tla, njihovim spiranjem in odtekanjem na območjih, ki se rabijo
za oskrbo s pitno vodo, lahko nastanejo težko popravljive ali celo
nepopravljive posledice za zdravje ljudi šele v določenem daljšem
časovnem obdobju. Takšna tveganja niso zgolj hipotetična, ker se
na vseh VVO, razen VVO 0, ki pa je omejen le na območja samih
črpališč, lahko izvaja kmetijska dejavnost. Ko gre, kot navaja
pobudnik, za možno ogrožanje temeljnih človeških vrednot in
pitne vode kot nujne in trajnostne življenjske dobrine, zaradi česar
je ta z Ustavo uveljavljena kot človekova pravica (prvi odstavek
70.a člena), pravo EU pa hkrati zahteva njeno visoko raven zaščite, Ustavno sodišče pri tehtanju možnosti nastanka škodljivih
posledic tega vidika zaradi pravic, tako sedanjih kot tudi prihodnjih
generacij, ne sme zanemariti.
37. Na drugi strani je treba upoštevati, da izvajalcem kmetijske dejavnosti na območju VVO I z zadržanjem izvrševanja
izpodbijanih določb lahko nastanejo škodljive posledice, če bi se
izkazale pobudnikove navedbe za neutemeljene. Zaradi prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih, na katerih
izvajajo kmetijsko dejavnost, bi bil lahko potreben večji vložek
njihovega dela, hkrati pa bi bil lahko zmanjšan obseg njihovega
pridelka. Vendar bodo te možne posledice v tem primeru omejene
zgolj na časovno obdobje do končne odločitve Ustavnega sodišča
v tej zadevi, pri čemer bo Ustavno sodišče zadevo obravnavalo
absolutno prednostno. Predvsem pa te posledice ne morejo odtehtati možnosti nastanka navedenih težko popravljivih ali celo
nepopravljivih škodljivih posledic za kakovost pitne vode in s tem
za zdravje ljudi, ki bi lahko nastale, če bi se izpodbijane določbe
še naprej izvrševale, pa bi se v presoji izkazala njihova protiustavnost.
38. Glede na navedeno je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje 22. člena Uredbe, kolikor dovoljuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev na VVO I (2. točka izreka). To pomeni, da je do
končne odločitve Ustavnega sodišča prepovedana uporaba vsakršnih fitofarmacevtskih sredstev na območju VVO I na vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.
Prav tako je iz navedenih razlogov Ustavno sodišče zadržalo tudi
izvrševanje 23. člena Uredbe, ker je z vsebino prvega odstavka
22. člena Uredbe, katere izvrševanje je zadržano, neposredno
povezan (2. točka izreka).
C.
39. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega
odstavka 26. člena in prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin,
Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez,
dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli
in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
Dr. Matej Accetto
predsednik

Upoštevaje tudi tretji odstavek 7. člena Direktive 2000/60/ES.
Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-104/22 z dne
19. 5. 2022 (Uradni list RS, št. 81/22), 25. točka obrazložitve.
14
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SODNI SVET
2303.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 18. seji 12. maja 2022 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Valeriji Nahtigal Čurman, višji sodnici svetnici na Višjem
delovnem in socialnem sodišču, preneha sodniška služba z iztekom dne 15. 9. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena
Zakona o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

2304.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 17. seji 21. aprila 2022 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Mag. Karmen Krajnc se z dnem 21. 4. 2022 imenuje na
mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2305.

Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih
medijskih storitvah

Na podlagi trinajstega odstavka 14. 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 zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih
storitvah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa programske vsebine, ki bi lahko
škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok
(v nadaljnjem besedilu: razvoj otrok), stopnjo zaščite in načine
razvrščanja ter označevanja v tem splošnem aktu določenih
programskih vsebin ter smernice za njihovo predvajanje.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo za namene tega splošnega akta naslednji pomen:
1. »Diskriminacija« je kakršnokoli neenakopravno obravnavanje ali spodbujanje k takemu obravnavanju na osnovi
spola, rase, etnične pripadnosti, narodnosti, jezika, vere ali
prepričanja, družbenega razreda, spolne usmerjenosti, starosti,
invalidnosti, telesne pojavnosti ali druge osebne okoliščine.
2. »Fikcijske programske vsebine« so programske vsebine, v katerih so prikazani neresnični ali izmišljeni oziroma
domišljijski dogodki, lahko tudi domišljijsko obdelani resnični
dogodki (npr. biografije). Med fikcijske programske vsebine sodijo zlasti filmi, serijski filmi, nanizanke, nadaljevanke, risanke
in animirani filmi.
3. »Izvedljivost dejanj« pomeni, da programska vsebina
prikazuje dejanja, ki jih je mogoče v vsakdanjem življenju
izvesti.
4. »Kategorizacija programskih vsebin« je razvrščanje
programskih vsebin glede na njihovo potencialno škodljivost za
posamezno starostno skupino gledalcev. Strožja kategorizacija
programske vsebine pomeni dodelitev višje starostne omejitve.
5. »Nasilje« je vedenje, pri katerem se z uporabo sile,
grožnje ali na drug neprimeren način poseže v integriteto oseb
ali oškoduje oziroma poškoduje osebe, druga živa bitja ali
materialne stvari in zajema zlasti fizično, verbalno ali psihično
nasilje, (samo)uničevalno vedenje, nasilno ali nekonsenzualno
spolnost.
6. »Nefikcijske programske vsebine« so programske vsebine, ki so s strani gledalcev dojete kot resnične, kot so zlasti
resničnostne, dokumentarne, izobraževalne, kontaktne in pogovorne oddaje, dokumentarni filmi in zabavni kvizi.
7. »Negativno ovrednoteno« pomeni, da je v programski
vsebini jasno izraženo sporočilo, da je določeno dejanje družbeno nesprejemljivo, škodljivo, nevarno, zmotno ali kaznovano.
8. »Neupravičeno nasilje« je prikazovanje prekomernega
nasilja, ki presega stopnjo nasilja, potrebno za dosego cilja
tega nasilja (npr. izživljanje, mučenje). To je nasilje, ki nima
konteksta oziroma namena, ki bi prikaz tega nasilja utemeljeval
(je samemu sebi namen).

9. »Otrok« je oseba, ki še ni dopolnila 18 let.
10. »Otroške programske vsebine« so programske vsebine, ki so namenjene mlajšim otrokom do 12. leta in so ustvarjene prav zanje (npr. otroški igrani ali risani filmi in nadaljevanke,
poučni kvizi in tekmovanja, pravljice).
11. »Pogost prikaz določenih dejanj« pomeni, da prikaz
določenih dejanj obsega pomemben del celotne programske
vsebine.
12. »Pornografske programske vsebine« so programske
vsebine, katerih primarni namen je spolna stimulacija občinstva
in ki nazorno prikazujejo spolne organe ali eksplicitne podobe
konsenzualne človeške spolnosti z nazornim prikazom spolnih
organov.
13. »Pozitivno ovrednoteno« pomeni, da je v programski
vsebini jasno izraženo sporočilo, da je določeno dejanje družbeno sprejemljivo ali odobravano.
14. »Prikaz(ovati)« pomeni implicitno ali eksplicitno vizualno, avdiovizualno, zvočno, verbalno ali drugačno prikazovanje, nakazovanje, opisovanje ali predstavitev.
15. »Seksualne programske vsebine« so programske
vsebine, katerih primarni namen je spolna stimulacija občinstva
in ki prikazujejo zapeljive poze ali seksualne položaje brez
prikazovanja spolnih organov ter simulirajo, nakazujejo ali namigujejo na konsenzualno človeško spolnost brez elementov
nasilja, poniževanja ali žaljenja.
16. »Zdravju škodljive snovi« so strupene snovi ali snovi,
katerih zloraba je lahko škodljiva oziroma nevarna (npr. lepila,
topila, zdravila, čistila, pirotehnika).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo
enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja avdiovizualne
medijske storitve, in zakon, ki ureja medije.
II. SMERNICE ZA PREDVAJANJE PROGRAMSKIH VSEBIN,
KI BI LAHKO ŠKODOVALE RAZVOJU OTROK
3. člen
(kategorizacija vsebin)
(1) Pri kategorizaciji programskih vsebin v eno izmed
kategorij, opredeljenih v 5., 6., 7. in 8. členu tega splošnega
akta, mora ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev upoštevati smernice iz tretjega odstavka tega člena. Smernice se
uporabljajo za kategorizacijo vseh programskih vsebin, ki jih
zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev v okviru
lastnih sporedov ali katalogov.
(2) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev morajo
programske vsebine, ki bi lahko škodovale razvoju otrok, kategorizirati glede na prisotnost vseh naslednjih elementov:
a) nasilja in njegovih posledic;
b) nevarnega vedenja;
c) strašljivih vsebin;
d) tobačnih izdelkov, drog, alkohola in drugih zdravju
nevarnih snovi;
e) neprimernega jezika;
f) golote;
g) spolnosti;
h) diskriminacije.
(3) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev morajo pri
presoji vsakega elementa iz prejšnjega odstavka upoštevati:
a) kontekst, v katerem se glede na pričakovanja gledalcev določenega žanra in namen programske vsebine pojavijo
prizori, ki bi lahko škodovali razvoju otrok (npr. izobraževalni,
zgodovinski ali komičen kontekst, kritična obravnava škodljivega vedenja ali ozaveščanje o njegovi nevarnosti ali škodljivosti
se lahko kategorizira manj strogo; na blažjo kategorizacijo
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lahko vplivajo tudi drugačne družbene norme v času nastanka
programske vsebine, kot je npr. sprejemljivost in razširjenost
kajenja v preteklosti);
b) učinke programske vsebine in občutja, ki jih ta pri
gledalcih vzbuja (npr. programska vsebina kot celota povzroča
občutke nelagodja ali tesnobe, čeprav ne vsebuje izrazitih
prizorov, ki bi bili neprimerni za posamezno starostno skupino, ali obratno, določen prizor, ki je za posamezno starostno
skupino gledalcev lahko neprimeren, zavzema neznaten del
programske vsebine in zato ne vpliva bistveno na občutke, ki
jih programska vsebina kot celota vzbudi pri svojih gledalcih);
c) stopnjo realističnosti in vrsto programskih vsebin (npr.
nefikcijske programske vsebine se praviloma kategorizirajo
strožje kot fikcijske, saj jih otroci dojemajo kot bolj resnične v
primerjavi s fikcijskimi);
d) pogostost, trajanje, intenzivnost (npr. zvočna, verbalna, vizualna, tekstovna poudarjenost) in podrobnosti prizorov,
ki bi lahko škodovali razvoju otrok (npr. programske vsebine
s podrobnimi ali intenzivnimi prizori, ki pri gledalcu izzovejo
vznemirjenje, nelagodje, tesnobo ali strah, se praviloma kategorizirajo strožje);
e) izvedljivost dejanj, ki jih otroci lahko posnemajo in bi
bila zato lahko nevarna ali škodljiva za njihov razvoj, zdravje
in varnost (npr. prikazovanje podrobnosti nevarnih poskusov,
uporabe oziroma zlorabe dostopnih orodij in drugih predmetov,
se, če gre za dejanja, ki jih otroci lahko posnemajo, praviloma
kategorizira strožje);
f) vrednotenje prikazanih dejanj (npr. pozitivno vrednotenje ali poveličevanje nasilja, spodbujanje ali poveličevanje uporabe zdravju nevarnih snovi se kategorizira strožje, programske
vsebine, ki ta dejanja negativno vrednotijo oziroma implicitno ali
eksplicitno kritizirajo, se praviloma kategorizira manj strogo) in
g) način obravnavanja tematike z vidika primernosti za
posamezno starostno skupino.
4. člen
(otroške programske vsebine)
(1) Otroške programske vsebine ne smejo vsebovati prizorov uživanja drog in zdravju nevarnih snovi, uporabe alkohola, kajenja, nasilja ali nevarnega vedenja, ki bi ga lahko
otroci posnemali na nevaren način, razen če so upravičeni s
kontekstom ali negativno ovrednoteni.
(2) Prikazi golote in spolnosti v otroških programskih
vsebinah so dovoljeni le, če imajo izobraževalni namen ali so
redki, diskretni in omejeni na prizore, ki so jim otroci lahko priča
v svojem vsakodnevnem življenju, kot so npr. dojenje, tuširanje,
poljubi, objemi.
(3) Neprimeren jezik je lahko v otroških programskih vsebinah prisoten le izjemoma in če je upravičen s kontekstom.
(4) V televizijskih programih prehod od programskih vsebin, namenjenih mlajšim starostnim skupinam, do programskih
vsebin, namenjenih starejšim gledalcem, praviloma ne sme biti
nenaden, temveč mora biti postopen.
(5) Enako kot programske vsebine se obravnavajo tudi
napovedniki za te programske vsebine.
III. PROGRAMSKE VSEBINE, KI BI LAHKO ŠKODOVALE
RAZVOJU OTROK
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a) blagi in redki prizori nasilja ali trpljenja;
b) redki prizori nevarnega vedenja, ki bi ga otroci lahko
posnemali;
c) redki, kratki in neintenzivni grozljivi ali strašljivi prizori,
zvoki ali učinki;
d) redki in kratki prizori uporabe tobačnih izdelkov ali
alkohola ali znaki blage opitosti, če so ti prikazani na komičen
ali lahkoten način;
e) redki, kratki in nenazorni prizori uporabe mehkih drog,
prikazane na način, da je mlajši otroci kot take ne bodo prepoznali, ali pa prikazane na komičen ali lahkoten način;
f) blag neprimeren jezik z redko uporabo kletvic, ki jih
gledalec zazna kot kletvico in ne kot mašilo, vendar njihova
uporaba ni žaljiva ali intenzivna;
g) redki in kratki prizori golote brez konteksta spolnosti,
ki presegajo dejavnosti, ki so jim otroci lahko priča v svojem
vsakodnevnem življenju (npr. nudistična plaža);
h) redki in diskretni prizori spolnosti, ki so prikazani s
poljubljanjem, zapeljevanjem, nenazornim dotikanjem ali slačenjem in lahko nakazujejo na spolni odnos;
i) redki in kratki prizori diskriminacije, ki so prikazani v
izobraževalnem ali zgodovinskem kontekstu in so nedvoumno
negativno ovrednoteni ali ki prikazujejo diskriminatorno vedenje
komičnega antijunaka na način, da se povprečen gledalec z
njim ne bi identificiral.
6. člen
(programske vsebine, ki niso primerne za otroke do 12. leta)
(1) Za programske vsebine, ki bi lahko škodovale razvoju
otrok do 12. leta in so zato neprimerne za to starostno skupino,
so značilni občasni, zmerno dolgi, zmerno intenzivni, nazornejši
prizori elementov iz drugega odstavka 3. člena tega splošnega
akta. V njih se lahko pojavi(-jo):
a) občasno zmerno nasilje, trpljenje ali krvavi prizori, redki
prizori hudega nasilja brez nazornega prikazovanja podrobnosti
ali poudarjanja poškodb in krvi, prizori spolnega nasilja, ki so
le nakazani;
b) občasni nazornejši prizori nevarnega vedenja, ki bi ga
otroci lahko posnemali;
c) zmerno strašljivi ali grozljivi prizori, zvoki ali učinki;
d) občasna uporaba tobačnih izdelkov ali občasna prekomerna uporaba alkohola z redkimi in blagimi prikazi učinkov
prekomernega uživanja alkohola (npr. nespodobno vedenje,
težave z govorjenjem, opotekanje);
e) občasni prizori uporabe drog ali zlorabe drugih zdravju
nevarnih snovi, ki ne spodbujajo, poveličujejo ali nazorno prikazujejo uživanja teh snovi;
f) zmeren neprimeren jezik z občasno uporabo kletvic, ki
jih gledalec zazna kot kletvico in ne kot mašilo, vendar njihova
uporaba ni žaljiva ali intenzivna;
g) pogosti ali daljši prizori golote brez konteksta spolnosti
ali občasni prizori golote v kontekstu spolnosti;
h) občasni in diskretni prizori spolnosti, ki so jasno prepoznani kot spolna aktivnost, vendar ne prikazujejo podrobnosti,
razen če so predvajani z namenom obveščanja oziroma izobraževanja o človeški spolnosti ali zdravju;
i) občasni ali zmerno dolgi prizori diskriminacije, ki lahko
vključujejo občasne elemente nasilja le, če so ti negativno
ovrednoteni.

5. člen

7. člen

(programske vsebine, primerne za otroke
z vodstvom staršev)

(programske vsebine, ki niso primerne za otroke do 15. leta)

(1) Programske vsebine, primerne za otroke z vodstvom
staršev, so programske vsebine, ki so primerne za vse starostne skupine gledalcev, vendar vsebujejo posamezne prizore,
ki lahko vznemirijo otroke do 12. leta ali so jim nerazumljive
brez vodstva odraslih oseb. Zanje so značilni redki, kratki,
neintenzivni in diskretni prizori elementov iz drugega odstavka
3. člena tega splošnega akta. V njih se lahko pojavijo:

(1) Za programske vsebine, ki bi lahko škodovale razvoju
otrok do 15. leta in so zato neprimerne za to starostno skupino,
so značilni pogosti, dolgi, intenzivni, nazorni ali podrobni prizori
elementov iz drugega odstavka 3. člena tega splošnega akta.
V njih se lahko pojavi(-jo):
a) pogosto zmerno nasilje, trpljenje ali krvavi prizori, nazorno prikazovanje posledic, občasni prizori hudega nasilja,
občasni nenazorni prizori spolnega nasilja;
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b) podrobni prizori nevarnega vedenja, ki bi ga otroci
lahko posnemali;
c) intenzivni ali dolgotrajni strašljivi ali grozljivi prizori,
zvoki ali učinki;
d) pogosti prizori uporabe tobačnih izdelkov ali prekomernega uživanja alkohola z intenzivnimi prikazi učinkov prekomernega uživanja alkohola (npr. nasilno vedenje, bruhanje,
izguba zavesti);
e) občasni nazorni prizori uporabe drog ali zlorabe drugih
zdravju nevarnih snovi, ki prikazujejo uživanje drog ali njegove
posledice, vendar ne spodbujajo ali poveličujejo uživanja teh
snovi;
f) neprimeren jezik s pogosto uporabo grobih kletvic ali
vulgarnih izrazov;
g) pogosti ali dolgi prizori golote v kontekstu spolnosti;
h) prizori spolnosti, ki jasno prikazujejo spolno aktivnost,
ki so lahko pogosti, dolgi ali pa so poudarjeni z vizualnimi ali
zvočnimi učinki (npr. dolgi, počasni ali bližnji posnetki, gibanje
kamere ob telesih, glasba ipd.), vendar so brez nazornega
prikazovanja podrobnosti, razen če so predvajani z namenom obveščanja oziroma izobraževanja o človeški spolnosti
ali zdravju;
i) pogosti ali dolgi prikazi diskriminacije, ki lahko vključujejo pogoste elemente nasilja.

nimi prizori uporabe drog, zlorabe alkohola ali drugih zdravju
nevarnih snovi, in niso negativno ovrednotene;
d) močno neprimeren jezik, ki vključuje pogosto, agresivno ali ponavljajočo se uporabo najhujših kletvic ali vulgarnih
izrazov, ki pri povprečni odrasli osebi povzročijo občutke nelagodja, manjvrednosti, zgražanja ipd.;
e) zelo podrobni prikazi golote ali spolnosti v vsebinah,
katerih primarni namen ni povzročanje spolne stimulacije občinstva;
f) seksualne programske vsebine;
g) pogosti, dolgi, hudi ali nazorni prizori diskriminacije, ki
lahko vključujejo pogoste elemente hujšega nasilja.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

(programske vsebine, ki niso primerne za otroke do 18. leta)
(1) Za programske vsebine, ki bi lahko škodovale razvoju
otrok do 18. leta in so zato neprimerne za to starostno skupino,
so značilni zelo pogosti, zelo dolgi, zelo intenzivni, zelo nazorni
ali zelo podrobni prizori elementov iz drugega odstavka 3. člena tega splošnega akta, ki so prikazani v vsebinah, primarno
namenjenih odraslim. V njih se lahko pojavi(-jo):
a) hudo nasilje ali trpljenje, hudi krvavi prizori, prikazi
spolnega nasilja, podrobni ali nazorni prikazi težkih ali strašljivih posledic nasilja (npr. pohabljena telesa, smrtne poškodbe);
b) zelo intenzivni ali zelo dolgi grozljivi ali strašljivi prizori,
zvoki ali učinki;
c) vsebine, ki v velikem delu tematizirajo nasilništvo, kriminal, spolnost, alkoholizem ali narkomanijo, vključno z nazor-

9. člen
(vsebine za odrasle)
Vsebine za odrasle so razvoju otrok najbolj škodljive programske vsebine, med katere sodijo zlasti:
a) neupravičeno nasilje;
b) pornografske programske vsebine.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati
Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v avdiovizualnih
medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 84/13).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-10/2022/8
Ljubljana, dne 21. junija 2022
EVA 2022-3340-0040
Mag. Tanja Muha
direktorica
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2306.

Spremembe in dopolnitve Statuta javnega
zavoda RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 s spremembami – ZZ), Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1, s spremembami – ZMed), Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami – ZRTVS-1) ter 22. člena Statuta javnega
zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 s
spremembami in dopolnitvami) je Nadzorni svet Radiotelevizije
Slovenija na predlog generalnega direktorja ter ob predhodnem
soglasju Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija z dne
9. 5. 2022 dne 25. 5. 2022 na 5. redni seji sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
javnega zavoda RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
1. člen
Spremenjeni 57. člen se tako v celoti glasi:
»Temeljne naloge pomočnika generalnega direktorja Radia in Televizije za avtohtono italijansko narodno skupnost in
pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za
avtohtono madžarsko skupnost so:
– pripravljata in zagotavljata programske zasnove in programske sheme ter letne programske načrte v okviru programsko-poslovnega načrta RTV Slovenija;
– vodita in usklajujeta uresničevanje letnih programskih
načrtov in poročata generalnemu direktorju o uresničevanju
programskih, poslovnih in razvojnih načrtov;
– vodita in usklajujeta organizacijske, kadrovske, finančne, vse poslovne in druge splošne zadeve narodnostnih programov v regionalnih centrih;
– odločata in sodelujeta pri odločanju o drugih vprašanjih,
povezanih z njunimi delovnimi področji, oziroma izpolnjujeta
obveznosti, ki jih določi generalni direktor;
– vodita strokovno programsko delo Radia oziroma Televizije v delu, ki se nanaša na narodnostna programa.
Pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo
za avtohtono italijansko in pomočnik generalnega direktorja za
Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost
sta vodilna delavca RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na
narodnostna programa.
Delo na svojem področju sta dolžna opravljati na način,
ki spoštuje tista temeljna načela, na podlagi katerih morajo
delovati tudi generalni direktor in oba direktorja Radia in Televizije (drugi odstavek 42. člena in tretji odstavek 50. člena
tega statuta).
Pomočnik generalnega direktorja Radia in Televizije za
avtohtono italijansko in pomočnik generalnega direktorja za
Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost
sta hkrati tudi direktorja studia italijanskega oziroma madžarskega programa.
Pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo
za avtohtono italijansko in pomočnik generalnega direktorja za
Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost
sta za svoje delo odgovorna neposredno generalnemu direktorju RTV Slovenija in programskemu odboru za narodnostni
program.«.
2. člen
Spremenjeni 70. člen se tako v celoti glasi:
»RTV Slovenija je pravno, organizacijsko, tehnično in
finančno celovita ter enotna organizacija, ki je programsko,
tehnološko in poslovno enotno upravljana ter vodena.

V okviru RTV Slovenija so organizirane te enote:
1) programsko-produkcijska enota Televizija Slovenija
(PPE TVS) in znotraj nje organizacijska enota Televizijska
produkcija (OE TVP);
2) programsko-produkcijska enota Radio Slovenija
(PPE RS) in znotraj nje:
– organizacijska enota Radijska produkcija (OE-RAP);
3) programsko produkcijska enota Regionalni RTV-center
Koper – Centro regionale RTV Koper – Capodistria (PPE-RC KP);
4) programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center
Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi – Magyar
Műsorok Stúdiója, Lendva;
5) programsko-produkcijska enota Multimedijski center
(PPE MMC);
6) organizacijska enota Oddajniki in zveze (OE OZ);
7) organizacijska enota Glasbena produkcija.
Nadaljnjo členitev notranje organizacije, način dela in
poslovanja, število in delovno področje sodelavcev ter način
organiziranja in delovanja programskih oddelkov in služb določi
generalni direktor z organizacijskim aktom.
V vsaki organizacijski celoti so dopustne največ štiri hierarhične ravni.«.
3. člen
Spremenjeni 72. člen se tako v celoti glasi:
»Uredniško-producentske enote v okviru programsko-produkcijske enote Televizija Slovenija so:
– uredniško-producentska enota Kulturno-umetniški program,
– uredniško-producentska enota Informativni program prvega programa TV SLO,
– uredniško-producentska enota Informativni program drugega programa TV SLO, ki vključuje poseben nacionalni program, namenjen parlamentarnim vsebinam Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles (parlamentarni
program),
– uredniško-producentska enota Razvedrilni program,
– uredniško-producentska enota Športni program.
Ustvarjalna jedra za uresničevanje programskih ciljev programsko-produkcijske enote Televizija so uredništva.
Uredništva oziroma uredniki uredništev oblikujejo in predlagajo odgovornim urednikom programske projekte, ki so
vsebinska, finančna in kadrovska podlaga za pripravo letnih
programsko-produkcijskih načrtov PPE Televizija.
Uredništva se konstituirajo ali ukinjajo v funkcionalni povezavi s strokovnimi razlogi za sistemsko realizacijo ali opustitev specifičnih programskih vsebin.
O konstituiranju ali ukinitvi uredništva odloča direktor Radia oziroma Televizije.«.
4. člen
Spremenjeni 74. člen se tako v celoti glasi:
»Uredniško-producentske enote v okviru programsko-produkcijske enote Radio Slovenija so:
– uredniško-producentska enota Prvi program,
– uredniško-producentska enota Val 202,
– uredniško-producentska enota Program Ars.«.
5. člen
Spremenjeni 75. člen se tako v celoti glasi:
»Regionalni RTV-center Koper – Capodistria ustvarja,
pripravlja, oddaja in arhivira televizijski in radijski program v
slovenščini, televizijski in radijski program za italijansko narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko
manjšino v Italiji ter pripravljata oddaje za nacionalne radijske
in televizijske programe.
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Organizacijske, kadrovske, finančne, vse poslovne in druge splošne zadeve vodita in usklajujeta vodja regionalnega
centra in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko narodno skupnost – slednji v delu,
ki se nanaša na narodnostni program.
Sredstva za regionalni RTV-center Koper – Capodistria
dodeli generalni direktor v okviru razreza celotnih sredstev
oziroma prihodkov zavoda.«.
6. člen
Spremenjeni 77. člen se tako v celoti glasi:
»Regionalni center Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi ustvarja, pripravlja, oddaja in arhivira regionalni
televizijski in radijski program, televizijski in radijski program za
madžarsko narodno skupnost, televizijski in radijski program za
slovensko manjšino v Avstriji in na Madžarskem ter pripravlja
oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe ter radijski program za tujo javnost.
Organizacijske, kadrovske, finančne, vse poslovne in druge splošne zadeve vodita in usklajujeta vodja regionalnega
centra in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost – slednji v delu,
ki se nanaša na narodnostni program.
Sredstva za Regionalni center Maribor dodeli generalni
direktor v okviru razreza celotnih sredstev oziroma prihodkov
zavoda.
Sedež radijskega in televizijskega studia ter programskega vodstva za madžarsko narodno skupnost je v Lendavi.«.
7. člen
Spremenjeni 67. člen se tako v celoti glasi:
»Generalni direktor imenuje strokovne direktorje oziroma
strokovne vodje, vodje služb ter svoje pomočnike in svetovalce
skladno z organizacijskim modelom vodenja za organizacijsko in strokovno vodenje posameznih področij dela na RTV
Slovenija.
Mandat strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij
ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja je vezan
na mandat generalnega direktorja, ki so mu pri svojem delu
tudi neposredno odgovorni. Mandat vodij služb, ki ni vezan na
mandat generalnega direktorja, traja štiri leta, za svoje delo pa
so vodje služb skladno z organizacijskim modelom vodenja
odgovorni generalnemu direktorju oziroma direktorju Radia
ali Televizije oziroma pomočnikom generalnega direktorja za
posamezna področja.
Strokovne direktorje oziroma strokovne vodje, vodje služb
ter svoje pomočnike in svetovalce imenuje in razrešuje generalni direktor, razrešeni pa so pod enakimi pogoji kot veljajo po
tem Statutu za vse vodilne in vodstvene delavce zavoda.
Vsa tehnična, tehnološka in investicijska dejavnost, povezana s posameznimi tehnološkimi segmenti zavoda (produkcija
in predvajanje radijskih, televizijskih in multimedijskih programov, informatika in teleinformatika, elektroenergetski in strojno-energetski sistemi, gradnje in nepremičnine), se za celoten
zavod vodi, usmerja in rešuje centralno, vodijo in nadzorujejo
pa jo strokovni direktorji oziroma strokovni vodje in vodje služb
ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, odgovorni
za tehniko, investicije in razvoj.
Generalni direktor vsako leto določi cilje in smernice za
vse enote trženja na RTV Slovenija, katerih uresničevanje med
letom spremlja služba za korporativni marketing v sodelovanju
s strokovnimi direktorji oziroma strokovnimi vodjami in vodjami
služb ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, odgovornimi za področje trženja.
Opise del in nalog strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij, vodij služb ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja določi generalni direktor z aktom o notranji
organizaciji zavoda.
Kandidat za strokovnega direktorja oziroma strokovnega
vodjo, vodjo službe oziroma pomočnika ali svetovalca generalnega direktorja mora izpolnjevati te splošne pogoje:
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vodil,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, ki ga bo

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih
stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno povezane z RTV
Slovenija,
– poznavanje problematike RTV-dejavnosti,
– ne sme biti poslanec državnega zbora ali funkcionar
katere izmed političnih strank.«.
8. člen
Spremenjen 79. člen se tako v celoti glasi:
»Programsko-produkcijska enota Multimedijski center
ustvarja in oddaja multimedijske besedilne, slikovne, avdio in
video vsebine za nove medije.
Programsko-produkcijska enota Multimedijski center podnaslavlja oddaje za ljudi z okvaro sluha.
Programsko-produkcijsko enoto MMC vodi in usklajuje
vodja MMC.
Mandat vodje MMC je vezan na mandat generalnega
direktorja, kar pomeni, da ob morebitni razrešitvi generalnega
direktorja nadaljuje svoje delo kot vršilec dolžnosti z vsemi
dotedanjimi pristojnostmi.
Vse programske dejavnosti uredniško-producentske enote MMC vodi in usklajuje odgovorni urednik. Odgovornega
urednika uredniško-producentske enote MMC v imenovanje
generalnemu direktorju predlagata direktor Radia in direktor
Televizije, in sicer tako, da generalnemu direktorju posredujeta
svoj usklajen predlog. V kolikor direktor Radia in direktor Televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne uspeta
pripraviti usklajenega predloga, imata tako direktor Radia kot
direktor Televizije pravico generalnemu direktorju v imenovanje
predlagati vsak svojega kandidata.
V Programsko-produkcijski enoti MMC deluje uredništvo
za nove medije.«.
9. člen
Spremeni se naslov IX poglavja, tako da se glasi: »IX.
FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN RAZPOREJANJE PRIHODKOV, POSLOVANJE, RAZPOLAGANJE S SREDSTVI IN
PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKI NAČRT«.
10. člen
Spremenjen 86. člen se tako v celoti glasi:
»Programi, ki jih pripravlja in oddaja RTV Slovenija, so
financirani iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija, s
sredstvi državnega proračuna in sredstvi, pridobljenimi iz naslova tržnih dejavnosti.
Prihodki RTV Slovenija se za radijske in televizijske programe in druge namene razporejajo na podlagi usklajenega
letnega programsko-produkcijskega načrta.
Razrez sredstev in razmerja med posameznimi organizacijskimi enotami in programi določa generalni direktor na
podlagi letnih programsko-produkcijskih načrtov ali po dvanajstinah, če načrt ni sprejet, ter skladno s prednostnimi nalogami.
RTV Slovenija samostojno razpolaga s sredstvi, ki jih
ima v upravljanju. RTV Slovenija financira investicije iz lastnih
sredstev, katerih vir je tudi prodaja premoženja, od katerega
se kupnina nakaže na račun javnega zavoda RTV Slovenija.«.
11. člen
Spremenjen 92. člen se tako v celoti glasi:
»Za pravočasno pripravo in dosledno realizacijo tega
načrta so odgovorni ti delavci zavoda:
– generalni direktor,
– direktor Radia in direktor Televizije,
– pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo
za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost,
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– odgovorni uredniki programov,
– strokovni direktorji oziroma strokovni vodje ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, vodji regionalnih centrov, vodja organizacijske enote Oddajniki in zveze ter vodje
organizacijskih enot.
Generalni direktor skupaj z direktorjema Radia in Televizije ter pomočnikoma generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost
pripravi programske standarde in programske zasnove.
Direktorja Radia in Televizije ter pomočnika generalnega
direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in
madžarsko narodno skupnost skupaj z odgovornimi uredniki
programov pripravijo programske sheme; soglasje k njim da
generalni direktor po predhodnem mnenju uredništev.
Direktorja Radia in Televizije ter pomočnika generalnega
direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in
madžarsko narodno skupnost skupaj z odgovornimi uredniki
programov pripravijo programske vsebine za posamezna časovna okna programskih shem ter letno dinamiko produkcije
posameznih programskih vsebin.
Ko generalni direktor sprejme programske sheme in programske vsebine za posamezna časovna okna, je osnutek programsko-produkcijskega načrta pripravljen za ovrednotenje po
finančnih, kadrovskih in tehnološko-produkcijskih parametrih.
Za ovrednotenje so odgovorni producenti in uredniki posameznih programskih vsebin.
Programsko-produkcijski načrt se uskladi po finančnih,
kadrovskih in tehnološko-produkcijskih merilih, za kar so odgovorni direktor Radia in direktor Televizije, vodji regionalnih
centrov in vodja PPE MMC.
Usklajeni predlog programsko-produkcijskega načrta za
naslednje leto generalni direktor predloži v potrditev programskemu svetu najpozneje do zadnjega dne v mesecu novembru
tekočega leta.
Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega
direktorja sprejme programsko-produkcijski načrt, ki je usklajen
s finančnimi možnostmi zavoda, kadrovskimi in tehnološko-produkcijskimi zmogljivostmi in sprejetimi programskimi shemami,
standardi in zasnovami.
Usklajeni programsko-produkcijski načrt za naslednje leto
mora programski svet sprejeti najpozneje do zadnjega dne v
mesecu decembru tekočega leta.
Programsko-produkcijski načrt mora biti uresničen v celoti
v obsegu dodeljenih finančnih sredstev ter kadrovskih in tehnoloških zmogljivosti.
Za pripravo finančnega plana generalni direktor razdeli
kvoto finančnih sredstev enotam. Kvota je namenjena pokrivanju programskih stroškov, stroškov dela, amortizacije in
vseh ostalih stroškov, ki nastajajo oziroma se planirajo v enoti.
Direktorja Radia oziroma Televizije ter vodji regionalnih centrov
razdelijo dodeljene kvote po uredništvih. Odgovorni uredniki so
odgovorni za celotne stroške uredništva.
Enake pravice in obveznosti, kot so v tem členu določene
za direktorja Radia oziroma Televizije, veljajo tudi za pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono
italijansko in madžarsko narodno skupnost.
Po dodelitvi pravice do razpolaganja s temi sredstvi odgovorni uredniki programov določijo nadaljnjo delitev na sredstva,
potrebna za nakup tuje produkcije (programske pravice), ter
sredstva, ki so po Zakonu o RTV Slovenija namenjena odkupu
slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov.
Producenti so odgovorni za gospodarno in varčno uporabo dodeljenih sredstev in zneska ne smejo prekoračiti.
Producenti za uresničitev posameznih projektov in oddaj
sodelujejo z uredniki posameznih programskih vsebin in vodji
organizacijskih enot radijske oziroma televizijske produkcije.
O racionalni porabi finančnih sredstev, namenjenih uresničitvi programsko-produkcijskega načrta, generalni direktor
vsako četrtletje v pisni obliki poroča nadzornemu svetu.«.
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12. člen
Spremenjeni 38. člen statuta se tako v celoti glasi:
»V javnem zavodu RTV Slovenija delujeta svet delavcev
javnega zavoda RTV Slovenija in delavski direktor.
Predstavnik sveta delavcev sodeluje na sejah programskega in nadzornega sveta, prejema vsa gradiva za seje ter
ima na njih pravico predstaviti mnenja sveta delavcev o obravnavanih gradivih.
Glede delovanja in pristojnosti sveta delavcev ter delavskega direktorja se upoštevajo določila zakona, ki urejajo
sodelovanje delavcev pri upravljanju, razen kadar je to z Zakonom o RTV Slovenija drugače urejeno.
Delavci RTV Slovenija sodelujejo pri upravljanju RTV
Slovenija:
– v programskem in nadzornem svetu RTV Slovenija
soodločajo s svojimi predstavniki;
– v okviru sveta delavcev dajejo pobude, predloge in mnenja o vseh predlogih, splošnih aktih in odločitvah, povezanih z
organizacijo dela, urejanjem delovnih razmerij, vrednotenjem
dela, plačami in drugimi osebnimi prejemki, napredovanjem
in življenjsko ravnjo delavcev, ter soglasja, kadar tako določa
zakon.
Delavec RTV Slovenija ima kot posameznik pravico predvsem:
– do pobude in odgovora na to pobudo, če je povezana z
njegovim delovnim mestom ali njegovo delovno enoto;
– biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem
delovnem področju;
– povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, povezanih
z organizacijo njegovega delovnega mesta in delovnim procesom;
– zahtevati, da mu vodja delovne enote oziroma delavec
(ali služba), ki ga ta pooblasti, pojasni vprašanja o plačah in
drugih področjih delovnega razmerja.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(odgovorni urednik MMC)
Z dnem veljavnosti teh sprememb in dopolnitev statuta
začnejo teči roki za imenovanje odgovornega urednika MMC.
14. člen
(odgovorna urednika)
Z dnem veljavnosti teh sprememb in dopolnitev statuta
začnejo teči roki za imenovanje odgovornega urednika Informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija.
Dosedanja odgovorna urednica Informativnega programa
nadaljuje mandat kot odgovorna urednica Informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija.
15. člen
(prehodna določba)
Generalni direktor je dolžan organiziranost RTV Slovenija uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove
uveljavitve.
Generalni direktor je dolžan splošne akte zavoda uskladiti
s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
16. člen
(veljavnost)
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nadzorni Svet Radiotelevizije Slovenija
dr. Borut Rončević
predsednik
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Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega raziskovalnega zavoda
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti

Na podlagi 20. člena Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94), 8. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) ter 67. in 96. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21)
je skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti na
dopisni seji, ki je potekala med 15. in 20. junijem 2022, sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti
in umetnosti
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti (Uradni list RS, št. 11/17 in 61/20) se v prvem odstavku
1. člena besedilo »Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06
− ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 − ZPOP-1A)« nadomesti z besedilom »Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljnjem besedilu: ZZrID)«.
2. člen
Prvi in drugi odstavek 4. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) ZRC SAZU je multidisciplinarna in interdisciplinarna raziskovalna organizacija, ustanovljena kot javni raziskovalni zavod.
(2) ZRC SAZU opravlja temeljne, aplikativne in razvojne
raziskave kot javno službo v skladu z ZZrID.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev ZRC
SAZU na trgu izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki ni
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(so)financirana iz javnih sredstev in ki jo izvaja za naročnike ter
z njo konkurira drugim ponudnikom, pri čemer ne gre za izključne pravice in dejavnost. ZRC SAZU lahko izvaja prodajo blaga
in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj
pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov in v skladu
z usmeritvami za opravljanje tržne dejavnosti po določbah
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16 in 11/22).
(2) ZRC SAZU lahko opravlja dejavnosti, za katere je registriran, v skladu s sklepom o ustanovitvi, statutom ZRC SAZU
in odločitvami ustanoviteljice.«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »ter imenuje in
razrešuje direktorja« črta.
5. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »s soglasjem
ustanoviteljice in« črta.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »ustanoviteljica
na predlog direktorja in upravnega odbora« nadomesti z besedilom »upravni odbor na predlog direktorja«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-118/1-22
Ljubljana, dne 28. junija 2022
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
akademik Peter Štih
predsednik
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OBČINE
DRAVOGRAD
2308.

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

Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 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;
v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB-4) je Občinski svet
Občine Dravograd na 25. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Dravograd (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Dravograd.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen
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.
3. člen
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Dravograd zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO)
in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične
priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega
območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega
območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz oskrbnega območja javnih površin.

(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
IN OSKRBNA OBMOČJA
4. člen
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dravograd
obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
5. člen
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni
skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme Oskrbno območje Vrednost [€]
Ceste
OSO_C
29.746.766,34
Kanalizacija
OSO_K
14.461.404,86
Vodovod
OSO_V
15.928.468,77
Javne površine
OSO_JP
/*
*Vrednost na enoto mere gradbenih parcel (CPo) za javne
površine je povzeta po Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18
in 199/21 – ZUreP-3). Posledično skupne vrednosti za javne
površine ni mogoče podati.
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto
mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in
m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Javne površine

Oskrbno
območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V
OSO_JP

Cpo
[EUR/m2]
5,55
5,40
4,62
0,70

Cto
[EUR/m2]
18,98
16,12
15,18
2,00

6. člen
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,65:0,35.
7. člen
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, znaša:

Stran

7008 /

Klas. št.
111
1121
1122
1130
121
122
123
124
125
126
127
1271
1274
2420
3
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Vrsta objekta

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnost
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega
pomena
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Druge stavbe, ki niso uvrščene
drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni posegi
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Faktor
namembnosti
objekta (Fn)
1,0
1,0
1,0
0,8
1,2
1,2
1,2
1,3
1,0
0,7
0,7
0,8
1,3
0,5
0,5

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na
skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne
klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru,
da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan
način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po
tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge
gradbene posege pa 0,5.
8. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti 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).
(2) Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste
stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov,
znaša:
Klas. št.
111
1121
1122
1130
121
122
123
124
125
126
127
1271
1274
2420

Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnost
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega
pomena
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Druge stavbe, ki niso uvrščene
drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti

9. člen
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine
in znaša:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Javne površine

Oskrbno
območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V
OSO_JP

Prispevna stopnja
zavezanca (psz)
[ %]
100
70
70
100

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določa Uredba.
11. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti lahko zavezanec komunalni prispevka plača tudi v
več obrokih, skladno s področnimi predpisi.
12. člen
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in
izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov
objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga
ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega
prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt
v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko
med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim
prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se
komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se
komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Faktor
površine (Fp)
2,5
2,5
2,5

13. člen
Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno
opremo se ne plača za gradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.

2,5
2,5
2,5

VI. PRETEKLA VLAGANJA

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

14. člen
Zavezancem, ki so že priključeni na lastno infrastrukturo,
se za priključitev na javno infrastrukturo obračuna komunalni
prispevek za to vrsto infrastrukture v višini 50 % oziroma skladno s področnimi predpisi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Dravograd in na spletni strani Občine
Dravograd – www.dravograd.si.
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16. člen
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 51/14, 50/15).
18. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021
Dravograd, dne 22. junija 2022
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

IG
2309.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig
na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 199/21) se 1. člen spremeni in se glasi:
»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:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/
REBALANS
podskupina
NAMEN
1–2022
kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
10.069.698,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
5.559.973,24
700 Davki na dohodek in dobiček
4.861.208,00
703 Davki na premoženje
588.924,84
704 Domači davki na blago
in storitve
109.840,40
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.988.057,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
147.030,82
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
168.750
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
90.240,00
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714 Drugi nedavčni prihodki
1.571.036,59
KAPITALSKI PRIHODKI
104.117,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
104.117,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih
virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.417.551,14
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
927.525,73
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
1.490.025,41
II.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
11.794.809,95
40
TEKOČI ODHODKI
3.420.795,26
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
523.552,90
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
77.430,62
402 Izdatki za blago in storitve
2.608.582,77
403 Plačila domačih obresti
24.900,00
409 Rezerve
186.328,97
41
TEKOČI TRANSFERI
3.443.377,88
410 Subvencije
250.521,40
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.969.687,66
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
259.067,70
413 Drugi tekoči domači transferi
964.101,12
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.2878.276,06
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
4.287.276,06
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
643.360,75
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
408.445,02
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
234.915,73
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–1.725.111,16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
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 POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev
in naložb
0,00
72
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442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA POSOJILA – 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.
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije
0,00

0,00
338.000,00
338.000,00
338.000,00
435.155,72
435.155,72
435.155,72
–1.822.266,88
–97.155,72
1.725.111,16
1.822.266,88

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk;
pod-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
148.457,94 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini 434.000,00 eur
nadomesti z novim zneskom v višini 338.000,00 eur.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2021-4
Ig, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

2310.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –

ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 1489/2 k.o. 1699 Dobravica
(ID 1368969)
– parcelna številka 1601/2 k.o. 1707 Iška vas (ID 6987265)
– parcelna številka 2790/11 k.o. 1700 Ig (ID 6226985)
– parcelna številka 2790/14 k.o. 1700 Ig (ID 6226986).
2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2022-1
Ig, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

2311.

Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na nepremičninah:
– parcelna številka 15/3 k.o. 1700 Ig (ID 7188845)
– parcelna številka 2797/37 k.o. 1700 Ig (ID 7237332)
– parcelna številka 352/17 k.o. 1700 Ig (ID 7237333)
– parcelna številka 1462/11 k.o. 1699 Dobravica
(ID 7238256).
2. člen
Navedene nepremičnine iz 1. točke tega sklepa izgubijo
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe
vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2022
Ig, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

Št.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 14. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine
Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2022
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Jesenice za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti
ravnanja z občinskim finančnim premoženjem ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(pomen izrazov)
A. Izrazi iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF)
imajo po tem odloku enak pomen.
B. Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (PU) so občinska uprava, skupni občinski upravi, krajevne
skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in
župan;
2. področja proračunske porabe (PPP) so področja, na
katerih občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja
proračunske porabe so določena s predpisano programsko
klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna;
3. glavni program (GPR) je splošni program, ki je del
področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki
v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;
4. podprogram (PPR) je program, ki je del glavnega
programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim
se izvajajo cilji glavnega programa;
5. proračunska postavka (PP) je del podprograma, ki
prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski na-
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men porabe sredstev iz delovnega področja neposrednega
uporabnika;
6. podskupina kontov (trimestna številka) je del postavke,
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
7. konto (K – štirimestna številka) je del postavke, ki
v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa
ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za
izvrševanje proračuna.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

JESENICE
2312.
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3. člen
(sestava proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje sredstev na računih proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov,
ki ga sestavljajo načrti financiranja projektov in programov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani občine.
4. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
I.

70

71

72

73
74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
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
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI

V EUR

21.517.827
18.765.373
14.983.394
12.097.159
2.457.573
428.662
0
3.781.978
3.056.803
15.000
160.950
22.600
526.625
177.025
125.025
52.000
206.909
206.909
2.368.521
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II.
40

41

42
43

III.
III/1.

III/2.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55

7012 /
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740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pr. up.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE –500
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA –550
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
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1.566.645
801.876
27.702.178
6.541.941
1.819.278
292.492
4.056.621
43.200
330.350
9.823.174
487.117
4.481.256
780.977
4.073.823
7.769.036
7.769.036
3.568.027
41.391
3.526.636
–6.184.350

–6.141.450
2.312.571

0
0
0
0
2.000
2.000
0
2.000
0
–2.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
959.109
959.109
959.109

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2021

–5.145.459
1.040.891
6.184.350
5.145.459

III. IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
5. člen
(raven proračuna in pristojnosti neposrednega
proračunskega uporabnika)
Proračun se izvršuje na ravni konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen
krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.
6. člen
(veljavni proračun)
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki vključuje vse
spremembe med izvrševanjem proračuna na podlagi ZJF in
tega odloka.
7. člen
(vplačila in izplačila iz proračuna)
Občina Jesenice v letu 2022 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana na podračun proračuna do konca leta.
Neposredni proračunski uporabniki, kot nosilci terjatev, so
dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov
proračuna iz svoje pristojnosti ter vplačila teh prejemkov na
podračun proračuna.
Sredstva proračuna za leto 2022 se nakazujejo proračunskim uporabnikom za izvajanje programov, opredeljenih v
posebnem delu proračuna, do konca proračunskega leta, ki je
enako koledarskemu letu.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že oprav
ljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje
predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.
8. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
Vsi prejemki proračuna so namenjeni za pokrivanje vseh
izdatkov proračuna, razen namenskih prejemkov proračuna.
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije,
namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne
dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine
iz naslova zavarovanj) in določenih v prvem odstavku 80. člena
ZJF (kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje
stvarnega premoženja) tudi naslednji prejemki:
1. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije
v zagotavljanje protipožarne varnosti;
2. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma;
3. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabijo za gradnjo komunalne opreme; in
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4. prihodki od počitniške dejavnosti, ki se namenijo za
financiranje te dejavnosti.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe namenskih sredstev
se povečata obseg izdatkov v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika, na katerega se nanašajo in
proračun.
9. člen
(dodeljevanje proračunskih sredstev)
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne proračunske uporabnike v okviru doseženih
prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in
uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z veljavno zakonodajo.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in
storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni
z zakonom ali odlokom drugače določeno.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha
delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev
odloča občinski svet na predlog župana.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa
oziroma odredbe župana.
10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
Ne glede na omejitev drugega odstavka tega člena je dovoljeno prerazporejanje sredstev med proračunskima postavkama 6461 Prevozni stroški učencev in 8120 Sofinanciranje
mestnega prometa.
Ne glede na omejitev drugega odstavka tega člena župan
lahko odobri prerazporeditev, če se prerazporejajo sredstva v
okviru istega projekta.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10 %
vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim
proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan
šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30-ih dneh.
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11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta)
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, sklenjeno skladno s predpisi o javnem
naročanju, razen če ni z zakonom določeno drugače.
Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle in prevzemajo obveznosti v okviru
svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v
proračunu občine.
12. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme
presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Jesenice.
13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov in potrjevanje
investicijske dokumentacije)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno spremeni vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % vrednosti projekta. O spremembi vrednosti
projekta nad 20 % odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnih programov tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se po uveljavitvi
proračuna uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov
tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan spremeni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več
kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000,00 € glede
na sprejeti načrt razvojnih programov.
Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe potrjuje župan.
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(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko
oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena
v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v
višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
(proračunski sklad)
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov
proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF (za odpravo posledic naravnih nesreč – potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
70.000,00 €.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do
višine 100.000,00 € na predlog oddelka za finance, plan in analize odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski
svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve,
ki presega višino, določeno s tem odlokom, odloča občinski
svet občine s posebnim odlokom.
16. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans)
Če prejemki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali
se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na
predlog občinske uprave največ za 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu
rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
IV. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM
PREMOŽENJEM
17. člen
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V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu
proračuna.
Zaradi kritja presežka odhodkov in izdatkov nad prihodki
in prejemki proračuna leta 2022 se občina v letu 2022 lahko
zadolži za največ 2.000.000,00 €.
V letu 2022 občina ne načrtuje zadolževanja za upravljanje z dolgom.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2022 ne bo izdajala
poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje,
se v letu 2022 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo
izdajati poroštev.
20. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje
Ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega
naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta,
tj. do 31. decembra.
Omejitev v višini 5 % ne velja za zadolžitev za sredstva
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.
21. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga
v tekočem proračunskem letu.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Če bo v letu 2022 potrebno začasno financiranje občine,
se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega
financiranja.
23. člen
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto
2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-17/2021
Jesenice, dne 24. junija 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
18. člen
(odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 1.000,00 € odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

KAMNIK
2313.

Dopolnitev Statuta Občine Kamnik

Na podlagi 29. in 64. 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)
ter 17. in 114. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

DOPOLNITEV STATUTA
Občine Kamnik
1. člen
V Statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17
in 61/19) se v 10. členu v četrtem odstavku pri tč. 4 Krajevna
skupnost Kamnik – center za besedilo »Tunjiška cesta,« doda
besedilo »Ulica Edvarda Peperka,«.
2. člen
Dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2314.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave
in svetlobne prometne signalizacije
v Občini Kamnik

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10
in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09,
319/11, 335/13 in 307/15), 44. člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09, 109/10
in 24/15), 47. in 48. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17,
59/18, 63/19 in 150/21), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11,
79/11, 52/12, 88/20 in 79/22) ter 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski
svet Občine Kamnik na 25. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet koncesijskega akta
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja objektov javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije v Občini Kamnik (v nadaljevanju: javna služba), z
namenom zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije
in svetlobnega onesnaževanja ter zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
(2) Odlok iz prvega odstavka je tudi koncesijski akt, s
katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe iz prvega odstavka ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
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Definicije
2. člen
(1) Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih
predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še
naslednji pomen:
– »gospodarska javna služba oziroma javna služba:«
je izbirna lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega
odloka;
– »koncedent:« je Občina Kamnik;
– »koncesija:« je koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe iz 1. člena tega odloka;
– »koncesionar:« je fizična ali pravna oseba, ki izvaja
gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi
koncesije;
– »izbirna lokalna gospodarska javna služba:« urejanje
objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije se zagotavlja s podeljevanjem koncesije osebi
zasebnega prava, ki jo izvaja izvajalec javne službe – koncesionar na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe. Koncesija
se podeli enemu izvajalcu:
– »javna razsvetljava« po tem odloku zajema vse objekte
in naprave, namenjene javni razsvetljavi, zlasti pa luči na drogovih ob občinskih cestah, na drogovih in preostalih prometnih
in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih (državne ceste ipd.),
luči za osvetljevanje kulturnih spomenikov in obeležij ter sakralnih objektov in druge pripadajoče elemente, ki so potrebni za
nemoteno delovanje javne razsvetljave;
– »zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije«
je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega
vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali
druge storitve koncesionarja, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi javne razsvetljave v Občini Kamnik v skladu s standardi in
predpisi iz druge alineje prvega odstavka 19. člena tega odloka;
– »svetlobna prometna signalizacija« po tem odloku so
naslednji objekti in naprave: semaforji in druga prometna svetlobna signalizacija;
– »svetlobni prometni znaki« so svetlobni znaki za urejanje prometa vozil, svetlobni znaki za urejanje prometa kolesarjev in pešcev ter svetlobni prometni znaki za označevanje
prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini.
Enotnost koncesijskega razmerja
3. člen
V Občini Kamnik (v nadaljevanju: občina) se dejavnost
iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi.
Lastninska pravica
4. člen
(1) Lastništvo vseh s strani koncesionarja vgrajenih naprav in stvari ostaja do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti koncedenta do koncesionarja pri koncesionarju. Po poteku pogodbene dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z
dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta,
brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
(2) Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije ter drugih objektov javne službe, kot objektov gospodarske javne infrastrukture, ostane pri
koncedentu, do poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja
koncesionar, v kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo
določeno drugače.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
Vsebina javne službe
5. člen
(1) Javna služba obsega dobavo in postavitev naprav,
objektov in omrežja javne razsvetljave in svetlobne prometne
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signalizacije ter drugih objektov javne službe, ter njihovo redno
vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja
javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije, vse v
interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne
razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije in s tem povezane druge obveznosti občine, s ciljem zagotoviti zmanjšanje
porabe električne energije in svetlobnega onesnaženja ter zagotoviti varnost v cestnem prometu, zlasti pa:
1. dobava, postavitev in zamenjava svetilk in sijalk;
2. dobava, postavitev in zamenjava drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov;
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo ter svetlobno prometno signalizacijo;
4. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece;
5. vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave
in drugih naprav ter svetlobnih znakov;
6. vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforji, osvetljeni prometni znaki …);
7. intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave
in svetlobne prometne signalizacije;
8. izdelava (vzpostavitev), vodenje katastra in kontrolne
knjige;
9. priprava predlogov letnih programov javne službe v
skladu s programi koncedenta in koncesionarja, vključno s
pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije
in svetlobnega onesnaženja ter za zagotavljanje varnosti v
cestnem prometu;
10. priprava poročila o realizaciji letnega programa;
11. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah
javne razsvetljave,
12. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti
povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne
razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije;
13. vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih
odjemnih mestih.
(2) Vsebina javne službe obsega tudi druge storitve, ki
jih določajo zakoni, drugi podzakonski akti ali koncesijska pogodba.
(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave, svetlobne prometne signalizacije in drugih objektov
se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko
vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg
vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom
javne službe.
Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin
6. člen
(1) Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki
javnih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja
javna služba, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur
pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti
izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne
službe, ter na napake na napravah, objektih in omrežju in
oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše
izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v
roku 30 dni in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
Koncesionarjev pravni monopol
7. člen
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
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– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in zamenjave objektov in naprav in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije
ter upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kakovostno opravljati gospodarsko javno
službo, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in
za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini
in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob pisnem soglasju koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem
pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom
podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in soglasij.
Razmerje do podizvajalcev
8. člen
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.
Uporaba javnih dobrin
9. člen
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
Vodenje katastra javne službe
10. člen
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se
vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnašajo
skladno z veljavno prostorsko zakonodajo. Koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster vzpostaviti
skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev po podpisu
koncesijske pogodbe.
(3) Za vzpostavitev katastra mora koncesionar v enem
mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu
krajevno in časovno natančno opredeljen program.
Vsebina katastra
11. člen
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije, semaforjev in
svetlobnih znakov (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in krmilni vodi, semaforske omarice, priklopna mesta za
potrebe raznovrstnih okrasitev ipd.), njihovi lokaciji in tehničnih
lastnostih ter stanju objektov.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Kamnik. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega
zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega
geografskega informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno v celoti izroči
v last in posest občini.
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Kontrolna knjiga
12. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
– naprava na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih
iz katastra),
– opis dela,
– popis porabljenega materiala,
– porabljen čas za opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje koncedentu
do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Št.

92 / 8. 7. 2022 /

Stran

7017

– namerno poškodovanje objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije;
– opustitev obveščanja koncesionarja o povzročitvi škode
na objektih in napravah javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije zaradi prometne ali druge nesreče;
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov
in naprav javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta;
– onemogočanje dostopa do objektov in naprav javne
razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije;
– gradnja oziroma postavitev pomožnih drugih objektov
ob/na objektih in napravah javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,
– opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje
javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije.
VII. DRUGE DOLOČBE

V. LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI
Letni program
13. člen
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa
izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje
leto in ga najkasneje do 15. 11. vsako tekoče leto predložiti
pristojnemu organu, ki lahko program dopolni. Letni program
sprejme občinski svet.
(2) Koncesionar je dolžan najkasneje do 30. 4. vsako leto
pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju
javne službe za del poslovanja, ki se nanaša na koncesijo v
preteklem letu. V celoti mora vsebovati podatke o realizaciji
letnega programa.
(3) Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen
ločeno za posamezen sklop javne službe (za sklop dobave,
postavitve in vzdrževanja javne razsvetljave ter za sklop postavitve in vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije) in
vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave oziroma svetlobne prometne signalizacije, stroškovno
oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije, zmanjšanju svetlobnega onesnaženja okolja in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno
oceno in cenikom;
– obseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih
delov;
– navedbo mest, predvidenih za raznovrstne uskladitve
ter čas trajanja;
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi;
– navedbo pritožb uporabnikov storitev koncesionarja in
način reševanja oziroma razrešitve;
– oddaja poslov podizvajalcem;
– spremembe v podjetju koncesionarja;
– navedbo in opise škodnih dogodkov;
– spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe;
– opredelitev zavarovanj in
– podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno
ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
VI. PREPOVEDANA RAVNANJA
14. člen
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije brez dovoljenja koncedenta;

Nadzor nad izvajanjem javne službe
15. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem
javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Občina Kamnik lahko za posamezna strokovna in
druga opravila 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.
Organ nadzora
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja prekrškovni organ Občine Kamnik.
Finančni nadzor
17. člen
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja
izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent
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 odrejen
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo, (letni
računovodski izkazi …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi 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 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.
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VIII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov
18. člen
(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov.
(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in
uporabnikov v zvezi z javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb.
Dolžnosti koncesionarja
19. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s spoštovanjem
naslednjih standardov oziroma predpisov:
– SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava;
– Priporočila SDR PR 5/2 Cestna razsvetljava;
– CIE Pub. 115:2 Lighting of Roads for motor and Pedestrian Traffic;
– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07);
– veljavna slovenska zakonodaja, zlasti Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list
RS, št. 99/15 s spremembami);
– smernice Mednarodne komisije za razsvetljavo CIE;
– smernice Slovenskega društva za razsvetljavo SDR;
– veljavni slovenski in evropski standardi in
– dobre inženirske prakse;
– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– po pooblastilu voditi pripravljalna dela in investicije v
objekte in naprave javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– po poteku pogodbene dobe prenesti v last koncedenta
objekte javne infrastrukture iz prvega odstavka 4. člena tega
odloka, če ni vnaprej skladno s predpisi ali koncesijsko pogodbo določeno drugače;
– zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– skleniti ustrezno zavarovanje naprav za poškodbe;
– voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, usklajene z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige v zvezi z
izvajanjem javne službe;
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– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti ter jih po potrebi
predstaviti na organih koncedenta, ki jih obravnavajo;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati
v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov,
določenih s tem odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo
to dejavnost in koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme.
Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori in je zaradi
sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe,
lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko
pogodbo.
Interventno izvajanje javne službe
20. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem ali pisnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne
okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave in
svetlobne prometne signalizacije se šteje predvsem celodnevno delovanje naprav ter takšne okvare, napake in poškodbe,
ki ogrožajo javno varnost.
(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne veje
javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku 14 dni od
ugotovitve oziroma od ustnega ali pisnega obvestila uporabnikov.
Okvare svetlobne prometne signalizacije je potrebno odpraviti v
najkrajšem možnem času oziroma v roku 1 ure.
Odgovornost koncesionarja
21. člen
(1) Za izvajanje javne službe je ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Kamnik, uporabnikom
ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim
ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam).
(4) Koncesionar v celoti prevzema tveganje za uspeh
ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije v okviru sprejetih letnih programov.
Dolžnosti koncedenta
22. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti zagotavljanje:
– redne višine plačil koncesionarju skladno s 24. členom
tega odloka;
– sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
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– sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne
službe na področju občine;
– pisnega obveščanja koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.

(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

Pristojnosti župana in občinske uprave

28. člen
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijava na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo. Predložiti mora ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za oprav
ljanje dejavnosti,
– da ima poravnane davke in prispevke, ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da v zadnjem letu pred rokom za oddajo prijave ni imel
blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– da na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi
finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom
banke za pokrivanje investicije,
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi,
ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,
– da je v zadnjih treh letih pred objavo razpisa izvedel vsaj
en referenčni projekt s področja zagotavljanja prihrankov energije na področju cestne razsvetljave ali gradnje razsvetljave z
vgrajenimi elementi inteligentne varčne cestne razsvetljave v
ustrezni višini,
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.

23. člen
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
– na obrazložen predlog izvajalca predlaga občinskemu
svetu sprejem sprememb tarife javne službe,
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja
izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj,
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja
pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov,
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi
predpisi.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem
odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno
službo, ki je predmet tega odloka.
Financiranje
24. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– občinskega proračuna;
– drugih virov.
(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se
določijo s sklepom o razpisu koncesije. O spreminjanju tarife
odloča župan na obrazložen predlog izvajalca.
(3) Plačila vseh izvajanj, navedenih v koncesijskem odloku, in ostalih naročil s strani občine se opravljajo in plačujejo po
ceniku koncesionarja, ki je priloga pogodbi in se lahko usklajuje
na predlog koncesionarja in z županovo potrditvijo.

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev

X. JAVNI RAZPIS

Pravice uporabnikov

Oblika in postopek javnega razpisa

25. člen
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.

29. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega
odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem
razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik, ter vsebuje zlasti
naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta;
2. podatke o objavi koncesijskega akta;
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu;
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije;
5. postopek izbire koncesionarja;
6. merila za izbor koncesionarja;
7. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje
javne službe;
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge …);
9. način zavarovanja resnosti prijave;
10. kraj, čas objave razpisne dokumentacije;
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev;
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav;
13. rok za izbiro koncesionarja;
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom;
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) V javnem razpisu se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, lahko objavijo tudi drugi podatki.
(4) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na
zahtevo predati razpisno dokumentacijo.

Dolžnosti uporabnikov
26. člen
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe;
– pripraviti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav,
kjer se opravljajo storitve javne službe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne
omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav ali mu drugače ne omogoči izvajanja
javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
Status koncesionarja
27. člen
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba.
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(5) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
Razpisni pogoji
30. člen
Koncedent s sklepom o začetku postopka oddaje koncesije določi razpisne pogoje.
Merila za izbor koncesionarja
31. člen
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– cena;
– reference kadra;
– odzivni čas.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem
vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
(3) Merilo cena v skupnih merilih ne sme biti manj kot
80 % vseh meril.
XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN,
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Uspešnost javnega razpisa
32. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja,
v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
Izbira koncesionarja
(1) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan z odločbo.
(2) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(3) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(4) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov (29. člen).
(5) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe.
Sklenitev koncesijske pogodbe
33. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim
koncesionarjem sklene ena koncesijska pogodba.
(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij-
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sko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
Razmerje med koncesijskim aktom
in koncesijsko pogodbo
34. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
35. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem učinkovanja
koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
Pristojni organ za izvajanje koncesije
36. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je organ občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.
XII. PRENOS KONCESIJE
Oblika akta o prenosu
37. člen
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Načini prenehanja koncesijskega razmerja
38. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. s prenehanjem koncesionarja;
3. z odvzemom koncesije;
4. z odkupom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe
39. člen
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem;
3. z odstopom od koncesijske pogodbe;
4. s sporazumno razvezo.
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Potek roka koncesije
40. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
Razdrtje koncesijske pogodbe
41. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– 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 koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu, uporabnikom storitev ali tretjim
osebam;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(4) 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
nepremagljivih okoliščin.
(5) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez
posledic vrniti koncesionarju v naravi.
Odstop od koncesijske pogodbe
42. člen
(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;
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno
opravljanje koncesijske službe).
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja ali izvajanje javne službe.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti.
Sporazumna razveza
43. člen
(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 oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe
nesmotrno ali nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne
izjave.
Prenehanje koncesionarja
44. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
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(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.
Odvzem koncesije
45. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v postavljenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(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 po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
Odkup koncesije
46. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov predpis o načinu izvajanja javne službe. Odkup
koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v
razumnem roku.
XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
Višja sila
47. člen
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank.
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na
njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile 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 javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
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Ureditev razmerij

zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
Spremenjene okoliščine
48. člen
(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
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
izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

53. člen
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja
po tem odloku, izvaja omenjeno javno službo kot koncesionar
dosedanji izvajalec.
Pričetek veljavnosti odloka
54. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11/2021
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
Uporaba prava
49. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
XVI. PREKRŠKI
Prekrški koncesionarja
50. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude;
– ne zagotovi kontinuiranega in kvalitetnega delovanja
javne službe;
– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju z 8. členom tega odloka;
– krši pravice in obveznosti iz tega odloka;
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po
20. členu tega odloka;
– ne uporablja veljavnih tarif;
– ne vodi katastra ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na
predpisan način;
– ne predloži letnega programa ter poročila o njegovi
izvedbi.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve
z značajem dejavnosti javne službe
51. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka in nepooblaščeno opravljanja storitve z značajem dejavnosti javne službe.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Objava javnega razpisa
52. člen
Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.

2315.

Odlok o merilih za odmero komunalnega
prispevka za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 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 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15,
20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne
22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju
1. člen
S tem odlokom se določi podlaga za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu ŠT 02 Šmartno v
Tuhinju (Uradni list RS, št. 79/22).
2. člen
Glede na to, da se bodo vsi obstoječi in predvideni objekti
priključevali na obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja v
neposredni bližini območja OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, se
bo odmera komunalnega prispevka za območje OPPN ŠT 02
Šmartno v Tuhinju vršila po odloku, ki opredeljuje program
opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022-5/1
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

Uradni list Republike Slovenije
2316.

Št.

Odlok o merilih za odmero komunalnega
prispevka za OPPN KA-104

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 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 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15,
20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne
22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN KA-104
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z
Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-104
(Uradni list RS, št. 79/22).
2. člen
Glede na to, da se bodo vsi obstoječi in predvideni objekti
priključevali na obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja
v neposredni bližini območja OPPN KA-104, se bo odmera
komunalnega prispevka za območje OPPN KA-104 vršila po
odloku, ki opredeljuje program opremljanja stavbnih zemljišč in
merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Kamnik.
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021-5/1
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2317.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Kamnik

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 17. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Kamnik
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 32/14) se v 3. členu v tabeli
vrstice pod zap. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 22, 31, 32, 33, 34
in 35 nadomestijo z naslednjimi zapisi:

»
1

039721

039711

2

039801

326091

3

071082

071081

4

072013

072012

5

072031

072021

6

072081

072012

7

107081

697

10

160031

162041

14

160081

225

22

161041

414

CERKLJANSKA
DOBRAVA-VRHOVLJETUNJIŠKA MLAKA
GRAD-APNOŠENTURŠKA GORASIDRAŽ-LANIŠETUNJICE
VIR-RADOMLJEVOLČJI POTOKKAMNIK
ROVA-KOLOVECPALOVČE
HOMEC-ŠMARCA
(Pibernikova cesta)
RADOMLJE-RUDNIK
PRI RADOMLJAHVOLČJI POTOK
BOČNA-MENINA
PLANINA-OKROGČEŠNJICE-GOLICE
KAMNIK (Tunjiška
cesta)-TUNJIŠKA
MLAKA-MLAKA PRI
KOMENDI-GMAJNICA
ZGORNJE STRANJEZAGORICAKREGARJEVOBISTRIČICA-ZAKALLENART NA REBRI
PODHRUŠKAZNOJILE-TROBELNOPOLJANA-ČRNIVEC

160041

1.547

V

3.468 – Cerklje
na Gorenjskem

160031

4.103

V

7.129 – Cerklje
na Gorenjskem

225

1.983

V

1.226 – Domžale

160021

1.689

V

4.192 – Domžale

644

396

V

1.081 – Domžale

071082

2.727

V

1.808 – Domžale

414

12.807

V

17.004 – Gornji Grad

225

4.997

V

2.669 – Komenda

039801

5.993

V

2.556 – Cerklje
na Gorenjskem

225

7.996

V

1.534 – Gornji Grad
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31

161141

160021

32

161161

924

33

235011

072041

34

235031

447

35

282121

490113

VELIKA LAŠNA-OBRŠE
KRANJSKI RAKMARJANINE NJIVEMAČKOV KOT
PŠAJNOVICA-BRDOOBRŠE-PODGORAZLATO POLJEŠMARTNO V TUHINJU
KRAŠNJA-KRAJNO
BRDO-VRHGABROVNICAČEŠNJICE-ZLATENEKBLAGOVICA
ROVT-ŠPITALIČ

Uradni list Republike Slovenije
235011

847

V

1.152 – Lukovica

MAČKOV
KOT

4.901

V

2.174 – Luče

414

2.009

V

7.998 – Lukovica

447

965

V

10.882 – Lukovica

414

4.601

V

5.201 – Nazarje

«

V zadnji vrstici tabele se zapis »138.690 m« nadomesti
s »138.370 m«.
2. člen
V 4. členu se v tabeli vrstica pod zap. št. 2 nadomesti z
naslednjim zapisom:
»
2

»

160521

DOMŽALSKA
CESTA-LJUBLJANSKA
CESTA

225

160521

1.456

V
«

Za zap. št. 2. se doda naslednji zapis:
2.1

160522

LJUBLJANSKA
CESTA

160521

225

1.750

V
«

V zadnji vrstici tabele se zapis »9.375 m« nadomesti z
»9.413 m«.
3. člen
V 5. členu se v tabeli vrstici pod zap. št. 2 in 4 nadomestita
z naslednjima zapisoma:
»

»

2

160721

225

4

160741

160521

ŠMARCA (Radomeljska
cesta-Bistriška cesta)
BAKOVNIŠKA ULICA-ULICA MATIJE BLEJCA

644

898

V

160521

652

V
«

V tabelo se doda naslednji zapis:

2.2

160722

071082

ŠMARCA
(Volčji Potok
-Radomeljska cesta)

160721

153

V
«

V zadnji vrstici tabele se zapis »11.755 m« nadomesti z
»11.787 m«.
4. člen
V 6. členu se v tabeli vrstice pod zap. št. 25, 83, 122
in 134 nadomestijo z naslednjimi zapisi:
»
25
83
122
134

660183
660281
660353
660377

160521
160531
160831
160031

BAKOVNIK-SVIT
PEROVO
PREŠERNOVA
TUNJIŠKA CESTA 9A

HŠ 4A
HŠ 14A
660348
HŠ 9A

193
368
48
137

V
V
V
V

«
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V tabelo se dodajo naslednji zapisi:
»
87.1

660286

660283

87.2

660287

660283

104.1

660309

160021

POSLOVNO-OBRTNA
CONA-TUŠ
POSLOVNO-OBRTNA
CONA-SITAR
NOVI TRG-KROŽNO

108.1

660315

660313

BEVKOVA ULICA

124.1

660356

660348

PREŠERNOVA

127.1

660364

160031

TUNJIŠKA CESTA I

127.2

660365

660364

TUNJIŠKA CESTA II

127.3

660366

660364

TUNJIŠKA CESTA III

660283

89

V

660283

101

V

660309
PARC.
Št. 1034/5
HŠ 2A
PARC.
Št. 540/16
PARC.
Št. 540/2
PARC.
Št. 540/6

273

V

121

V

36

V

111

V

67

V

62

V

«
V zadnji vrstici tabele se zapis »25.715 m« nadomesti s
»26.552 m«.
5. člen
V 7. členu se v tabeli vrstice pod zap. št. 10, 24, 37, 45,
87, 89, 102, 114, 199, 206, 223, 267, 271, 277, 296, 320, 420,
422 in 423 nadomestijo z naslednjimi zapisi:
»
10
24

660023
660045

072031
644

37

660074

071082

45

660095

225

87

660398

160031

89
102
114

660401
660431
660473

160031
160081
660471

199

660657

225

206

660686

160091

223

660715

414

267
271
277

661112
661123
661134

161011
414
161021

296

661181

161161

320

661275

414

420

661581

414

422

735261

235031

423

735271

235031

PRIMOŽEVA ULICA
POLJSKA CESTA
VOLČJI POTOKPERIČ, DOLENC
VOLČJI POTOKCEGLAR-JERNAČ
TUNJIŠKA MLAKA-
KOSIRNIK
KOŠIŠE
KLEMENČEVO
ŽUPANJE NJIVE
DOM STAREJŠIH
OBČANOV
NEVLJE
VRHPOLJE
PRI KAMNIKU
HRIB PRI KAMNIKU
VIR PRI NEVLJAH
MARKOVO
RAKOV ROB-PLANINA
KISOVEC
BUČ
BUČ-HRUŠEVKA
PODBREG-RAVNE
PRI ŠMARTNEM
GABROVNICALUKOVICA
LIPA-RAKITOVEC

HŠ 9
225

120
474

V
V

HŠ 2B

109

V

HŠ 27

288

V

HŠ 12

157

V

HŠ 24C
HŠ 4
HŠ 18A

960
661
433

V
V
V

HŠ 26

454

V

HŠ 33I

139

V

HŠ 258A

157

V

HŠ 2
HŠ 5
HŠ NH

317
225
396

V
V
V

DOM

2.627

V

HŠ 30D

229

V

RAZCEP

5.000

V

235031

197

V

1.077 – Lukovica

161121

1.559

V

276 – Lukovica

HŠ 49
HŠ NH
HŠ 108

83
54
71

V
V
V

HŠ 4E

92

V

HŠ 4D

120

V

V tabelo se dodajo naslednji zapisi:
»
19.1
56.1
64.1

660034
660119
660129

644
660116
660112

108.1

660456

160081

108.2

660457

660456

KAMNIŠKA CESTA
PODGORJE-ŽURBI
PODGORJE-VIDOVIČ
BISTRIČICABALANTIČ
BISTRIČICA-RAK

498 – Luče

«
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154.1
200.1

660558
660659

660557
160061

206.1

660687

660657

224.1

660717

660716

230.1

661012

160021

268.1
277.1
277.2
314.1
344.1
367.1
377.1
377.2
418.1

661114
661135
661136
661253
661332
661387
661452
661453
661562

414
661132
161021
161041
661345
661384
661451
107081
161091

420.1

661582

661581
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GODIČ
660561
NEVELJSKA POT
HŠ 2D
OSKRBOVANAHŠ 1E
DRNOVŠKOVA POT
VRHPOLJE
HŠ 278B
PRI KAMNIKU-JEMC
ZGORNJE PALOVČE-
HŠ 4
HRIBAR
SOTESKA-TORKAR
HŠ 43
ROŽIČNO
HŠ 10A
MARKOVO-KOSMATIN
HŠ 3F
ŽUBEJEVO-HRIBAR
HŠ 2B
LAZE V TUHINJU
HŠ 21E
ZGORNJI TUHINJ
SPOMENIK
ČEŠNJICE V TUHINJU
HŠ 19
ČEŠNJICE V TUHINJU
HŠ 4D
GOLICE
HŠ 18
RAVNE PRI ŠMARHŠ 11
TNEM-PODBREGAR

73
49

V
V

62

V

54

V

152

V

122
226
107
23
54
381
93
151
71

V
V
V
V
V
V
V
V
V

138

V
«

V tabeli se črtajo naslednji zapisi:
»
25

660046

660040

78
99

660388
660421

160030
660450

PEŠPOT (POLJSKA
CESTA-KOROŠKA
CESTA)
TUNJICE-VERŠNIK
BISTRIČICA-ZAKAL

V zadnji vrstici tabele se zapis »177.916 m« nadomesti
s »178.962 m«.
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022/265 (509) z dne
26. 5. 2022.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0071/2014
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2318.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Proračunskega sklada za športne objekte
v Občini Kamnik

Na podlagi 56. 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 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

660060

350

P

HŠ 6
039800

175
1.119

V
V

«

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Proračunskega sklada za športne objekte
v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne
objekte v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 44/19 in 139/20) se
v 1. členu prvi odstavek spremeni, tako da se po novem glasi:
»S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za športne
objekte v Občini Kamnik, in sicer za izgradnjo Športnega parka
Virtus ter izgradnjo športnega parka za individualne športe
(pumptrack poligon ipd.) (v nadaljevanju: proračunski sklad).«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-0008/2019
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2319.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turistični in promocijski taksi v Občini
Kamnik

Na podlagi 13., 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 17. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je
Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 43/18) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg oseb, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1
oproščene plačila turistične takse in posledično promocijske
takse, so dodatno oproščene plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– osebe z mednarodno zaščito in
– osebe z začasno zaščito razseljenih oseb.
(2) Poleg oseb, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1
oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, so
dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov
tudi:
– turisti v kampih.«

Št.

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2320.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2022

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) ter 17. in 60. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je
Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi
sredstev proračunske rezerve za leto 2022
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 (Uradni list RS,
št. 29/22), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
1. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva
do skupne višine 263.500 eurov za izvajanje ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, sanacijo zemeljskih
plazov in izvedbo preventivnih ukrepov na vodotokih v Občini
Kamnik.«
3. člen
2. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. preventivne ukrepe na vodotokih do 30.000 eurov,
2. sanacijo zemeljskega plazu pod JP661171 Žaga–Podstudenec do 32.500 eurov,

Stran
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3. sanacijo zemeljskega plazu nad JP660473 Županje
Njive do 60.000 eurov,
4. sanacijo zemeljskega plazu pod cesto Zagorica nad
Kamnikom do 25.500 eurov,
5. sofinanciranje kmetijskih plazov do 20.000 eurov,
6. sofinanciranje urejanja vodotokov do 50.000 eurov,
7. sofinanciranje odprave posledic požara Spodnje Palovče do 15.500 eurov,
8. izvedbo geomehanskih raziskav in projektno dokumentacija PZI za sanacije zemeljskih plazov do 30.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2021-3/7
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2022 dalje.
Št. 322-1/2022
Kamnik, dne 22. junija 2022
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2321.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi območij krajevnih skupnosti
in volitvah v svete krajevnih skupnosti
v Občini Kamnik

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.
US), 19.a 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) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine
Kamnik na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete
krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete KS v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96,
69/98, 81/02, 100/06, 45/10, 42/14 in 43/18, v nadaljevanju:
odlok) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V Občini Kamnik krajevne skupnosti obsegajo območja
naslednjih naselij oziroma ulic:
1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA:
Črna pri Kamniku
Gozd
Kališe
Krivčevo
Podlom
Podstudenec
Potok v Črni
Smrečje v Črni
Zavrh pri Črnivcu
Žaga
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Krivčevo 2.
2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Bakovnik (razen hišnih št. 1, 2 in 2A)
Bakovniška ulica
Bazoviška ulica
Črnivška ulica
Dobajeva ulica
Domžalska cesta
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Groharjeva ulica
Jakopičeva ulica
Jamova ulica
Jelovškova ulica
Klavčičeva ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. od 14 do 86)
Mengeška pot
Meninska ulica
Perovo (28, 30, 32)
Prvomajska ulica
Rudniška ulica
Slatnarjeva ulica
Šipkova ulica
Ulica Matije Blejca
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Jakopičeva 11.
3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Brezje nad Kamnikom
Črna pri Kamniku (10b)
Godič
Kršič
Vodice nad Kamnikom
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Godič 73 a.
4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK CENTER
Ekslerjeva ulica
Frančiškanski trg
Fužine
Glavni trg
Gregorčičeva ulica
Hipolitov prehod
Japljeva ulica
Kettejeva ulica
Knafličev prehod
Kolodvorska ulica
Košiše (hišne št. od 1 do 14a in od 22 do 29)
Levstikova ulica
Maistrova ulica
Medvedova ulica
Muzejska pot
Na produ
Parmova ulica
Petruškova pot
Podgorska pot (8)
Pot na Poljane
Prečna ulica
Prešernova ulica
Raspov prehod
Sadnikarjeva ulica
Samostanska ulica
Streliška ulica
Šlakarjeva pot
Šlakarjev prehod
Šolska ulica
Šutna
Tomšičeva ulica
Trg prijateljstva
Trg svobode
Trg talcev
Tunjiška cesta
Ulica Edvarda Peperka
Ulica Josipa Močnika
Usnjarska cesta
Zaprice
Žale
Žebljarska pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Maistrova ulica 18.
5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Bistričica
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Kregarjevo
Okroglo

Uradni list Republike Slovenije
Spodnje Stranje
Stahovica
Stolnik
Velika Planina
Zagorica nad Kamnikom
Zakal
Zgornje Stranje
Županje Njive
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Zgornje Stranje 22.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Cankarjeva cesta
Cesta dr. Tineta Zajca
Cesta treh talcev
Drnovškova pot
Jeranovo
Molkova pot
Neveljska pot
Ob Bistrici
Podjelše
Polčeva pot
Pot na Jeranovo
Prašnikarjev drevored
Ulica Antona Kotarja Martina
Zduša
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Cankarjeva cesta 37.
7. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Bela (hišne št. od 10 do 18 in od 28 do 30)
Motnik
Zajasovnik – del
Zgornji Motnik
Sedež krajevne skupnosti je Motnik, Motnik 33.
8. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Briše
Hrib pri Kamniku
Nevlje
Oševek
Poreber
Soteska
Tučna
Vir pri Nevljah
Vrhpolje pri Kamniku
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Nevlje 18.
9. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Bevkova ulica
Lobodova ulica
Maistrova ulica (32)
Na bregu
Na jasi
Novi trg
Palovška cesta
Perkova ulica
Perovo
Pot na Dobravo
Pot v Rudnik
Prisojna pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
10. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Bakovnik (hišni št. 1, 2 in 2a)
Janežičev drevored
Kajuhova pot
Kovinarska cesta
Livarska ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. 1, 2, 3, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d,
4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k, 5d, 9a, 9b, 9c, 10a, 11, 11a, 11b, 11d,
11e, 11f, 12, 13)
Podlimbarskega pot
Pot 27. julija
Steletova cesta
Tkalska pot
Zikova ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Ljubljanska cesta 1.
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11. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Podgorje
Korenova cesta
Tunjiška Mlaka (7c, 8d, 8e, 8f)
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Podgorje 55a.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Gabrovnica
Laseno
Mali Rakitovec
Pšajnovica
Veliki Rakitovec
Sedež krajevne skupnosti je Blagovica, Mali Rakitovec 15.
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Bela Peč
Markovo
Poljana
Rožično
Sela pri Kamniku
Sovinja Peč
Studenca
Trobelno
Znojile
Žubejevo
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Sela pri Kamniku 5 a.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Loke v Tuhinju
Pirševo
Podhruška
Potok
Snovik
Srednja vas pri Kamniku
Vaseno
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Srednja vas 3b.
15. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Bistriška cesta
Drnovo
Gmajna
Gornji log
Grintovška cesta
Gubčeva ulica
Habjanova ulica
Jeranova ulica
Kamniška cesta
Kolenčeva pot
Koroška cesta
Livada
Mala pot
Mlinarska ulica
Nova pot
Nožiška cesta
Obrtniška ulica
Orehova ulica
Pibernikova cesta
Poljska cesta
Pot iz vasi
Primoževa ulica
Radomeljska cesta
Sončna ulica
Spodnji log
Stegne
Štajerska ulica
Trata
Trg padlih borcev
Zelena pot
Sedež Krajevne skupnosti je Šmarca, Trg padlih borcev 2.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V TUHINJU
Buč
Gradišče v Tuhinju
Hruševka
Kostanj
Podbreg
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Praproče v Tuhinju
Ravne pri Šmartnem
Sidol
Stebljevek
Šmartno v Tuhinju
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju, Šmartno v
Tuhinju 27.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Bela (hišne št. od 2 do 9 in od 19 do 27)
Okrog pri Motniku
Špitalič
Sedež krajevne skupnosti je Motnik, Špitalič 32a.
18. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Cirkuše v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju
Črni Vrh v Tuhinju
Golice
Laze v Tuhinju
Liplje
Mali Hrib
Stara Sela
Veliki Hrib
Zgornji Tuhinj
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 29.
19. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Košiše (hišne št. od 15 do 21d)
Laniše
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
20. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Rudnik pri Radomljah
Volčji Potok
Sedež krajevne skupnosti je Radomlje, Volčji Potok 43 h.
21. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Spodnje Palovče
Trebelno pri Palovčah
Velika Lašna
Vranja Peč
Zgornje Palovče
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Vranja Peč 3.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Aškerčeva ulica
Čopova pot
Frana Albrehta ulica
Franca Pirca ulica
Jenkova ulica
Jurčičeva ulica
Kebetova ulica
Kersnikova ulica
Koželjeva ulica
Kranjska cesta
Ljubljanska cesta (hišne št. 1a, 1b, 1c, 1č, 3a, 3b, 3c, 4,
5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10)
Miklavčičeva ulica
Mlakarjeva ulica
Murnova ulica
Parapatova ulica
Podgorska pot
Pot Marije Vere
Rozmanova ulica
Svetčeva pot
Trdinova ulica
Ulica Andreja Smolnikarja
Ulica Fortunata Berganta
Ulica Frančka Miha Paglovca
Ulica Jakoba Alešovca
Ulica Jakoba Zupana
Ulica Josipa Ogrinca
Ulica Kamniško-zasav. odreda
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Ulica Ljudevita Stiasnyja
Ulica Toma Brejca
Ulica Vilka Rožiča
Vavpotičeva ulica
Vegova ulica
Vremšakova ulica
Župančičeva ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0004/2022-4/1
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2322.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Kamnik

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18
– ZNOrg in 3/22 – ZDeb) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Kamnik
1. člen
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju
kulture na območju Občine Kamnik.
2. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju
Občine Kamnik se določi:
– Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik, katastrska občina 1911 Kamnik parcela 397/15 (ID 4644018),
katastrska občina 1911 Kamnik parcela 397/65 (ID 6748029).
– Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, katastrska občina 1898 Mekinje parcela 18 (ID 3720302), katastrska občina 1898 Mekinje parcela 19 (ID 3717096), katastrska
občina 1898 Mekinje parcela 20 (ID 528650), katastrska občina
1898 Mekinje parcela 17/1 (ID 5986664), katastrska občina
1898 Mekinje parcela 1/2 (ID 697184), katastrska občina 1898
Mekinje parcela 1/4 (ID 5986681).
– Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik, katastrska občina 1911 Kamnik stavba
1150 del stavbe 4 (ID 7075900).
– Medobčinski muzej Kamnik, Muzejska pot 1, 1241 Kamnik, katastrska občina 1911 Kamnik parcela 328 (ID 1935253),
katastrska občina 1911 Kamnik parcela 329 (ID 2608347),
katastrska občina 1911 Kamnik parcela 330/1 (ID 2775870),
katastrska občina 1911 Kamnik parcela 327 (ID 859092).
– Galerija Miha Maleš, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, katastrska občina 1911 Kamnik stavba 507 del stavbe 2 (ID 7221473).
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– Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Šutna 23, 1241 Kamnik,
katastrska občina 1911 Kamnik stavba 1043 del stavbe 1
(ID 6700835), katastrska občina 1911 Kamnik stavba 1043 del
stavbe 4 (ID 6700837), katastrska občina 1911 Kamnik stavba
1043 del stavbe 5 (ID 6700838).
– »Kavarna Veronika«, Japljeva ulica 2, 1241 Kamnik,
katastrska občina 1911 Kamnik stavba 46 del stavbe 6
(ID 6249058), katastrska občina 1911 Kamnik parcela 58/1
(ID 6128094).
– Kulturni dom Podgorje, Podgorje 55 a, 1241 Kamnik,
katastrska občina 1908 Podgorje parcela 350/7 (ID 3261536).
– Dom krajanov Godič, Godič 73 a, 1242 Stahovica, katastrska občina 1894 Godič parcela 19/2 (ID 2215329).
– Dom krajanov Kamniška Bistrica – »Vegrad«, Stahovica 10 b, 1242 Stahovica, katastrska občina 1891 Županje
Njive parcela 427/5 (ID 3521016).
– Kulturna dvorana Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 4 a,
1219 Laze v Tuhinju, katastrska občina 1919 Zgornji Tuhinj
stavba 130 del stavbe 2 (ID 6133682).
– Kulturni dom Šmartno v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 27,
1219 Laze v Tuhinju, katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju
parcela 9/3 (ID 4727765), katastrska občina 1917 Šmartno v
Tuhinju parcela 10/7 (ID 6766129), katastrska občina 1917
Šmartno v Tuhinju parcela 10/6 (ID 6766128), katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 9/10 (ID 6711889).
– Kulturni dom Motnik, Motnik 56, 1221 Motnik, katastrska
občina 1923 Motnik stavba 60 del stavbe 5 (ID 6017032).
– Budnarjeva hiša, Zgornje Palovče 5, 1241 Kamnik,
katastrska občina 1912 Palovče parcela 586/3 (ID 6496364),
katastrska občina 1912 Palovče parcela 585 (ID 1521583).
– Preskarjeva bajta, ki stoji na zemljišču znotraj območja
planšarskega naselja na Veliki planini, katastrska občina 1890
Črna parcela 741/29 (ID 2224990).
4. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura
na področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 45/03
in 67/03 – popr.).
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 610-0003/2022
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2323.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kamnik

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), 34. člena Zakona o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), 84. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15,
20/17 in 61/19) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik
na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kamnik
1. člen
Občinsko volilno komisijo Občine Kamnik sestavljajo:
– predsednica:
Stanislava Avbelj,
– namestnica predsednice:
Irma Ulčar,
– članica:
Mateja Gradišek Resnik,
– namestnik članice:
Gregor Kunej,
– član:
Domen Gruden,
– namestnik člana:
Ivan Miš Spruk,
– član:
Rok Jemec,
– namestnica člana:
Pavla Humar.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Kamnik je Glavni
trg 24, Kamnik.
3. člen
Mandat Občinske volilne komisije Občine Kamnik traja
4 leta.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2018
Kamnik, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

LJUBLJANA
2324.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta »Zelena energija
na površinah in objektih Mestne
občine Ljubljana«

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, prvega odstavka
36. člena, prvega odstavka 40. člena in šestega odstavka
52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), drugega odstavka 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), 9. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
(Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B), drugega odstavka
43. 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) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 4. 7.
2022 sprejel
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ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta »Zelena energija na površinah
in objektih Mestne občine Ljubljana«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta
»Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana« (v nadaljnjem besedilu: projekt) v obliki koncesijskega
partnerstva.
Ta odlok določa tudi predmet in model koncesijskega partnerstva, pogoje za podelitev koncesije, pravice in obveznosti
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in
pogoje ter merila za izbor, trajanje koncesijskega razmerja in
druga vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja
za izvedbo projekta.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– »koncedent« je Mestna občina Ljubljana;
– »koncesionar« je fizična ali pravna oseba ali združenje teh
oseb, ki je izvajalec javno-zasebnega partnerstva po tem odloku;
– »površine oziroma objekti« so zemljišča oziroma objekti
na teh zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in so
opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka;
– »uporabniki oziroma upravljavci površin oziroma objektov« so javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Ljubljana in ki za
izvajanje svoje javne dejavnosti uporabljajo oziroma upravljajo
površine oziroma objekte;
– »skupnostna samooskrba« je proizvajanje električne
energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje potreb vsaj dveh končnih odjemalcev, povezanih v
skupnostno samooskrbo, z eno ali več napravami za samooskrbo, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22);
– »končni odjemalec s samooskrbo« je končni odjemalec,
ki je imetnik soglasja za priključitev na prevzemno-predajnem
mestu, ali druga oseba, ki ima soglasje imetnika soglasja za priključitev za odjem električne energije prek prevzemno-predajnega
mesta in ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastne končne rabe električne
energije z napravo za samooskrbo in lahko shranjuje ali prodaja
lastno proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov, če navedene dejavnosti za negospodinjske odjemalce s samooskrbo
niso osnovne poslovne ali poklicne dejavnosti;
– »naprava za samooskrbo« je proizvodna naprava, ki
proizvaja električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) praviloma za celotno ali delno pokrivanje
potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot ga določajo Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZJZP), Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21
– ZJN-3B; v nadaljnjem besedilu: ZNKP) in Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21,
189/21, 29/22 – ZUOPVCE; v nadaljnjem besedilu: ZSROVE).
II. VSEBINA, MODEL IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
3. člen
(javni interes)
Mestna občina Ljubljana skladno s 1. členom, 4. členom,
37. členom, 38. členom, 39. členom in 40. členom ZSROVE v
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povezavi z določbami Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12.
2018, str. 82), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2003 z dne 6. avgusta 2021 o dopolnitvi
Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z
vzpostavitvijo platforme Unije za razvoj energije iz obnovljivih
virov (UL L št. 407 17. 11. 2021, str. 4), Direktive 2012/27/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o
energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/EU in
2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES
(UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/826 z dne 4. marca
2019 o spremembi prilog VIII in IX k Direktivi 2012/27/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino celovitih ocen možnosti za učinkovito ogrevanje in hlajenje (UL L
137 z dne 23. 5. 2019, str. 3), in sicer v delu, ki se nanaša
na spodbujanje električne energije iz soproizvodnje z visokim
izkoristkom, prvo alinejo drugega odstavka 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), 11. členom ZJZP, 7. členom Uredbe o
samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 43/22) in Lokalnim energetskim konceptom
Mestne občine Ljubljana za obdobje 2022–2030, ki ga je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 32. seji 16. 5. 2022
(v nadaljnjem besedilu: LEK MOL), s tem odlokom sprejema
odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta, s čimer
se zagotavlja vzpodbujanje proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov energije (sončni fotovoltaični vir) in vzpostavlja
pogoje za doseganje ciljev skupnostne samooskrbe za Mestno
občino Ljubljana in uporabnike oziroma upravljavce površin
oziroma objektov.
Javni interes iz prejšnjega odstavka je izkazan na naslednji način:
– da se bo v okviru projekta vzpostavila proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (sončni fotovoltaični
vir) na površinah oziroma objektih;
– da se bo v okviru projekta zasledovalo uresničevanje
ciljev skupnostne samooskrbe Mestne občine Ljubljana in uporabnikov oziroma upravljavcev površin oziroma objektov;
– da se bo z vključitvijo koncesionarja v projekt doseglo
zastavljene cilje brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, saj bo investicija zasebnika poplačana iz ustvarjenih prihodkov, vezanih na proizvedeno električno energijo;
– da se bo v okviru projekta zasledovalo uresničevanje
cilja zanesljive in stroškovno učinkovite oskrbe z električno
energijo v objektih, ki bodo vključeni v projekt;
– da se bo zaradi izvedbe projekta v Mestni občini Ljubljana povečala uporaba obnovljivih virov energije;
– da se bodo z izvedbo projekta uresničili cilji in ukrepi iz
LEK MOL in se bo s tem prispevalo k izpolnjevanju obvez in
zavez držav članic Evropske unije k doseganju ciljev Evropske
unije za skupni delež energije iz obnovljivih virov energije v
končni bruto porabi energije v Evropski uniji do leta 2030, to
je najmanj 30 %.
4. člen
(predmet koncesijskega razmerja)
Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki
vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih
naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira
energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega
pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s
samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in
sicer na površinah oziroma objektih.
V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje
končnih ponudb, lahko koncedent nabor površin oziroma objektov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, ne pa tudi poveča.
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Nabor površin oziroma objektov tega odloka se lahko
zmanjša, če:
– se za posamezne površine ali objekte tega odloka v
fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa izkaže, da je njihova
vključitev v projekt z vidika koncedenta negospodarna ali da ni
tehnično izvedljiva ali bi njihova vključenost v projekt povzročila
nesorazmerno visoke stroške investicije;
– bi pridobljene smernice pristojnih soglasodajalcev za
izvedbo projekta (npr. Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, elektro distributerji) ali pogoji upravljavcev oziroma uporabnikov posameznih objektov (npr. posebni
pogoji uporabe objekta) izvedbo projekta onemogočali ali toliko
podražili ali bi usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo
celotnega projekta.
5. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo koncedent koncesionarju omogočil izvedbo gradbenih, tehnoloških, investicijskih in
drugih ukrepov, potrebnih za realizacijo projekta, v obsegu, kot
bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo v fazi izvedbe javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: investicijski ukrepi).
Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih
površinah oziroma objektih tega odloka, bo koncesionar v
pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve
njihovega upravljanja (v nadaljnjem besedilu: storitve vzdrževanja in upravljanja) in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko
pogodbo.
Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih,
obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju
zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice
(npr. služnostna pravica, pravica graditi – izvedbe gradbenih
posegov).
6. člen
(model javno-zasebnega partnerstva)
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za uresničevanje javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta
ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je
sklenitev javno-zasebnega pogodbenega partnerstva v obliki
koncesije gradenj.
Koncesija gradenj iz prejšnjega odstavka tega člena se
bo praviloma izvedla po modelu DFBOT (model: projektiraj-
financiraj-zgradi-upravljaj oziroma obratuj in vzdržuj-prenesi
v last koncedenta), ob upoštevanju določil ZJZP in ZNKP.
Izvedeni investicijski ukrepi po modelu DFBOT bodo praviloma
postali lastnina koncedenta po preteku s pogodbo določenega
koncesijskega obdobja.
Koncedent lahko s koncesijsko pogodbo opredeli, kadar
bi bilo to ekonomsko upravičeno, da se projekt izvede po
modelu DFBOO (model: projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj
oziroma obratuj in vzdržuj-ohrani v lasti koncesionarja), in sicer
v primerih, ko bi se izkazalo, da je dogovorjena koncesijska
doba enaka življenjski dobi izvedenih investicijskih ukrepov,
vendar mora v tem primeru koncedent v koncesijski pogodbi na
koncesionarja prenesti obveznost, da vzpostavi prvotno stanje
na površinah oziroma objektih, ki bodo predmet projekta ter da
koncesionar prevzame strošek razgradnje.
Izvedba projekta predvideva realizacijo projekta na način,
da ne bo prišlo do trajne spojitve izvedenih investicijskih ukrepov z nepremičnino.
Koncedent bo za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov na posameznih površinah oziroma objektih lahko zagotovil dodatna javna finančna sredstva, potrebna za realizacijo
predvidenih investicijskih ukrepov, vendar le, če bo to možnost
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predvidel v razpisni dokumentaciji za izvedbo javnega razpisa. V tem primeru mora koncedent pred zaključkom javnega
razpisa izdelati poseben investicijski dokument, ki mora potrditi upravičenosti izvedbe projekta s sofinanciranjem izvedbe
posameznih investicijskih ukrepov iz proračuna ter opredeliti
najvišjo dopustno višino javnih sredstev, ki se bodo namenila
za izvedbo investicijskih ukrepov.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA
IN KONCESIONARJA TER UPORABNIKOV OZIROMA
UPRAVLJAVCEV POVRŠIN OZIROMA OBJEKTOV
7. člen
(pravice in obveznosti koncedenta)
Koncedent ali s strani koncedenta pooblaščeni uporabniki
oziroma upravljavci površin oziroma objektov v okviru projekta
prevzemajo obveznost rednega plačevanja dobavljene električne energije po ceni, kot je opredeljena s koncesijsko pogodbo.
Plačila koncedenta oziroma uporabnikov so vezana na dejansko proizvedeno in dobavljeno električno energijo.
Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih
prihrankih iz naslova skupnostne samooskrbe, znižanja obveznosti plačila omrežnine ali obveznih dajatev, soudeležbe na
prihodkih, vezanih na uveljavljanje obratovalne podpore, ali
morebitnih subvencij, kar se podrobneje opredeli s koncesijsko
pogodbo.
Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent
zagotovi koncesionarju pravico dostopa do površin oziroma
objektov.
Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju
projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne
energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri
čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne
energije.
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična,
tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne
energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja
investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo
finančno tveganje prevzel koncedent.
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe
dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, ko
obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov
prevzame koncedent.
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih
upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih
za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje
naprav za samooskrbo.
Ostale poglavitne dolžnosti koncesionarja so:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega gospodarja, v
skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo;
– zagotavljati koncedentu in uporabnikom objektom dobavo električne energije v obsegu in pod pogoji, določenimi s
predpisi in koncesijsko pogodbo;
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– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni koncesijski pogodbi;
– kot dober gospodar uporabljati, vzdrževati in upravljati
naprave za samooskrbo;
– redno vzdrževati naprave za samooskrbo v obsegu,
opredeljenem s koncesijsko pogodbo, na način, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja njihova
vrednost in omogoča njihovo varno in normalno delovanje;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe;
– po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in
upravljanje koncedenta izvedene investicijske ukrepe v delujočem stanju, ki omogoča varno in normalno delovanje, v
obsegu, kot bo opredeljen s koncesijsko pogodbo;
– voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila
skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo
zahtevo;
– voditi in ažurirati evidence in jih redno predajati koncedentu.
9. člen
(odgovornost koncesionarja)
Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po
koncesijski pogodbi, najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Koncesionar je odgovoren za škodo, ki bi utegnila
nastati koncedentu, uporabnikom oziroma upravljavcem površin oziroma objektov ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem
dejavnosti iz koncesijske pogodbe, v skladu s splošnimi pravili
o kazenski in odškodninski odgovornosti.
Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije
koncedentu, uporabnikom oziroma upravljavcem površin oziroma objektov ali tretjim osebam povzroči on sam ali kdo drug, ki
bo delal v njegovem imenu, in za običajna tveganja, ki izhajajo
iz ali so povezana z izvedbo predvidenih posameznih investicijskih ukrepov, ki bodo predmet javno-zasebnega partnerstva.
Obseg, trajanje in vsebina zavarovanja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(dolžnosti koncedenta, uporabnikov oziroma upravljavcev)
Koncedent, uporabniki oziroma upravljavci površin oziroma objektov imajo zlasti naslednje dolžnosti:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje koncesije;
– omogočiti dostop do vseh površin oziroma objektov v
zvezi z opravljanjem koncesije;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog iz
tega odloka oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki lahko vpliva na izvajanje koncesije;
– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.
11. člen
(druge pravice in obveznosti)
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki
niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba mora biti sklenjena na način, ki
zagotavlja uravnoteženo izvajanje koncesije.
S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega
interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
Koncedent bo pred objavo javnega razpisa od uporabnikov oziroma upravljavcev površin oziroma objektov, ki so predmet koncesije, pridobil pisno soglasje za izvedbo investicijskih
ukrepov koncesionarja na teh površinah oziroma objektih.
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IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI
TER MERILA ZA IZBOR
12. člen
(postopek izbire)
Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po
postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis za podelitev
koncesije za izvedbo projekta se objavi na portalu javnih naročil
v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu Evropske unije. Sklep
o začetku postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan.
Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v skladu z
zakonom, ki ureja javno naročanje.
V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi
transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
13. člen
(omejitev glede prijave na javni razpis)
Na javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta
lahko kandidat vloži le eno prijavo. Če prijavo na javni razpis
vloži združenje oseb, sme biti ista fizična ali pravna oseba
oziroma njena povezana družba udeležena le pri eni prijavi.
14. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)
Kandidat mora za podelitev koncesije za izvedbo projekta
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije;
2. da pri kandidatu ne obstajajo izključitveni razlogi, opredeljeni v predpisih, ki urejajo javno naročanje, ki jih koncedent
podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji;
3. da kandidat ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
4. da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel
blokiranih poslovnih računov;
5. da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh letih znašalo vsaj višino, ki je enaka ponujeni ocenjeni
vrednosti investicijskih ukrepov. Če ponudnik v katerem izmed
zadnjih treh let še ni obstajal, se za to leto upošteva realizacija
0 EUR;
6. da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi
stroški izvedbe investicijskih ukrepov in vsi stroški izvajanja
koncesionirane dejavnosti ter da navede vire financiranja za
pokritje predvidenih stroškov in izkaže, da razpolaga s finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo predvidenih ukrepov;
7. da ima ustrezne izkušnje in reference na področju
izvajanja koncesionirane dejavnosti;
8. da poda pisno izjavo, da bo sklenil zahtevana zavarovanja;
9. da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
10. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije na
kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka,
predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
11. da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki
omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti;
12. da je predložil opis tehnološke rešitve izvedbe investicijskih ukrepov, ki je skladen z zahtevami koncedenta;
13. da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki
ustrezajo sodobnim standardom na trgu;
14. da izpolnjuje vse obvezne zakonske pogoje po veljavni zakonodaji in iz razpisne dokumentacije koncedenta;
15. da predloži pogodbo oziroma drugo dokazilo o ureditvi
medsebojnih razmerij v primeru skupne ponudbe več fizičnih
ali pravnih oseb;
16. druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
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Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka koncedent
določi v javnem razpisu za podelitev koncesije za izvedbo
projekta.
Koncedent lahko v fazi javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta od kandidata zahteva, da predloži
dodatna pojasnila oziroma dokazila, s katerimi kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev iz tega člena.
15. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila
za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko
najugodnejšega kandidata.
Koncedent mora pri oblikovanju meril za izbor koncesionarja zasledovati javni interes na način, da bodo bolje ocenjene
ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili:
– nižji strošek električne energije za koncedenta in uporabnike;
– nižjo vrednost investicije v izvedbo investicijskih ukrepov;
– višji delež samooskrbe;
– krajše obdobje trajanja koncesijskega razmerja.
Podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja bo
koncedent določil v okviru javnega razpisa.
16. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire
koncesionarja se pooblasti Mestno upravo Mestne občine Ljubljana.
Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe ter
ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
Akt izbire je akt poslovanja skladno z določbami ZNKP.
17. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet članov. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih
izkušenj z delovnega področja, ki ga pokrivajo, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s
podpisom izjave o izpolnjevanju teh pogojev.
Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne
izpolnjuje pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena,
se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne
komisije (npr. javno odpiranje prijav).
Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi navzoči člani
strokovne komisije. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo
akta o izbiri.
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta oziroma zunanji strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim
za uspešno izbiro koncesionarja.
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V. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
18. člen
(vzpostavitev koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem. Veljavnost koncesijske pogodbe je vezana na predložitev finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
in pod pogoji, ki bodo podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji in vzorcu koncesijske pogodbe.
Akt o izbiri iz šestega odstavka prejšnjega člena preneha
veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe
v roku 60 dni od prejema pisnega poziva koncedenta k podpisu
koncesijske pogodbe.
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.
19. člen
(trajanje in podaljšanje razmerja)
Koncesijska pogodba se sklene za koncesijsko obdobje
do 25 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v posel. Obveznosti
koncedenta in koncesionarja, ki izhajajo iz sklenjene koncesijske pogodbe, vključno v zvezi z uvedbo koncesionarja v posel,
se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v
koncesijski pogodbi.
Koncedent in koncesionar lahko s terminskim planom
opredelita faznost izvedbe projekta, pri čemer se projekt razdeli na prvo pripravljalno fazo, drugo izvedbeno fazo in tretjo
obratovalno fazo izvajanje koncesije.
Trajanje koncesijskega obdobja se lahko podaljša največ
za polovico s koncesijsko pogodbo dogovorjenega koncesijskega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej
v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov
v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.
V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar
v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino
aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v katerem
se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge
določbe, s katerimi se spreminja osnovno koncesijsko pogodbo.
Pred sklenitvijo aneksa mora koncedent pripraviti investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve aneksa.
20. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)
Sprememba koncesijske pogodbe je med njeno veljavnostjo dopustna pod pogoji, kot jih določa 60. člen ZNKP.
VI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
21. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent
uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske
pogodbe;
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– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju;
– začasni prevzem izvedenih ukrepov v upravljanje;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti izvedenih ukrepov;
– odvzem koncesije;
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem
interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
22. člen
(začasni prevzem investicijskih ukrepov v upravljanje)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske
pogodbe, da začasno prevzame izvedene investicijske ukrepe
v upravljanje oziroma izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje njihove vrednosti.
VII. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODBE
23. člen
(dolžnost poročanja)
Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti
v roku 15 dni od zahteve.
Koncesionar je dolžan pripraviti letno poročilo po posameznih napravah za samooskrbo, ki zajema: opis stanja,
opravljena dela oziroma ukrepe, morebitne potrebne dodatne
investicije in ukrepe ter doseganje ciljev proizvodnje električne
energije.
Koncesionar je dolžan predložiti letno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. marca za preteklo koledarsko
leto.
Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe koncesionar v primerih iz drugega odstavka 6. člena skupaj s prenosom
vse infrastrukture, vgrajene opreme in naprav, koncedentu, v
celoti, v last in posest, brezplačno izroči tudi vse evidence in
vso dokumentacijo (gradbena dovoljenja, soglasja, investicijsko
dokumentacijo, projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, dnevnike vzdrževanja, vse podatke glede proizvodnje idr.).
24. člen
(ločeno vodenje računovodstva)
Koncesionar mora za izvajanje koncesije voditi ločeno računovodstvo v skladu z veljavnimi predpisi. Koncesionar mora
koncedentu predložiti revidirano letno poročilo.
25. člen
(nadzor nad izvajanjem pogodbe)
Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana ali zunanjega izvajalca.
Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene
dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega
nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled
naprav in opreme za izvajanje koncesijskih obveznosti ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske
izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo
koncesionar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na
izvajanje koncesije, nadalje vpogled v vodene zbirke podatkov
ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v
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poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma v primeru iz drugega
odstavka tega člena predstavnik koncesionarja in predsednik
nadzorne komisije.
Koncedent si pridržuje pravico, da po petih letih opravi
generalno revizijo izvajanja koncesijske pogodbe. Generalna
revizija se opravi najmanj vsakih pet let do preteka koncesijskega obdobja oziroma pogosteje po potrebi.
26. člen
(nadzorni ukrepi)
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 tega odloka ali koncesijske
pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
IN KONCESIJSKE POGODBE
27. člen
(redno prenehanje)
Koncesijsko razmerje redno preneha s pretekom časa, za
katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
28. člen
(predčasno prenehanje)
Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa
v koncesijski pogodbi.
29. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe, če ugotovita, da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali mogoče.
V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse medsebojne
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema naprav in opreme
izvedenih investicijskih ukrepov, ki jih je vzpostavil koncesionar.
30. člen
(odvzem koncesije)
Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s
strani koncedenta predčasno preneha, če:
– koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega
odloka v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti
če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjenih investicijskih
ukrepov;
– je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega
odloka preneha izvajati v koncesijski obliki;
– je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene
insolventnosti koncesionarja;
– 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;
– obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
– je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je
koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali
na podelitev koncesije;
– se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske
pogodbe.
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Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje
prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za
začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je
prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.
Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba pravnomočna.
Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v
koncesijski pogodbi.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda Mestna uprava Mestne občine
Ljubljana. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti
odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta vse izvedene ukrepe in opremo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost predanih
ukrepov in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v
koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.
31. člen
(odkup koncesije)
Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo
koncedentu na njegovo zahtevo prodal koncesijo, vključno z
napravami in opremo izvedenih investicijskih ukrepov (odkupna
pravica koncedenta).
Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupa koncesije.
Koncedent odkupi koncesijo na posamezni površini oziroma objektu, ki je predmet izvajanja koncesije po tem odloku.
O odkupu koncesije izda župan akt o odkupu koncesije,
v katerem določi rok za odkup in prenehanje koncesije, obseg
odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije. Koncedent v
dogovorjenem obsegu prevzame naprave in opremo izvedenih
investicijskih ukrepov v zvezi z izvajanjem koncesije.
Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
32. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje
obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti
ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in s
koncesijsko pogodbo, odstopi od koncesijske pogodbe z navadno izjavo.
Koncedent lahko odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:
– če koncesionar koncesije ne izvaja redno, strokovno,
pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog iz tega
odloka ali koncedentu povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov
ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu, uporabnikom oziroma upravljavcem površin oziroma objektov ali tretjim
osebam;
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
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Koncesionar lahko odstopi od koncesijske pogodbe, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno,
če je do okoliščin, ki bi takšno razdrtje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan
prenesti v last koncedenta naprave in opremo izvedenih investicijskih ukrepov v zvezi z izvajanjem koncesije, koncedent pa
je koncesionarju dolžan plačati njihovo vrednost, izračunano
po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, v roku, določenem v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo
koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene
kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, če je
krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.
Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obligacijska razmerja, glede
odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
33. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le
v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena
tega odloka, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja
po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje bistvenih
sprememb pogodbe iz tretjega odstavka 20. člena tega odloka.
O statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v
strukturi članstva, vodenja ali nadzora je koncesionar dolžan
koncedenta obvestiti.
34. člen
(izločitvena pravica)
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za
naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko
maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
35. člen
(višja sila in nepredvidljive okoliščine)
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank. Za
višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz tega odloka ni možno na način, ki ga opredeljuje
koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadaljevati z opravljanjem nalog iz tega odloka in sklenjene koncesijske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi
višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno obvestiti
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in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in koncesijske
pogodbe v takšnih okoliščinah.
Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz tega
odloka in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma nepredvidljivih okoliščin.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih 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 prevzame
nadzor nad izvajanjem ukrepov Občinski štab za civilno zaščito.
36. člen
(spremenjene okoliščine)
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja,
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti
namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske
pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično
spremenijo.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in
koncesijske pogodbe.
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v
roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.
V kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora
o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan
izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe,
ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo
ustreznih pogodbenih pogojev.
37. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja na podlagi tega odloka, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo
ali prenehanjem koncesijske pogodbe ali v zvezi z izvajanjem
javno-zasebnega partnerstva, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
X. KONČNA DOLOČBA
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-10/2022-11
Ljubljana, dne 4. julija 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga 1: Seznam površin oziroma objektov
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PRILOGA 1: SEZNAM POVRŠIN OZIROMA OBJEKTOV
Št.

Lokacija površin in/ali objektov

Naslov oz. št. k.o.

1 Osnovna šola Vič

Abramova ulica 26

2 Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana

Adamičeva ulica 16

3 Vrtec Mladi rod enota Čira čara

Belokranjska 27

4 Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica

Besnica 21

5 Vrtec H.C. Andersen Marjetica

Bitenčeva ulica 4

6 Vrtec Zelena jama enota Vrba

Brodarjev trg 8

7 Kopališče Kodeljevo

Carla Benza 11

8 Hala Tivoli

Celovška cesta 25

9 Bazen/savne/fitnes Tivoli

Celovška cesta 25

10 Gimnastični center Vič

Koprska ulica 29

11 Osnovna šola Vrhovci

Cesta na Bokalce 1

12 Vrtec Pod Gradom enota Prule Stara Ljubljana

Cesta na grad 2a

13 Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro

Cesta v Gameljne 7

14 Osnovna šola Toneta Čufarja

Čufarjeva ulica 11

15 Center Janeza Levca - OŠ Janez Levec

Dečkova ulica 1

16 Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana

Derčeva ulica 1

17 Vrtec H.C. Andersen Lastovica

Derčeva ulica 10

18 Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja - stara šola

Dunajska cesta 390

19 Osnovna šola Spodnja Šiška

Gasilska cesta 17

20 Osnovna šola Martina Krpana

Gašperšičeva ulica 10

21 Vrtec Jelka enota Jelka

Glavarjeva ulica 18a

22 MKL/Knjižnica Bežigrad - Enota Glinškova ploščad in Vrtec Ciciban enota Pastirčki

Glinškova ploščad 11a

23 Osnovna šola Danile Kumar

Godeževa ulica 11

24 Športni park Kodeljevo - Dvorana

Gortanova ulica 21

25 Osnovna šola Majde Vrhovnik

Gregorčičeva ulica 16

26 Vrtec Viški gaj enota Kozarje

Hacetova ulica 13

27 Drsališče Zalog

Hladilniška pot 36

28 Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Jakčeva ulica 42

29 Osnovna šola Dravlje

Klopčičeva ulica 1

30 Osnovna šola Ledina

Komenskega ulica 19

31 Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Art center)

Komenskega ulica 9

32 Vrtec Vodmat enota Vodmat

Korytkova ulica 24

33 Lutkovno gledališče Ljubljana

Krekov trg 2/Ambrožev trg 7

34 Vrtec Jelka enota Palčki

Lavričeva ulica 5a

35 Osnovna šola Sostro Podružnica Lipoglav

Mali Lipoglav 8

36 Vrtec Šentvid enota Mravljinček

Martinova pot 16

37 MU MOL, Mestni trg

Mestni trg 1

38 Mestna galerija Ljubljana

Mestni trg 5

39 ZD Ljubljana - Center

Metelkova ulica 9

40 Pionirski dom- Center za kulturo mladih

Miklošičeva cesta 28

41 Osnovna šola Vižmarje - Brod

Na gaju 2

42 Dvorana Vižmarje Brod

Na gaju 2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

92 / 8. 7. 2022 /

43 Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav

Na peči 20

44 Vrtec Otona Župančiča enota Čurimuri

Novosadska ulica 1

45 Osnovna šola Oskarja Kovačiča

Ob dolenjski železnici 48

46 Vrtec Galjevica enota Galjevica

Galjevica 35

47 Športna dvorana Krim

Ob dolenjski železnici 50

48 ZD Ljubljana - Šentvid

Ob zdravstvenem domu 1

49 Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki

Parmska cesta 41

50 Večnamenska dvorana Kodeljevo

Poljanska cesta 99

51 Osnovna šola Polje

Polje 358

52 Osnovna šola Nove Fužine

Preglov trg 8

53 Vrtec dr. France Prešeren enota Prešernova

Prešernova cesta 29

54 Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje

Prežganje 7

55 MU MOL, Proletarska

Proletarska cesta 1

56 Osnovna šola Prule

Prule 13

57 ZD Ljubljana - Vič, PE Rudnik

Rakovniška ulica 4

58 Vrtec H.C. Andersen enota H.C.A.

Rašiška ulica 7

59 Vrtec Viški gaj, enota Zarja

Reška ulica 31

60 MU MOL, Resljeva

Resljeva cesta 18

61 Vrtec Miškolin enota Rjava cesta

Rjava cesta 1

62 Vrtec Jarše enota Rožle

Rožičeva ulica 10

63 Vrtec Viški Vrtci enota Hiša pri ladji

Skapinova ulica 2 in 4

64 Osnovna šola Bičevje

Splitska ulica 13

65 Vrtec Jelka enota Vila

Staničeva ulica 37a

66 Dvorana Staničeva

Staničeva ulica 41

67 Vrtec Vrhovci enota Brdo

Stantetova ulica 1a

68 Osnovna šola Milana Šuštaršiča

Štembalova ulica 2a

69 MU MOL, Streliška

Streliška ulica 14

70 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana

Trg 9. maja 1

71 MU MOL, Trg MDB

Trg mladinskih delov. brigad 7

72 MKL/Knjižnica Prežihov Voranc

Tržaška cesta 47a

73 Vrtec Šentvid enota Sapramiška

Ulica pregnancev 6

74 Vrtec Viški gaj enota Bonifacija

Ulica Malči Beličeve 20

75 Vrtec Zelena jama enota Zmajček

Ulica Vide Pregarčeve 26a

76 Vrtec Viški vrtci enota Bičevje

Vidmarjeva ulica 10

77 Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana - stara šola

Vodnikova cesta 162

78 Vrtec H.C. Andersen Palčica

Vodnikova cesta 2

79 Vrtec Jelka enota Sneguljčica

Vodovodna cesta 3a

80 Gasilska brigada Ljubljana (GLAVNA STAVBA)

Vojkova cesta 19, Ljubljana

81 Gasilska brigada Ljubljana (POMOŽNE GARAŽE)

Vojkova cesta 19, Ljubljana

82 Dvorana Stožice

Vojkova cesta 100

83 MKL/Knjižnica Polje

Zadobrovška cesta 1

84 Bivša podružnična šola Šentjakob

Zajčeva pot 34, Šentjakob

85 MU MOL, Zarnikova

Zarnikova ulica 3

Stran

86 Počitniški dom Gorje

Zgornje Gorje 65, Zgornje Gorje

87 MU MOL, Kresija

Adamič - Lundrovo nabrežje 2

2
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88 Vrtec Ciciban enota Lenka
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Baragova ulica 11

89 Vrtec Vodmat enota Klinični center

Bohorčičeva 36

90 Vrtec Vodmat enota Bolgarska

Bolgarska ulica 20

91 Vrtec Pedenjped enota Zalog

Cerutova ulica 6

92 Osnovna šola Zalog

Cerutova ulica 7

93 Vrtec Viški vrtci enota Rožna dolina

Cesta 27. aprila 12

94 ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje

Cesta 30. avgusta 2

95 Vrtec Pedenjped enota Učenjak

Cesta II. grupe odredov 41

96 Osnovna šola Sostro

Cesta II. Grupe odredov 47

97 Osnovna šola Kolezija

Cesta v Mestni log 46

98 Vrtec Črnuče enota Gmajna

Cesta v pečale 1

99 Osnovna šola Nove Jarše

Clevelandska ulica 11

100 Vrtec Jarše enota Mojca

Clevelandska ulica 13

101 Mestno gledališče ljubljansko

Čopova ulica 14

102 Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9

103 Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12

104 MU MOL, Dalmatinova

Dalmatinova ulica 1

105 ZD Ljubljana - Šiška

Derčeva ulica 5

106 Športni park Rudnik - Strelišče

Dolenjska cesta 11

107 Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana-stara šola

Dolenjska cesta 20

108 MKL/Knjižnica Bežigrad

Einspielerjeva ulica 1

109 Osnovna šola Sostro Podružnica Janče z vrtcem

Gabrje pri Jančah 16

110 Športni park Svoboda (garderobe)

Gerbičeva ulica 61

111 Osnovna šola Hinka Smrekarja

Gorazdova ulica 16

112 Vrtec Najdihojca enota Palček

Gorazdova ulica 6

113 Mestni muzej Ljubljana

Gosposka ulica 15

114 Osnovna šola Mirana Jarca

Ipavčeva ulica 1

115 Vrtec Viški vrtci enota Na Jamovi

Jamova cesta 23

116 Osnovna šola Jožeta Moškriča

Jarška cesta 34

117 Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana

Kamnogoriška cesta 35

118 Center Janeza Levca - Karlovška

Karlovška cesta 18

119 Osnovna šola Trnovo (ogreva tudi 2 vrtca)

Karunova ulica 14A

120 Vrtec Najdihojca lokacija Kebetova

Kebetova ulica 30

121 MKL/Knjižnica Otona Župančiča

Kersnikova ulica 2

122 Vrtec Trnovo

Kolezijska ulica 11

123 Javni zavod Kinodvor

Kolodvorska ulica 13

124 Festival Ljubljana

Koseskega ulica 11

125 Osnovna šola Ketteja in Murna

Koširjeva ulica 2

126 Vrtec Črnuče enota Sonček

Kraljeva 10, Šentjakob

127 Osnovna šola Koseze

Ledarska ulica 23

128 Vrtec Najdihojca enota Čenča

Lepodvorska ulica 5

129 Vrtec Mojca enota Mojca

Levičnikova ulica 11

130 Vrtec Najdihojca enota Biba

Ljubeljska ulica 16

131 Osnovna šola Savsko naselje

Matjaževa ulica 4

132 Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja

Na peči 20a
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Stran

Nusdorferjeva ulica 10

134 Vrtec Mladi rod enota Kostanjčkov vrtec

Peričeva ulica 6

135 Vrtec Kolezija, enota Murgle

Pod bukvami 11

136 Mednarodni grafični likovni center

Pod turnom 3

137 MU MOL, Poljanska

Poljanska cesta 28

138 Vila Urška

Poljanska cesta 97

139 Osnovna šola Vodmat

Potrčeva ulica 1

140 ZD Ljubljana- Moste Polje, PE Fužine

Preglov trg 14

141 MKL/Knjižnica Jožeta Mazovca - Enota Fužine in četrtne skupnost Moste

Preglov trg 15

142 Osnovna šola Prežihovega Voranca

Prežihova ulica 8

143 Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid

Prušnikova 100

144 MKL/Knjižnica Šentvid

Prušnikova ulica 106

145 Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta

Prušnikova ulica 85

146 Osnovna šola Šentvid

Prušnikova ulica 98

147 ZD Ljubljana - Moste Polje

Prvomajska ulica 5

148 Vrtec Kolezija enota Kolezija

Rezijanska ulica 22

149 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - Rudnik

Rudnik 16

150 MU MOL, Savlje

Savlje 101

151 Športni center Bežigrad - Ježica

Savlje 6, Bežigrad

152 ZD Ljubljana - Vič - Rudnik

Šestova ulica 10

153 MKL/Knjižnica Šiška

Trg komandanta Staneta 8

154 Osnovna šola Vič - stara šola

Tržaška cesta 74

155 Osnovna šola Livada Ljubljana

Ulica Dušana Kraigherja 2

156 Vrtec Pod gradom oddelek Stara Ljubljana

Ulica na grad 2a

157 Osnovna šola Franceta Bevka

Ulica Pohorskega bataljona 1

158 Vrtec Šentvid enota Sapramiška

Ulica pregnancev 6

159 Vrtec Ciciban enota Ajda

Ulica prvoborcev 16

160 MKL/Knjižnica dr. France Škerl

Vojkova cesta 87a

161 MKL/Knjižnica Jožeta Mazovca + Center kulture Španski borci

Zaloška cesta 61

162 Osnovna šola Poljane

Zemljemerska 7

163 Vrtec Pod gradom oddelek Zemljemerska

Zemljemerska ulica 9

164 Vrtec Mojca enota Muca

Zoletova ulica 6

165 Vrtec Zelena jama enota Zelena jama

Zvezna ulica 24

166 Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo

Kašeljska cesta 125

167 Osnovna šola Kašelj

Kašeljska cesta 125

168 Kopališče Kolezija

Gunduličeva ulica 7

169 Baragovo semenišče (Akademski kolegij)

Vilharjeva cesta 11

170 Center urbane kulture Kino Šiška

Trg prekomorskih brigad 3

171 Knjižnica Bežigrad (Savsko naselje)

Belokranjska ulica 2

172 Čolnarna Park Tivoli

Cesta 27. aprila 2a

173 Gala Hala

Masarykova cesta 24

174 Slovenska Filantropija

Cesta Dolomitskega odreda 11

175 MOL/ČS ČRNUČE

Dunajska cesta 367

176 MOL/ČS POSAVJE

Bratovševa ploščad 30

177 MOL/ČS BEŽIGRAD

Vojkova cesta 1
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178 MOL/ČS BEŽIGRAD
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Belokranjska ulica 6

179 MOL/ČS POLJE

Polje 12 / Zaloška cesta 160

180 MOL/ČS SOSTRO

Cesta II. Grupe odredov 43

181 MOL/ČS RUDNIK

Ižanska cesta 303

182 MOL/ČS ŠIŠKA

Kebetova ulica 1

183 MOL/ČS DRAVLJE

Draveljska ulica 44

184 MOL/ČS ŠENTVID

Prušnikova ulica 99

185 MOL/ČS ŠENTVID

Kosijeva ulica 1

186 MOL/ČS ŠMARNA GORA

Srednje Gameljne 50

187 Dvorana za curling

k.o.1770

188 Osnovna šola Brdo

k.o. 1723

189 Center ČŠ Golovec

k.o.1732

190 Kopališče Ilirija

k.o.1725

191 Center Rog

k.o.1737

192 Kopališče Vevče

k.o. 1770 in 1773

193 Telovadnica Osnovne šole Šentvid

k.o.1754

194 Centralna čistilna naprava Ljubljana

k.o. 1770

195 Javna parkirišča MOL, ki so v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice
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2325.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest ravnateljev in direktorjev
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), 3. 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)
in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni
list RS, št. 11/18, 7/21 in 108/21) se v prilogi »Uvrstitve delovnih
mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava« v
tabeli pod »DEJAVNOST: DRUGE DEJAVNOSTI«, pri »NAZIVU
PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: Center Rog«, v stolpcu
»PLAČNI RAZRED« številka »47« nadomesti s številko »49«.

Št.

A.

2326.

I.
70

71

72

74

II.
40

41

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok
na 19. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022
(Uradni list RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, se spremeni
2. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
tako, da glasi:

7043

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

LOŠKI POTOK

Stran

»

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-178/2017-79
Ljubljana, dne 1. julija 2022

92 / 8. 7. 2022 /

42
43

III.
B.
IV.
V.
VI.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

Rebalans
proračuna
2022
3.806.605
2.245.340
1.967.131
1.745.917
106.160
115.054
0
278.209
200.190
3.500
4.060
3.100
67.359
124.000
104.000
20.000
1.437.265
1.426.111
11.154
4.054.662
871.270
190.626
28.075
615.769
1.800
35.000
779.794
57.808
511.893
65.920
144.173
2.385.298
2.385.298
18.300
13.300
5.000
–248.057

0
0
0

Stran
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C.
VII.
50

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
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0
0
0
219.195
219.195
219.195
–467.253
–219.195
248.057
467.960
«

2. člen

(3) Za urejanje pravic in obveznosti lastnika in najemnika,
ki niso urejena s tem pravilnikom, se uporablja zakonodaja, ki
ureja stanovanjska najemna razmerja.
(4) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(namen)
(1) Namen tega pravilnika je dajanje podpore mladim pri
procesu osamosvajanja in reševanju svojega prvega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema stanovanja ter
posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine.
(2) Dolgoročni cilj je zagotoviti kar najbolj stimulativne
pogoje mladim za bivanje v Občini Loški Potok.
3. člen

(uveljavitev odloka)

(opredelitev izrazov)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.

(1) Mladi po tem pravilniku so odrasle osebe, ki so na
dan objave javnega razpisa stare vsaj 18 let in v letu objave
javnega razpisa največ 35 let (v nadaljnjem besedilu: stari med
18. in 35. letom).
(2) Kot ožji družinski član se po tem pravilniku šteje zakonec ali zunajzakonski partner najemnika, partner v registrirani
istospolni partnerski skupnosti, otrok, posvojenec, pastorek
oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, ter oseba, za katero
obstaja zakonska dolžnost preživljanja.
(3) Najemna stanovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo v najem mladim prosilcem (v nadaljnjem besedilu: prosilci),
ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, na podlagi
javnega razpisa.
(4) Najemna stanovanja se lahko dodelijo naslednjim
skupinam: mladim posameznikom, mladim parom in mladim
družinam.

Št. 410-39/2022
Loški Potok, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

2327.

Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj
v najem mladim v Občini Loški Potok

Na podlagi 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), Resolucije
o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni
list RS, št. 92/15), Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,
14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok
na 19. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem
mladim v Občini Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja dodeljevanje najemnih stanovanj v
najem mladim družinam in določa:
– pogoje za upravičenost do dodelitve stanovanja v najem,
– postopek dodeljevanja najemnih stanovanj,
– čas trajanja najemnega razmerja,
– najemnino in ostale stroške uporabe najemnega stanovanja,
– prenehanje najemnega razmerja in
– uporabnike stanovanja.
(2) Stanovanja, ki se oddajajo v najem na podlagi tega
pravilnika, so v lasti Občine Loški Potok in se opredelijo v
vsakokratnem razpisu.

4. člen
(splošni pogoji)
(1) Za najemna stanovanja lahko zaprosijo v času javnega
razpisa prosilci, ki so zaposleni ali samozaposleni ter vsi tisti, ki
lahko z dohodninsko odločbo izkažejo, da so v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz drugega civilnega razmerja,
kot npr. avtorski honorarji, podjemne pogodbe.
(2) Poleg prosilcev iz prvega odstavka lahko kandidirajo
tudi prosilci, ki so se šele v letu javnega razpisa zaposlili, samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz drugega
civilnega razmerja, za kar morajo nedvoumno izkazati svoje
dohodke v letu javnega razpisa.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
NAJEMNEGA STANOVANJA V NAJEM
5. člen
(pogoji za upravičenost do dodelitve najemnega stanovanja
v najem)
(1) Prosilec za dodelitev najemnega stanovanja v najem
mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– da je star med 18 in 35 let,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da prosilec ali ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, izpolnjuje pogoje glede prejemanja
rednih mesečnih dohodkov,
– da izpolnjuje morebitne druge pogoje, ki jih zahteva
občina v posameznem javnem razpisu.
(2) Prednost pri dodelitvi stanovanja imajo prosilci s stalnim prebivališčem v Občini Loški Potok.
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III. POSTOPEK DODELJEVANJA NAJEMNIH STANOVANJ
6. člen
(javni razpis)
(1) Za oddajo stanovanj v najem občina objavi razpis na
spletni strani in/ali v občinskem glasilu, lahko pa tudi v drugih
sredstvih javnega obveščanja.
(2) V javnem razpisu se določi število stanovanj, ki se
oddajajo v najem, njihova kvadratura ter višina mesečne najemnine za posamezno stanovanje. Poleg tega se v razpisu
določi tudi:
– okvirni rok, v katerem bodo najemna stanovanja, ki so
predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem,
– rok za oddajo vlog ter okvirni rok za objavo izidov razpisa.
7. člen
(vsebina javnega razpisa)
Razpis za oddajo stanovanj v najem vsebuje razpisno
dokumentacijo z zahtevami za:
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi
oziroma prijavi,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve najemnega stanovanja v najem,
– morebitno ostalo dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci
razpisa priložiti vlogi.
8. člen
(komisija za pregled prispelih vlog)
(1) Za pregled prispelih vlog na javnem razpisu in izdelavo
seznama upravičencev se imenuje tričlanska komisija, ki pregleda vloge in izdela predlog razdelitve stanovanj.
(2) Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer dva člana občinske uprave in en član občinskega sveta.
(3) V komisiji ne more biti oseba, ki je v kakršnikoli sorodstveni ali drugi povezavi s prosilcem oziroma vlagateljem
za stanovanje.
(4) Komisijo za posamezen razpis s sklepom imenuje
župan.
9. člen
(razpisni postopek in določitev seznama upravičencev)
(1) Komisija iz prejšnjega člena na podlagi določb tega
pravilnika in razpisnih pogojev po proučitvi utemeljenosti vlog
na podlagi prejetih listin oziroma dokazil oblikuje seznam prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev posameznega najemnega stanovanja in o tem izdela zapisnik.
(2) Udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, se
določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa
ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
(3) Občina Loški Potok oziroma komisija lahko od prosilca
zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za najem stanovanja in preveri pravilnost in resničnost dokazil, ki jih predloži
prosilec. Če se ugotovi, da je prosilec dal nepravilne in/ali neresnične podatke, se prosilčeva vloga zavrne z upravnim aktom.
(4) Za odločanje v postopku dodeljevanja najemnih stanovanj na podlagi tega pravilnika se uporabljajo določila zakona,
ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Za primere, ko kandidira za isto stanovanje na javnem
razpisu več prosilcev, se v razpisu oblikujejo kriteriji delitve, v
katerih se upošteva število družinskih članov, dohodki družine
oziroma družinskih članov ter drugo premoženje, s katerim
razpolagajo prosilci oziroma njihovi družinski člani.
10. člen
(pravno varstvo)
(1) Zoper odločitev o dodelitvi stanovanja je dopustna
pritožba pri županu.
(2) Morebitne pritožbe ne zadržijo objave seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja v najem in s tem
tudi sklepanja najemnih pogodb.
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11. člen
(zavrnitev stanovanja)
(1) V kolikor upravičenec zavrne ponujeno stanovanje, se
ga takoj črta s seznama.
(2) Kolikor upravičenec zavrne ponujeno stanovanje, se
ga takoj črta iz seznama in se stanovanje ponudi po vrstnem
redu morebitnemu naslednjemu upravičencu, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa in z njim se nato sklene najemna pogodba.
IV. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
12. člen
(čas trajanja najemnega razmerja)
Najemno razmerje s prosilcem sklene Občina Loški Potok
s pogodbo za določen čas, in sicer za največ 5 let. Najemnik
lahko podaljša najemno razmerje (tudi po dopolnitvi 35. leta
starosti), vendar največ še za 5 let.
V. NAJEMNINA IN OSTALI STROŠKI UPORABE
NAJEMNEGA STANOVANJA
13. člen
(najemnina)
(1) Najemnina za najemna stanovanja je določena v skladu z veljavno zakonodajo za oblikovanje neprofitnih najemnin.
(2) Kot pomoč mladim in mladim družinam občina krije
stroške posamezne najemnine v višini 10 % zakonsko izračunane najemnine.
(3) Višino najemnine za posamezno stanovanje potrdi
občinski svet.
VI. DRUGE OBVEZNOSTI NAJEMNIKA
14. člen
(obveznosti najemnika)
Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati obratovalne in ostale stroške skladno z veljavno zakonodajo in najemno
pogodbo.
15. člen
(preveritev pogojev za upravičenost do namenskega
najemnega stanovanja)
(1) Najemnik mora na poziv lastnika predložiti dokazila
o izpolnjevanju dohodkovnih in premoženjskih ali drugih pogojev za uporabo najemnega stanovanja, ki jih opredeljuje ta
pravilnik, zase in za vse uporabnike stanovanja, če to od njega
zahteva občina.
(2) Najemnik mora na zahtevo občine predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za ostale uporabnike stanovanja
v roku 30 dni od prejema zahteve.
(3) Občina odloči o morebitni neupravičenosti najemnika do
nadaljevanja najemnega razmerja v 30 dneh po prejemu vseh
dokazil iz prejšnjega odstavka z odločbo v upravnem postopku.
(4) Če najemnik ne predloži vseh dokazil v roku ali če lastnik v postopku preverjanja ugotovi, da najemnik skupaj z uporabniki ne izpolnjuje več pogojev za bivanje v stanovanju, lastnik
odpove najemno razmerje z 90 dnevnim odpovednim rokom.
(5) Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana.
VII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
16. člen
(prenehanje najemnega razmerja)
(1) Najemno razmerje za najem stanovanja preneha s
potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno. Če želi najemnik podaljšati najemno razmerje, mora najmanj 30 dni pred
potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja
najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer
mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku.
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(2) Najemno razmerje se ne more prenašati na ožje družinske člane.
17. člen
(odpoved najemnega razmerja)
(1) Najemno pogodbo lahko najemnik predčasno odpove,
če o tem pisno obvesti občino z 90 dnevnim odpovednim rokom.
(2) Najemno pogodbo lahko občina odpove v primeru
krivdnih odpovednih razlogov, določenih v zakonu, ki ureja stanovanjska najemna razmerja ter iz ostalih odpovednih razlogov
in po postopkih, določenih v najemni pogodbi.
18. člen
(vrnitev stanovanja)
Najemnik je dolžan v primeru prenehanja najemnega razmerja občini zapisniško izročiti izpraznjeno ter prebeljeno stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se upoštevajo
spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja, in tiste,
ki jih je najemnik opravil v soglasju z lastnikom. V nasprotnem
primeru je za nastalo škodo odškodninsko odgovoren.

Uradni list Republike Slovenije
ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki
štipendiranja 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, kriterije ter splošne in posebne pogoje za podeljevanje štipendij za dijake, ki se vpisujejo oziroma so vpisani v program izobraževanja na Gimnaziji
in srednji šoli Kočevje, srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja.
2. člen
(deficitarni poklici)
Pred izvedbo javnega razpisa si Občina Loški Potok pridobi seznam deficitarnih poklicev za posamično leto Zavoda
RS za zaposlovanje OE Ribnica, pri katerem upošteva potrebe
iz lokalnega okolja s področja gospodarstva.

VIII. UPORABNIKI STANOVANJA
19. člen
(uporabniki stanovanja)
Poleg najemnika lahko v stanovanju bivajo samo njegovi
ožji družinski člani, ki so opredeljeni v 3. členu pravilnika in so
kot uporabniki navedeni v najemni pogodbi.
IX. KONČNA DOLOČBA
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2022
Loški Potok, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

2328.

Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev
v Občini Loški Potok

Na podlagi 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), Pravilnika
o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS,
št. 56/16 in 45/18) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 19. redni
seji dne 30. 6. 2022 sprejel

P RA V I L N I K
o štipendiranju deficitarnih poklicev
v Občini Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen pravilnika)
Občina Loški Potok podeljuje štipendije za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) za izobraževanja na

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI
ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
3. člen
(splošni pogoji za pridobitev štipendije)
Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Loški
Potok,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu in so
prvič vpisani v 1. letnik srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– 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,
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik.
4. člen
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice)
Občina Loški Potok pri objavi javnega razpisa lahko določi
naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelj 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.
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna
za tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija.
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.
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III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij)
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za
dodelitev štipendij za deficitarne poklice, in se objavi na spletni
strani Občine Loški Potok in/ali v občinskem glasilu.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja
štipendij.
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.
7. člen
(komisija)
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za pregled in
obravnavo prijav za dodelitev štipendij, ki pripravi vse potrebno
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju besedila:
Komisija).
Komisija je v naslednji sestavi:
– dva predstavnika občinske uprave,
– en predstavnik s področja izobraževanja.
Komisija pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih področij in ravni izobrazbe na podlagi prejetih priporočil
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)
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega
razpisa, bodo izbrani po naslednjem merilu:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne
šole,
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem letniku,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključenem letniku.
V kolikor imajo vlagatelji enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za te vlagatelje
presega zastavljene cilje javnega razpisa, se štipendije podelijo
tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno oceno
v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem
zaključenem letniku, s tem da se višina štipendije sorazmerno
zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne
presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih,
štipendija pa se podeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole
oziroma v predhodnem zaključenem letniku ter izbirnih pred-
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metov v zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna
povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
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.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj: višino
štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti.
Upravičenec do štipendije – dijak po zaključku 1. letnika
mora opraviti 40 ur oziroma pet delovnih dni volonterskega dela
v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Loški Potok.
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
(kadrovske ali občinska štipendija za nadarjene), se zaposli,
začne opravljati registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik
gospodarske družbe.
Upravičenec do štipendije 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 župan občine.
13. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Loški Potok, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina
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2329.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
skupne občinske uprave SAŠA regije

Na podlagi 29., 49.a, 49.b 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 3. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 207/21) je:
– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19
in 32/21) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/21 – uradno prečiščeno besedilo)
na 21. seji, dne 17. 2. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 19. seji, dne 31. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni
list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na
17. seji, dne 31. 1. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18)
na 21. seji, dne 29. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/21) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 59/17) na 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Prebold na podlagi 15. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) na
28. seji, dne 7. 4. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi
7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji
(Uradni list RS, št. 36/16) na 20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in
15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na
20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi
11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 18/19 – uradno prečiščeno besedilo)
na 20. seji, dne 11. 4. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena
Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/18)
na 21. seji, dne 23. 2. 2022 sprejel in
– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 24. seji, dne
22. 3. 2022, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave SAŠA regije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA
regije (Uradni list RS, št. 189/20, Uradni vestnik MO Velenje,
št. 14/20, 20/20, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, Uradno
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glasilo slovenskih občin, št. 59/20, 66/20, 67/20 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/20; v nadaljevanju: odlok) se
v 2. členu, v deseti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem,
na koncu enajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in«
ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– informatike.«.
2. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah in objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem
od uradnih glasil občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne
1. januarja 2022.
Št. 0611-0001/2022
Velenje, dne 10. junija 2022
Župan
Mestne občine Velenje
Peter Dermol
Št. 03201-0021/2018-2022-3-2
Gornji Grad, dne 17. februarja 2022
Župan
Občine Gornji Grad
Anton Špeh
Št. 007-12/2020-2
Ljubno, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik
Št. 032-6/2020-2
Luče, dne 4. maja 2022
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc
Št. 032-0007/2019-7
Mozirje, dne 5. maja 2022
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik
Št. 032-0022/2019-1-1
Nazarje, dne 20. maja 2022
Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik
Št. 032-0001/2022
Prebold, dne 25. maja 2022
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak
Št. 032-0003/2018-27
Rečica ob Savinji, dne 17. maja 2022
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 035-0004/2020-2
Solčava, dne 13. maja 2022
Županja
Občine Solčava
Katarina Prelesnik
Št. 014-0006/2022-1
Šmartno ob Paki, dne 2. junija 2022
Župan
Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar
Št. 032-1/2022
Šoštanj, dne 7. junija 2022
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih

2330.

Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju
cen izvajanja storitev javnih služb in cen
za uporabo infrastrukture v Občini Luče

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 ≤ DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena omrežnine
(v €/mesec/vodomer)
Brez
Z DDV
DDV
(9,5 %)
7,4023
8,1055
22,2068
24,3164
74,0226
81,0547
111,0339
121,5821
222,0678
243,1642
370,1130
405,2737
740,2261
810,5476
1480,4521 1621,0950

3. člen
Potrdi se cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne
vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:

DN ≤ 20
20 ≤ DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1
3
10
15
30
50
100
200

7049

Cena omrežnine
(v €/mesec/vodomer)
Brez
Z DDV
DDV
(9,5 %)
4,8503
5,3111
14,5508
15,9331
48,5026
53,1103
72,7539
79,6655
145,5077
159,3309
242,5129
265,5516
485,0257
531,1031
970,0514 1.062,2063

5. člen
Nove cene se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati, ko jih potrdijo Občinski sveti Občine
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, uporabljajo
pa se od 1. 7. 2022 dalje.
Št. 007-5/2022
Luče, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

SKLEP
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen
izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo
infrastrukture v Občini Luče

2. člen
Potrdi se cena omrežnine oskrbe s pitno vodo, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera,
v naslednji višini:

Faktor
omrežnine

Stran

4. člen
Potrdi se cena izvajanja storitve javne službe oskrbe s
pitno vodo v višini 0,7397 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 –
ZVO-2) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS,
št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na
19. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel

1. člen
Občinski svet Občine Luče na predlog JP Komunala
d.o.o. Mozirje, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva
okolja na področju Občine Luče, potrjuje Elaborat o oblikovanju
cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode
in čiščenja komunalne odpadne vode ter omrežnine oziroma
cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

Premer
vodomera
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OSILNICA
2331.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica
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 – Odločba US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –
popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev)
je Občinski svet Občine Osilnica na 22. redni seji dne 24. 6.
2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Osilnica
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

v eurih
Proračun
leta 2022
993.049
539.120
479.004

Stran

71

72

73

74

78

II.
40

41

42
43

III.

7050 /

Št.
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700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
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)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
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416.504
47.700
14.700
100
60.116
11.100
800
0
43.000
5.216
0
0
0
0
0
0
0
453.929
423.929
30.000
0
0
1.023.886
744.580
184.765
27.915
520.900
0
11.000
178.706
0
119.520
8.396
50.790
0
96.600
96.600
4.000
4.000
0
–30.837

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
11.665
55
ODPLAČILA DOLGA
11.665
550 Odplačila domačega dolga
11.665
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–42.502
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–11.665
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.)
30.837
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
425.205,03
9009 Splošni sklad za drugo
425.205,03
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 ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2022/2
Osilnica, dne 24. junija 2022
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

Uradni list Republike Slovenije
2332.

Sklep o razrešitvi člana občinske volilne
komisije

Na podlagi 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 15. člena Statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 in 52/18) je Občinski svet Občine Osilnica na 22. redni seji dne 24. 6. 2022
sprejel

SKLEP
o razrešitvi člana občinske volilne komisije
1. člen
Občinski svet Občine Osilnica, na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in odstopne
izjave, razreši namestnico predsednika Občinske volilne komisije Občine Osilnica, gospo Natašo Prelesnik.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2022/5
Osilnica, dne 28. junija 2022
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

2333.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

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) in 15. člena
Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 05/08 – popravek,
75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 22. redni seji dne 24. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukinja se status javnega dobra na nepremičnini s par.
št. 3259/29 in 3259/30, obe k.o. Bosljiva Loka.
2. člen
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča javnega dobra v splošni rabi in postane last
Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
3. člen
Občinski svet Občine Osilnica dovoljuje odtujitev – zamenjavo, odkup ali dokup nepremičnine v trenutku, ko se ji ukine
status javnega dobra in postane last Občine Osilnica.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0008/2022/2
Osilnica, dne 24. junija 2022
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

Št.
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Stran

7051

PIRAN
2334.

Odlok o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine
Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe
s kmetijskimi pridelki

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran
v najem za potrebe lokalne samooskrbe
s kmetijskimi pridelki,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 33. redni
seji dne 16. junija 2022.
Št. 46506-1/2001
Piran, dne 4. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 13. in 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 –
ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 –
uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet
Občine Piran na 33. redni seji dne 16. junija 2022 sprejel

ODLOK
o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran
v najem za potrebe lokalne samooskrbe
s kmetijskimi pridelki
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se določijo merila in način oddaje stavbnih
zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki (vrtičkarstvo oziroma kmetijski
namen).
II. UPRAVLJAVEC
2. člen
Upravljavec zemljišč, naveden v prejšnjem členu, je Občina Piran.
III. ODDAJA V NAJEM
3. člen
Občina Piran odda zemljišče iz 1. člena tega odloka ali
njegov del (v nadaljevanju: zemljišče) z neposredno pogodbo,
upoštevajoč predpise, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, razen če ta odlok
določa drugače.
Občina Piran lahko po tem odloku odda v najem zgolj
tista zemljišča, ki jih začasno ne potrebuje za izvajanje svojih
nalog in za katera zaradi različnih razlogov ne more uresničiti
stavbnega namena.

Stran
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Najemnik zemljišča je lahko le fizična oseba s stalnim
prebivališčem na območju Občine Piran.
Merila za oddajo zemljišč v najem so:
– stalno prebivališče v Občini Piran:
od 3 do 5 let – 10 točk,
več kot 5 do 10 let – 20 točk,
več kot 10 do 15 let – 30 točk,
več kot 15 do 20 let – 40 točk,
več kot 20 let – 50 točk;
– oddaljenost prebivališča ponudnika od zemljišča:
več kot 2000 m –10 točk,
več kot 1500 do 2000 m – 20 točk,
več kot 1000 do 1500 m – 30 točk,
več kot 500 do 1000 m – 40 točk,
do 500 m – 50 točk;
– družinski status:
za vsakega vzdrževanega družinskega člana ponudnika
– 15 točk in ne več kot 45 točk,
za ponudnika s statusom upokojenca – 40 točk,
za ponudnika, ki je prejemnik denarne socialne pomoči
ali varstvenega dodatka v skladu s predpisi o socialni varnosti
– 40 točk.
V primeru enakega številka točk ima prednost tisti ponudnik, ki ima dlje časa stalno prebivališče v Občini Piran.
V primeru smrti najemnika v času trajanja najemnega
razmerja imajo osebe iz prvega dednega reda, kot jih določa
zakon o dedovanju, pravico vstopiti v njegov pravni položaj, če
imajo stalno prebivališče na območju Občine Piran.
Občina Piran dovoljuje, da se med živečimi fizičnimi
osebami opravi prenos najemnega razmerja z najemnika na
potomca ob pogoju, da ima najemnik stalno prebivališče na območju Občine Piran in ima poravnane vse zapadle obveznosti
do Občine Piran.
Občina Piran lahko odkloni oddajo zemljišča v najem:
– če je ponudnik že imel zemljišče v najemu, pa je Občina
Piran odstopila od najemnega razmerja,
– če ima ponudnik skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi
člani že v najemu eno zemljišče, ki se po prostorskih aktih Občine Piran nahaja v ureditvenem območju naselja,
– če ima ponudnik že sklenjeno najemno razmerje za
druga zemljišča v lasti Občine Piran za kmetijski namen.
Zemljišča po tem odloku ni dovoljeno oddati v podnajem.
Medsebojne obveznosti med Občino Piran in najemnikom
se uredijo s pogodbo. Šteje se, da je ponudnik odstopil od svoje
ponudbe, če v 30 dneh od prejema obvestila o sklenitvi pogodbe ne podpiše pogodbe pri pristojnem organu.
Občina Piran lahko začeti postopek oddaje zemljišča v
najem ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
4. člen
Najemnik za najem zemljišča ali njegovega dela plačuje
letno najemnino za tekoče leto, ki se določi na podlagi veljavnega cenika za oddajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v
najem. Letna najemnina se plačuje enkrat letno.
IV. RABA IN VZDRŽEVANJE
5. člen
Najemnik mora obdelovati zemljišče kot dober gospodar
in ves čas skrbeti za njegov urejen videz v skladu z ekološko
pridelavo.
Za tipični vrt, njivo in oljčnik na območju Občine Piran je
značilna mozaična struktura z raznovrstnostjo rastlin, in sicer
oljko, sadnimi drevesi, trto, zelenjavo in zelišči.
6. člen
Na zemljišču je dovoljena pridelava kmetijskih rastlin
(tj. zelenjadnic, poljščin, krmnih in okrasnih rastlin, krompirja,
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zelišč in posameznih sadnih rastlin), sajenje oljk in gojenje
vinske trte. Na zemljišču se smejo uporabljati le sredstva za
varstvo in gnojenje rastlin, ki jih dovoljujejo predpisi.
Najemnik je ob vsakem času dolžan pooblaščeni osebi
Občine Piran zagotoviti ogled zemljišča in po potrebi dopustiti
vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za
varstvo in gnojenje rastlin.
7. člen
Odpadke, ki jih ni mogoče kompostirati ali drugače uporabiti na zemljišču, je najemnik dolžan odstraniti s svojega
zemljišča takoj po nastanku, in sicer v zabojnike, predvidene
za ta namen, oziroma na odlagalna mesta v skladu z veljavnimi
predpisi.
8. člen
Postavljanje objektov brez predhodnega pisnega soglasja
Občine Piran je na zemljišču izrecno prepovedano. Občina
Piran najemniku, ki krši to prepoved, takoj razdre pogodbo, najemnik pa je dolžan v roku osmih dni vzpostaviti prejšnje stanje
na zemljišču. Če najemnik ne vzpostavi prejšnjega stanja, to
stori Občina Piran na stroške najemnika.
Najemnik ne sme v nobenem primeru na zemljišču postaviti objekta, ki ni namenjen rabi in vzdrževanju zemljišča.
Strogo je prepovedano postavljanje objektov, naprav in drugih
stvari, namenjenih počitnikovanju na zemljišču (denimo počitniške prikolice itd.).
V. NADZOR
9. člen
Nadzor nad ravnanji najemnikov, ki imajo v najemu zemljišče po tem odloku, opravlja pristojni organ.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Na območjih, na katerih je že vzpostavljena uporaba
zemljišča za vrtičkarstvo oziroma kmetijski namen in Občina
Piran ne potrebuje takega območja za izvajanje svojih nalog,
se z dosedanjimi uporabniki, ki jim je potekla najemna pogodba
z Občino Piran, ali najemniki, ki so imeli sklenjeno najemno
razmerje s SKZG RS, pa so navedena zemljišča prešla v last
Občine Piran, sklene neposredna najemna pogodba za nedoločen čas, razen če oziroma dokler se občina odloči, da na teh
zemljiščih vzpostavi organizirane urbane vrtove oziroma jih
nameni oddaji na podlagi meril iz III. poglavja tega odloka ali
jih uporabi za drugi namen.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46506-1/2001
Piran, dne 16. junija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della
Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza
della C. cost.) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune
di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
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EMANA IL SEGUENTE DECRETO
sull'affitto di terreni edificabili di proprietà
del Comune di Pirano per il fabbisogno
di autosufficienza locale con prodotti agricoli,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 33a seduta ordinaria del 16 giugno 2022.
N. 46506-1/2001
Pirano, 4 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli
articoli 13 e 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 –
ZIUOOPE) e visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14
– Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 33a seduta ordinaria
del 16 giugno 2022, ha approvato il seguente

DECRETO
sull'affitto di terreni edificabili di proprietà
del Comune di Pirano per il fabbisogno
di autosufficienza locale con prodotti agricoli
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1
Con il presente Decreto si determinano i criteri e le modalità di affitto di terreni edificabili di proprietà del Comune di
Pirano per il fabbisogno di autosufficienza locale con prodotti
agricoli (orticoltura o destinazione agricola).
II GESTORE
Art 2
Il Comune di Pirano è il gestore dei terreni di cui all'articolo precedente.
III AFFITTO
Art. 3
Il Comune di Pirano concede in affitto il terreno di cui
all'articolo 1 del presente Decreto o parte di esso (in seguito:
terreno) mediante contratto diretto, tenuto conto delle norme
che disciplinano la gestione del patrimonio disponibile delle
comunità di autonomia locale, salvo disposizione contraria del
presente Decreto.
Il Comune di Pirano può concedere in affitto ai sensi del
presente Decreto solo quei terreni di cui non abbia temporaneamente bisogno per l'espletamento dei propri compiti e per
i quali, a vario titolo, non possa attuare la destinazione d'uso
edificabile.
L'affittuario del terreno può essere solo una persona fisica
con residenza permanente nel territorio del Comune di Pirano.
I criteri per la concessione in affitto dei terreni sono:
– residenza permanente nel Comune di Pirano:
da 3 fino a 5 anni – 10 punti,
oltre 5 fino a 10 anni – 20 punti,
oltre 10 fino a 15 anni – 30 punti,
oltre 15 fino a 20 anni – 40 punti,
oltre 20 anni – 50 punti;
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– distanza della residenza dell’offerente dal terreno:
oltre 2000 m –10 punti,
oltre 1500 fino a 2000 m – 20 punti,
oltre 1000 fino a 1500 m – 30 punti,
oltre 500 fino a 1000 m – 40 punti,
fino a 500 m – 50 punti,
– stato di famiglia:
per ogni familiare a carico dell’offerente – 15 punti e non
più di 45 punti,
per l’offerente con lo status di pensionato – 40 punti,
per l’offerente beneficiario di un'assistenza economica
sociale o di un assegno supplementare secondo le norme di
sicurezza sociale – 40 punti.
A parità di punteggio ha precedenza l’offerente con il periodo più lungo di residenza permanente nel Comune di Pirano.
In caso di decesso dell'affittuario durante il periodo di affitto, le persone del primo ordine di successione, come definito
dalla Legge sulle successioni, hanno diritto di entrare nella
sua posizione giuridica se hanno la residenza permanente nel
territorio del Comune di Pirano.
Il Comune di Pirano consente il trasferimento di un rapporto di affitto tra persone fisiche viventi, dall’affittuario a un
discendente che abbia la residenza permanente nel territorio
del Comune di Pirano, e abbia estinto tutte le obbligazioni scadute nei confronti del Comune di Pirano.
Il Comune di Pirano può rifiutare l’affitto di un terreno:
– se l'offerente aveva già il terreno in affitto e il Comune
di Pirano ha rinunciato al rapporto di affitto,
– se l'offerente insieme ai suoi stretti familiari, ha già in
affitto un appezzamento di terreno, che secondo gli atti urbanistici del Comune di Pirano si trova nell'area di intervento
dell'insediamento,
– se l’offerente ha già stipulato un contratto di affitto per
altri terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune di
Pirano.
In base presente Decreto, non è consentito il subaffitto
del terreno.
Gli obblighi reciproci tra il Comune di Pirano e l'offerente
sono regolati da un contratto. L'offerente si considera ritirato
dall'offerta se non firma il contratto con l'autorità competente entro
30 giorni dal ricevimento dell'avviso di stipulazione del contratto.
Il Comune di Pirano può interrompere il procedimento di
affitto del terreno in qualsiasi momento fino alla conclusione del
negozio giuridico senza motivazione e senza responsabilità civile.
Art. 4
L’affittuario del terreno o di una parte di esso, paga il
canone di affitto annuo per l'anno in corso, che viene determinato sulla base del tariffario in vigore per l’affitto del terreno
edificabile di proprietà del Comune di Pirano. Il canone annuale
si paga una volta all'anno.
IV USO E MANUTENZIONE
Art. 5
L’affittuario deve coltivare il terreno con impegno e curare
il suo aspetto ordinato in conformità alla coltivazione biologica.
Il tipico orto, campo e uliveto nel territorio del Comune
di Pirano è caratterizzato da una struttura a mosaico con una
varietà di piante, ovvero ulivi, alberi da frutto, viti, ortaggi ed
erbe aromatiche.
Art. 6
Sul terreno è consentita la coltivazione di piante agricole (ovv. ortaggi, colture in pieno campo, piante foraggere
e ornamentali, patate, erbe aromatiche e singole piante da
frutto), l'impianto di olivi e la coltivazione della vite. Sul terreno
possono essere utilizzati solo prodotti fitosanitari e fertilizzanti
consentiti dalla normativa.
L'affittuario ha l’obbligo in ogni momento a garantire a
una persona autorizzata del Comune di Pirano il sopralluogo
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del terreno e, se necessario, a consentire campionamenti del
suolo e delle piante al fine di controllare l'uso dei mezzi per la
protezione e la concimazione delle piante.
Art. 7
L'affittuario ha l’obbligo di rimuovere dal proprio terreno
i rifiuti che non possono essere compostati o comunque utilizzati sul terreno immediatamente dopo la loro generazione, e
cioè nei contenitori previsti a tale scopo o presso discariche
secondo le normative vigenti.
Art 8
È espressamente vietato collocare strutture sul terreno
senza previo consenso scritto del Comune di Pirano. Il Comune
di Pirano risolve immediatamente il contratto con l’affittuario
che viola questo divieto e lo stesso ha l’obbligo di ripristinare la
situazione precedente sul terreno entro otto giorni. Se l'affittuario non ripristina la situazione precedente, il Comune di Pirano
lo farà a spese dell'affittuario.
In nessun caso l'affittuario può collocare un fabbricato sul
terreno che non serva allo scopo dell'uso e della manutenzione
del terreno. Sul terreno è severamente vietato sistemare fabbricati, impianti e altre soluzioni destinate alla villeggiatura (ad
esempio roulotte ecc.).
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strukturo, Dogovora o načrtovanju prostorske ureditve na glavni
cesti G1-6 v Pivki kot prostorske ureditve skupnega državnega
in lokalnega pomena in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13)
je župan Občine Pivka dne 30. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Pivka št. 3
za načrtovanje prostorske ureditve
skupnega pomena
1. člen
(uvodne določbe)
S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Pivka št. 3 (v nadalj.: SD OPN PI3; v nadaljnjem besedilu:
sklep), ki ga je sprejel župan Občine Pivka in je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 36/18.
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev sklepa)

V CONTROLLO
Art. 9
L’autorità competente esegue il controllo sulle azioni degli
affittuari, che hanno in affitto un terreno ai sensi del presente
Decreto.
VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 10
Nelle aree dove è già stato instaurato l'uso del terreno ai
fini dell’orticoltura ovvero a destinazione agricola e il Comune
di Pirano non ha bisogno di tale area per lo svolgimento dei
propri compiti, si stipula un contratto di affitto diretto a tempo
indeterminato con gli utenti esistenti il cui contratto di affitto con
il Comune di Pirano è scaduto o con gli affittuari che hanno
stipulato un contratto di affitto con il SKZG RS (Fondo terreni
agricoli e boschivi della RS), la cui proprietà dei terreni è stata
trasferita al Comune di Pirano, a meno che o fintanto che, il Comune, non decida di realizzare su questi terreni degli orti urbani
organizzati o di assegnarli in affitto sulla base dei criteri di cui
al capitolo III del presente Decreto o utilizzarli per altro scopo.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 46506-1/2001
Pirano, 16 giugno 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

glasi:

V prvem členu sklepa se doda nov četrti odstavek, ki se

»(4) Predmet SD OPN PI3 so tudi prostorske ureditve
državnega pomena, ki jih je zaradi njenih povezanosti s prostorskimi ureditvami lokalnega pomena primerneje načrtovati
na lokalni ravni (v nadaljnjem besedilu: prostorske ureditve
skupnega pomena). Prostorske ureditve skupnega pomena
obsegajo:
– NPU št. 5 za potrebe ureditve podvoza pod železniško
progo Pivka–Ilirska Bistrica na G1-6 v Hrastjah,
– NPU št. 9 za načrtovanje 1. faze južne obvoznice Pivka
od krožnega križišča do predora Kerin.
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet je k pobudi Občine Pivka podalo soglasje (dopis
št. 350-40/2020/332 z dne 19. 7. 2021), da lahko navedeni
prostorski ureditvi načrtuje občina kot prostorsko ureditev
skupnega pomena.
Občina Pivka in ministrstvo sta na podlagi 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) dne 28. 6.
2022 sklenila dogovor, v katerem sta določila obveznosti glede
priprave in financiranja strokovnih podlag za prostorsko ureditev skupnega pomena, SD OPN PI3 in druge obveznosti.«
3. člen
(veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2022-29
Pivka, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

PIVKA
2335.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Pivka št. 3
za načrtovanje prostorske ureditve skupnega
pomena

Na podlagi 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21), predhodnega soglasja Ministrstva za infra-

POSTOJNA
2336.

Sklep o izvajanju videonadzora na javnih
površinah na območju Občine Postojna

Na podlagi e točke prvega odstavka 6. člena Uredbe EU
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Uradni list Republike Slovenije
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/45/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov),
četrtega odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), osme
alineje prvega odstavka 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) in 16. člena Statuta Občina Postojna
(Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
je Občinski svet Občine Postojna na 25. redni seji dne 30. 6.
2022 sprejel

SKLEP
o izvajanju videonadzora na javnih površinah
na območju Občine Postojna
1. člen
S tem sklepom se določa izvajanje videonadzora na območju novo zgrajenega javnega dvigala in javnih sanitarij na
prehodu med Jenkovo ulico pri stavbi sodišča in Tržaško cesto
pri trgovini Mercator v Postojni, zaradi zagotavljanja nadzora
nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem, zagotavljanja
varnosti občanov in obiskovalcev Postojne, preprečevanja vandalizma ter varovanja občinskega premoženja.
2. člen
Videonadzor, ki ga izvaja Občina Postojna, se izvaja na
naslednjih lokacijah, preko treh nadzornih kamer:
– Kamera K1 bo nameščena na zidu vetrolova nasproti
vhoda v javno dvigalo in nadzira vhod v javno dvigalo iz Tržaške ulice, tako da ne zajema okolice;
– Kamera K2 bo nameščena na zidu vetrolova iz zunanje
strani in nadzira vhod v vetrolov s Tržaške ulice, tako da ne
zajema okolice;
– Kamera K3 bo nameščena na zidu hodnika javnih
sanitarij z Jenkove ulice in bo nadzirala vhod in izhod v javne
sanitarije ter vhod v dvigalo, tako da ne zajema okolice.
Namen izvajanja videonadzora: zagotavljanje varnosti in
zdravja ljudi in javnega premoženja.
Razlogi za uvedbo in obrazložitev: uvedba videonadzora
je nujno potrebna za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja,
cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na območju podhoda ob PTC Primorka in Osnovne šole Miroslava Vilharja, ki
sta v neposredni bližini lokacije, ki je pod videonadzorom, se
že dlje časa pojavljajo težave zaradi vandalizma in posledično
se povzroča premoženjska škoda na samem objektu športne
dvorane osnovne šole, na bližnjih igriščih, fasadi osnovne šole
ter zidovih podhoda. Zaradi navedenega in glede na lokacijo
novo zgrajenega dvigala in javnih sanitarij, ki sta v neposredni
bližini navedenih problematičnih lokacij v centru mesta, je pričakovati, da se bo vandalizem izvajal tudi nad novo zgrajenim
dvigalom in javnimi sanitarijami.
Težave v občini se dogajajo predvsem v popoldanskem
in nočnem času, poudariti pa je potrebno še, da je lokacija nekoliko odmaknjena od glavne ceste, vendar še vedno relativno
blizu središča mesta in tako se v podhodu pri PTC Primorka
redno zbirajo večje ali manjše skupine ljudi, ki ogrožajo varnost občanov in zelo pogosto povzročajo večjo premoženjsko
škodo.
Občina Postojna je podala ustrezne prijave na policijo,
prav tako so bili podani premoženjski zahtevki na zavarovalnico. Poleg premoženjske škode gre tudi za ogrožanje varnosti
občanov, saj bi bil v primeru okvare dvigala starejšim in invalidnim osebam, ki bodo dvigalo najpogosteje uporabljali, onemogočen dostop do Tržaške ulice iz Jenkove ulice.
Milejši ukrep z občasnimi obhodi redarske službe se je
predhodno že izkazal za nezadostnega. Uvedba videonadzora je nujno potrebna za zmanjšanje kriminalitete, povečanje
stopnje varnosti ljudi in zmanjšanje povzročanja premoženjske
škode na lokaciji kjer bo videonadzor postavljen. Na tak način
bo mogoče učinkoviteje odkrivati in kazensko preganjati storilce
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kaznivih dejanj (ugotovitev identitete in drugih okoliščin storitve
kaznivega dejanja).
Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: upravljavec
je Občina Postojna. V skladu z 28. členom Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov lahko upravljavec obdelavo osebnih
podatkov v njenem imenu izvaja zunanji pogodbeni obdelovalec.
Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v letu.
Vrsta osebnih podatkov: slike posameznika, datum in čas
vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter zadrževanje
na nadzorovanem območju.
Obdobje hrambe osebnih podatkov (posnetkov): 10 dni,
po poteku tega časa bodo zbrani podatki samodejno izbrisani, razen v primerih, ko obstaja zakonita pravna podlaga za
njihovo nadaljnjo obdelavo (vpogled v posnetek, razkritje in
posredovanje določenega dela posnetka).
3. člen
Občina Postojna zagotavlja skladnost obdelave osebnih
podatkov s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in
drugo področno zakonodajo, zlasti spoštovanje splošnih načel
varstva osebnih podatkov, ustreznega zavarovanja osebnih
podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred nepooblaščenim dostopom in pred varnostnimi incidenti, zakonitostjo obdelave zbranih osebnih podatkov in vodenje ustreznih evidenc.
Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo
izvajanja videonadzora se zagotavlja z notranjimi periodičnimi
pregledi stanja, najmanj enkrat letno.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 071-2/2022
Postojna, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

PUCONCI
2337.

Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08
in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 19. člena
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 17. člena Statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski
svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1. člen
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
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2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena
iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve,
omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev
čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in
na računu prikazujejo ločeno.
3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode
za vodomer DN≤20 znaša 16,04 EUR/mesec. Omrežnina se
obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
DN≤20
20<DN<40
40≤DN<50
50≤DN<65
65≤DN<80
80≤DN<100
100≤DN<150
150≤DN

1
3
10
15
30
50
100
200

16,04
48,11
160,36
240,53
481,07
801,78
1.603,55
3.207,10

Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša
0,3842 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za
vodomer DN≤20 znaša 3,85 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom
vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
premer
DN≤20
20<DN<40
40≤DN<50
50≤DN<65
65≤DN<80
80≤DN<100
100≤DN<150
150≤DN

faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

omrežnina/mesec
3,85
11,55
38,49
57,73
115,46
192,43
384,85
769,70

Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša
1,2371 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 10,5475 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen
Cene omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, se
obračunavajo v višini 70 %.
5. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne padavinske odpadne vode v Občini Puconci (Uradni
list RS, št. 105/21).
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od
1. julija 2022 dalje.
Št. 014-0018/2022
Puconci, dne 30. junija 2022
Po pooblastilu župana
Občine Puconci
Jožef Ficko
podžupan

2338.

Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca
pri OŠ Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 24. in
31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), 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 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS,
št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene
Vrtca pri OŠ Puconci
1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša
536,76 EUR.
2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v
višini 474,96 EUR. Razlika cene v višini 61,80 EUR do polne
ekonomske cene 536,76 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa.
Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, za katere sredstva v višini z odločbo določenega plačila
za starše financira oziroma sofinancira država iz svojega
proračuna.
3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene
delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci bo v primeru potreb, zagotavljala tudi
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka
vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo
vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje
osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno
s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za
nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske
hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
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5. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil, glede na delež
plačila staršev.
Za obračun odsotnosti so starši dolžni odsotnost napovedati oziroma jo javiti vzgojiteljici do 8. ure zjutraj na dan, ko bo
otrok odsoten. Takšna odsotnost se upošteva pri mesečnem
obračunu z naslednjim dnem.
Če je otrok zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov odsoten dalj časa (10 delovnih dni ali več), vrtec za ta čas staršem
ne zaračuna stroškov izvajanja programa. Starši so dolžni vrtcu
v roku 5 dni po otrokovem prihodu nazaj v vrtec predložiti dokumentacijo izdano s strani pristojne zdravstvene institucije, ki
dokazuje odsotnost zaradi bolezni. Ta oprostitev plačila oskrbnine se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za
katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa. Znižano plačilo ne velja v primeru, če se plačilo
vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
6. člen
Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine meseca junija,
so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za
plačilo razlike do ekonomske cene, oproščeni plačila oskrbnine.
Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za neporabljena
živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.
Navedena oprostitev plačila oskrbnine ne velja v primeru,
če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega
proračuna ali če otrok obiskuje vrtec v drugi občini.

Št.

Št. 602-0004/2022
Puconci, dne 30. junija 2022
Po pooblastilu župana
Občine Puconci
Jožef Ficko
podžupan

2339.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A,
28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 37. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter
17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15,
128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne
30. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu
1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve
pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve

Stran
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Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na
domu, Puconci 79, 9201 Puconci, in sicer ob delavnikih v
višini 21,72 EUR na efektivno uro opravljene storitve; v soboto, nedeljo in dela proste dni pa 24,67 EUR na efektivno uro
opravljene storitve.
Cena storitve za delovne dni iz prejšnjega odstavka znaša
za uporabnike 10,10 EUR na efektivno uro opravljene storitve,
razlika v višini 11,62 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh
znaša za uporabnike 11,57 EUR na efektivno uro opravljene
storitve, razlika v višini 13,10 EUR pa je subvencija Občine
Puconci.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS,
št. 80/21).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 1. 7. 2022.
Št. 129-0032/2022
Puconci, dne 30. junija 2022
Po pooblastilu župana
Občine Puconci
Jožef Ficko
podžupan

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list
RS, št. 105/21).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.
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ROGAŠKA SLATINA
2340.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja S2 / SV (DEL EUP RA9)

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 199/21; ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) na 34. redni seji dne 29. 6.
2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja S2 / SV (DEL EUP RA9)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 50/19, 115/21 – SDOPN2) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del območja S2 / SV (del območja EUP RA9);
(v nadaljnjem besedilu: OPPN), z identifikacijsko številko 2530
v zbirki prostorskih aktov.
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, pod številko projekta 36/21.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
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objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
Predmet OPPN je umestitev in določitev prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo dveh novih stanovanjskih stavb
s pripadajočo ureditvijo.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega severovzhodni del območja
enote urejanja prostora RA9.
(2) Velikost območja je ca. 4420 m2.
(3) Območje OPPN obsega parcele št. 656/2, 656/3,
656/4, 656/5, 656/6, 656/7 in 656/8, vse k.o. Rogaška Slatina
(2635).
(4) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Za izvedbo navezav na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven OPPN,
predvideni so:
– priključni vodovod poteka preko parcel št. 665 in 686/16,
k.o. Rogaška Slatina,
– priključek na meteorno kanalizacijo bo potekal preko
parcele št. 637/4, k.o. Rogaška Slatina,
– priključek odvodnjavanja ceste na meteorno kanalizacijo bo potekal preko parcele št. 665, k.o. Rogaška Slatina,
– priključek na fekalno kanalizacijo bo potekal preko parcel št. 665 in 686/16, k.o. Rogaška Slatina,
– priključni nizkonapetostni podzemni elektro energetski
vod poteka od obstoječe omarice PS R4, ki se nahaja na parceli št. 660 in poteka preko parcel št. 660 in 659, k.o. Rogaška
Slatina,
– priključni komunikacijski vod KKS upravljavca Telemach
poteka preko parcel št. 685/1, 663/1 in 662, k.o. Rogaška
Slatina.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave se nahaja v zahodnem delu naselja Rogaška Slatina v Ratanski vasi. Na vzhodnem robu meji
na šolski kompleks II. osnovne šole Rogaška Slatina, južno
in zahodno od območja je območje obstoječih prostostoječih
stanovanjskih stavb.
(2) Območje OPPN se na obstoječe javno prometno
omrežje navezuje na južni strani na javno pot JP 857673 Gubčeva ulica in preko nje na regionalno cesto tretjega reda Tekačevo–Rogaška Slatina. Na severni strani meji na regionalno
železniško progo Rogatec–Stranje.
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7. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dopustne gradnje in drugi posegi
pod pogoji določil tega odloka:
– novogradnje,
– rekonstrukcije,
– vzdrževanje objektov,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev,
– gradnja pomožnih objektov,
– sprememba namembnosti.
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) Z OPPN je predvidena stanovanjska namembnost.
(2) Poleg bivanja so dopustne tudi dejavnosti v obsegu največ 49 % bruto tlorisne površine (v nadaljevanju: BTP)
objekta ob pogoju, da velikost parcele zagotavlja potrebne
površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta (stanovalcev,
zaposlenih in obiskovalcev). Dejavnost ne sme generirati tovornega in večjega osebnega prometa. Možne so dejavnosti,
ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami
ali prometom ter nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne
pogoje. Te dejavnosti so (poimenovane in opredeljene skladno
s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti):
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L poslovanje z nepremičninami,
– M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (razen
veterinarstva),
– S druge dejavnosti.
(3) Vrste dopustnih objektov so opredeljene v skladu s
predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) s pripadajočo
prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo):
– STAVBE, od teh:
11 Stanovanjske stavbe, od teh:
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
12420 Garažne stavbe
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice)
– GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje od tega (ograje, oporni zidovi, škarpe)
– DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh:
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
9. člen
(pomožni objekti)
(1) Na posameznih gradbenih parcelah je ob stanovanjskih objektih dopustna gradnja pomožnih objektov. Pomožne
objekte je dopustno graditi na gradbeni parceli, na kateri je že
izgrajen osnovni objekt oziroma se gradita osnovni in pomožni
objekt sočasno. Pomožni objekti so lahko glede na zahtevnost
enostavni, nezahtevni ali manj zahtevni.
(2) Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in ga po njegovem namenu in velikosti ne presega
ter zaradi njega ne pride do potrebe po dodatnih komunalnih
priključkih.
(3) Pomožni objekti, ki so stavbe, se postavijo kot samostojni objekti, ali pa so prislonjeni k osnovnim stavbam in so z
njim funkcionalno povezani. Morajo biti pritlične, enoetažne in
maksimalne višine 3,5 m in niso namenjene bivanju ali izvajanju dejavnosti.
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10. člen

14. člen

(predvidene odstranitve)

(odmiki)

Na območju OPPN ni predvidenih odstranitev objektov.
V. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
11. člen
(zasnova)
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja je določena umestitev objektov, prometnih in zelenih površin. Urbanistična zasnova izhaja iz obstoječe parcelacije, lastniških
razmer, prostorskih danosti ter omejitev. Umestitev objektov se
prilagaja obstoječemu terenu.
(2) Umestitev predvidenih objektov je določena z gradbeno mejo, gabariti, odmiki, dopustno izrabo prostora in pogoji za
arhitekturno oblikovanje objektov.
12. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Umestitev stanovanjskih objektov je opredeljena z
gradbeno mejo, črto, ki je načrtovani objekti s svojim najbolj izpostavljenim delom nad terenom ne smejo presegati, lahko pa
se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
Določena je z zahtevanimi odmiki od parcelnih meja. Gradbeno
mejo lahko presegajo pomožni objekti, vendar z upoštevanjem
obveznih odmikov, ki ji določa ta odlok.
(2) Zasnova objektov je pravokoten tloris, lahko je tudi
lomljen. Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na
osnovni podolgovat tloris.
(3) Tlorisni gabariti objektov so:
– Objekt z oznako 1:
– stanovanjski objekt: 21,70 m x (15,10 m + 3,10 m),
– nadstrešnica: 8,60 m x 8,60 m,
– Objekt z oznako 2:
– stanovanjski objekti: 14,00 m x (9,30 +2,00 m),
– nadstrešnica: 9,00 m x 6,00 m.
(4) Višinski gabariti objektov so določeni z dopustno največjo etažnostjo, ki je:
– za stanovanjske objekte: pritličje in mansarda ali pritličje
in ena etaža, dopustna je tudi izvedba kleti ob pridobitvi geološkega mnenja in izkoriščenega podstrešja,
– nadstrešnice in drugi pomožni objekti, ki so stavbe:
pritličje,
– klet je dopustna le ob pogoju, da je v celoti vkopana.
(5) Klet je lahko večja od nadzemnega dela objekta, vendar ob zagotavljanju faktorja zelenih površin.
(6) Največji dovoljeni tlorisni in višinski gabariti dopustnih
enostavnih in nezahtevnih objektov so določeni skladno s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(7) Kota tal pritličja objektov je (v metrih nadmorske višine):
– Objekt z oznako 1: 251,20,
– Objekt z oznako 2: 251,00.
13. člen
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(1) Odmiki od parcelnih mej:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej
tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, odmik mora biti najmanj
4,00 m,
– minimalen odmik novih objektov od roba vozišča interne
dovozne poti mora znašati najmanj 3,00 m za objekte in 1,00 m
za ograje,
– pomožni objekti morajo biti od parcelnih mej odmaknjeni 1,50 m, razen sosedske ograje, škarpe in podporni zidovi
se lahko gradijo na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki
jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene
0,50 m od parcelne meje,
– odmiki zunanjih ureditev (privatni dovozi, dvorišča, terase) od parcelne meje morajo biti vsaj 1,00 m.
(2) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih
odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne
infrastrukture.
(4) Odmiki objektov višjih od 3,00 m mora znašati najmanj
12,00 m od osi železniškega tira.
15. člen
(arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) Tlorisna zasnova stanovanjskih objektov je pravokotne
tlorisne oblike, na osnovni volumen je dopustno dodajati ali
odvzemati volumne.
(2) Fasade objekta morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Barve fasade so v svetlih zemeljskih barvnih tonih
(bele, sive, peščene) ali lesene oziroma kombinacija obojega.
Prepovedane so žive in kričeče barve.
(3) Strehe stanovanjskih objektov so simetrične dvokapnice z naklonom 35-45° v kombinaciji z ravnimi strehami na
delih stavbe. Dopustne so tudi ravne strehe. Šotoraste strehe
niso dopustne. Strehe nadstrešnic so ravne ali v minimalnem
naklonu. Barva strešne kritine osnovne strehe je temno siva.
Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad.
Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane, obsegajo lahko največ 2/3 dolžine strehe. Najvišji del frčade ne
sme biti višji od slemena osnovne strehe, trapezne frčade niso
dopustne.
(4) Objekti se lahko gradijo v zidani ali montažni izvedbi,
material ni predpisan.
(5) Pomožni objekti morajo biti postavljeni v podrejenem
položaju glede na osnovno stavbo na gradbeni parceli in oblikovani skladno z osnovnim objektom.
(6) Zunanje ureditve se izvedejo po načelih sodobnega
oblikovanja in se med seboj in z osnovnim objektom oblikovno
uskladijo.
(7) Namestitev sončnih celic je dopustna le na strehah
stavb, le te se na streho namestijo vzporedno s strešino. Pri
ravni strehi jih je dopustno postaviti v naklonu za strešnim vencem tako, da so naprave čim manj vidne.

(dopustna izraba prostora)

16. člen

(1) Dopustna izraba prostora je določena s faktorjem zazidanosti parcele FZ in faktorjem zelenih površin FZP.
(2) Faktor zazidanosti parcele (FZ) je največ 40 % in je
razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene
parcele, v zazidano površino se šteje površina vseh stavb
in pripadajočih pomožnih objektov, ki so stavbe na gradbeni
parceli.
(3) Faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 10 % in je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno
površino gradbene parcele.

(ureditev zunanjih površin)
(1) Ob stanovanjskih objektih se uredi tlakovane površine
za dostope in bivalne terase. Ostale površine se zatravijo in
zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(2) Sosedske ograje se prednostno urejajo z zasaditvijo
živice, za katero se uporabi avtohtone rastlinske vrste in so
lahko ojačene z žično mrežo. Ograje so lahko tudi mrežne,
lesene, zidane kot stebrički z vmesnimi lesenimi ali perforiranimi polnili iz sodobnih materialov, lahko kombinirane z živico.
Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Višine ograj so do-
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pustne do 1,00 m, živice do 1,60. Na severnem robu območja
je ob železniški progi dopustna izvedba protihrupne ograje, ki
je lahko visoka do 2,20 m, dopustna pa je izven progovnega
pasu in v skladu s projektnimi pogoji in mnenjem upravljavca
javne železniške infrastrukture.
(3) Morebitni oporni zidovi se lahko izvajajo le, kadar
to zahtevajo geomehanski pogoji, po izvedbi jih je potrebno
maksimalno ozeleniti s popenjavkami, višina ne sme presegati
1,50 m. Primerneje je teren urejati z modeliranjem terena z
brežinami in opornimi zidovi v kaskadah. Z opornim zidom je
potrebno utrditi teren nad obstoječo in novo interno dovozno
cesto. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču.
(4) Na severnem robu območja se predvidi oziroma ohrani
zeleni pas z intenzivno zasaditvijo z drevjem in visokimi grmovnicami, ki predstavlja zeleno bariero ob železniški progi. Pri
načrtovanju zasaditev v bližini železniške proge je treba upoštevati veljavne predpise in standarde s področja železniškega
prometa. Vzdrževanje zasaditve je obveznost investitorja načrtovanih ureditev. Na jugozahodnem delu OPPN se ohranjajo
zelene površine z zasaditvijo sadovnjaka.
VI. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
17. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN
so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic in mnenj k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
18. člen
(cestno omrežje)
(1) Dostopi in dovozi do objektov se uredijo z obstoječe
interne dovozne poti, ki se na južni strani priključuje na kategorizirano občinsko javno pot JP 857673 Gubčeva ulica.
(2) Obstoječa dovozna pot se dogradi proti severu v
obstoječi širini vozišča 3,00 m. Zahodni rob ceste se izvede
z malim cestnim robnikom, izvede se drenaža pod zahodnim
robom ceste, prečni sklon ceste je 3 % s padcem proti vzhodu.
Ob vzhodnem robu je asfaltna mulda za odvajanje površinskih
vod. Na priključku z javno potjo JP 857673 Gubčeva ulica se
izvede kanaleta, pred iztokom v obstoječi revizijski jašek na
parceli št. 686/16, k.o. Rogaška Slatina se izvede ustrezno
dimenzioniran zadrževalnik. Gradnja ceste mora zaradi odkopa materiala ob obstoječem zidu oziroma ograji zajemati tudi

Uradni list Republike Slovenije
morebitno sanacijo obstoječega zidu, potrebna dela se oceni
na podlagi statičnega izračuna in geološkega mnenja.
(3) Južni del območja OPPN se nahaja v varovalnem
pasu JP 857673 Gubčeva ulica, ki znaša 6,00 m od roba vozišča. Za vse posege v območju varovalnega pasu javne poti je
potrebno pridobiti mnenje upravljavca.
(4) Padavinske in druge odpadne vode z območja predvidenih gradenj niso speljane v naprave za odvodnjavanje ceste
in cestnega telesa.
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
cestnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki urejajo načrtovanje
cest.
19. člen
(železniško omrežje)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju regionalne železniške proge št. 32 d.m. – Rogatec–Stranje. Načrtovane
ureditve se nahajajo znotraj varovalnega progovnega pasu
železnice, ki obsega 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od
meje progovnega pasu na obeh straneh proge (106 m od osi
skrajnih tirov železniške proge na vsako stran).
(2) Z gradnjo in drugimi ureditvami v bližini železniške
proge, vključno z zasaditvami, se ne smejo poslabšati pogoji
obratovanja ali ogroziti varnost železniškega prometa. Odmik
objektov višjih od 3,00 m mora znašati najmanj 12,00 m od
osi tira.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v železniškem prometu.
Za vse gradnje in ureditve v varovalnem progovnem pasu je
potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje upravljavca javne
železniške infrastrukture k projektni dokumentaciji.
(4) Ukrepi za zaščito novogradenj ob progi pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa se zagotavljajo z
ustrezno zvočno izolacijo varovanih prostorov stavb (izolirnosti
oken v varovanih prostorih na tistih fasadah stavb, ki so preobremenjene s hrupom v skladu s predpisi s področja zaščite
pred hrupom v stavbah). Izvedba vseh ukrepov za zaščito
novogradenj pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa, vključno s protihrupno ograjo je obveznost investitorjev
načrtovanih ureditev.
20. člen
(parkirne površine)
Parkirne površine se uredijo ob posameznih objektih v območju gradbene parcele, zagotovi se najmanj 2 parkirni mesti
za enostanovanjsko stavbo ter 4 za dvostanovanjsko stavbo.
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Priključitev novih objektov je z obstoječega javnega vodovodnega omrežja PEHD DN 90 na minimalno PEHD DN 50,
ki poteka na parceli št. 686/16, k.o. Rogaška Slatina.
(2) Nov vodovod poteka do območja OPPN preko parcel
št. 665 in 686/16, k.o. Rogaška Slatina.
(3) Za hišne priključke se izvedejo priključna mesta praviloma izven utrjenih površin, predvideti je potrebno termo jaške
na robu parcel. Velikost priključka z vodomeri se dimenzionira
glede na predvideno porabo pitne in požarne vode.
22. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Kanalizacijsko omrežje se izvede v ločenem sistemu.
(2) Fekalne odpadne vode se spelje v javni fekalni kanalizacijski sistem Rogaška-Rogatec ID10106 in ID ČN 70.
Priključitev je na revizijskem jašku na parceli št. 686/16, k.o.
Rogaška Slatina. Nov fekalni kanal poteka do območja OPPN
preko parcel št. 665 in 686/16, k.o. Rogaška Slatina.
(3) Odvajanje padavinskih vod je možno odvajati v meteorni kanal, priključitev je na revizijskem jašku na parceli

Uradni list Republike Slovenije
št. 637/4, k.o. Rogaška Slatina. Za posamezni objekt in dovozno cesto se na gradbenih parcelah predvidi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike padavinskih vod.
(4) Odvajanje padavinskih vod z interne dovozne ceste
se uredi tako, da le te ne pritekajo na občinsko cesto, na njej
ne zastajajo ali prehajajo, predvidi se zadrževanje z ustreznimi
skloni, robniki in ustrezno dimenzioniranim zadrževanjem. Na
priključku z javno potjo JP 857673 Gubčeva ulica se izvede
kanaleta. Odvod je v revizijski jašek na parceli št. 686/16,
k.o. Rogaška Slatina in poteka do območja OPPN preko parcel
št. 665 in 686/16, k.o. Rogaška Slatina.
(5) Za vsak objekt posebej je potrebno predvideti priključni
kanalizacijski fekalni in meteorni jašek ob robu parcele.
(6) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Po robu območja izgradnje predvidenih stanovanjskih stavb poteka obstoječi srednjenapetostni 20 kV električni
podzemni vod, katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni
faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od
srednje napetostnega električnega podzemnega voda v obe
smeri.
(2) Ob začetku interne dovozne ceste poteka obstoječi
nizkonapetostni električni podzemni vod s prostostoječo priključno merilno omarico za obstoječ objekt na parceli št. 656/2,
k.o. Rogaška Slatina, katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno
1 m od nizkonapetostnega električnega podzemnega voda in
priključno merilne omarice v obe smeri.
(3) Na mestu kjer dovozna cesta križa obstoječi nizkonapetostni električni podzemni vod, je le-tega potrebno mehansko zaščititi in oceviti, v kolikor to še ni izvedeno. Dela bo po
predhodnem naročilu na stroške investitorja izvedlo Elektro
Celje, d.d.
(4) Gradnja objektov vključno z zunanjo ureditvijo v varovalnem pasu podzemnih električnih vodov ni dopustna, odmiki
morajo biti minimalno 1 m od srednje napetostnega elektro
energetskega voda. Kakršnakoli zasaditev dreves, grmičevja,
žive meje ali podobnega je možna v minimalni oddaljenosti
debla od trase nizkonapetostnega električnega podzemnega
voda 2,5 m, s tem, da je električne podzemne vode potrebno
položiti v mapitel cev ø 160 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot se predvideva
razrast koreninskega sistema. Postavitev kakršnekoli ograje v
območju varovalnih pasov srednje napetostnih in nizkonapetostnih električnih podzemnih vodov ni dopustna.
(5) Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe prostostoječe
razdelilne omarice PS R4 na parceli št. 660, k.o. Rogaška
Slatina s tem. V PS R4 se dogradita nova vertikalna varovalčna
ločilnika, v katera se vstavijo varovalke 3 x 35 A in dogradita
dva nova izvoda za predmetna objekta. Predmetna PS R4 je
priključena na nizkonapetostno omrežje Io4: Rp4 in se napaja
iz transformatorske postaje TP Na trati.
(6) Nova nizkonapetostna podzemna elektro energetska
kabla (NAY2Y-J 4 x 70 SM mm2, 1 kV) potekata od obstoječe
PS R4 na parceli št. 660, k.o. Rogaška Slatina podzemno do
dveh predvidenih priključno merilnih omaric PS PMO, ki bosta
locirani na stalno dostopnem mestu na parcelah št. 656/4 in
656/8, k.o. Rogaška Slatina. Do meje OPPN poteka preko
parcel št. 660 in 659, k.o. Rogaška Slatina. Dovodni kabel se
položi direktno v zemljo. Globina vkopa je 0.8 m. Kabel se polaga na peščeno posteljico. Na celotni trasi je položen v PVC
cevi ø 160 mm. Na poteku trase je vgrajen elektro kabelski
jašek dimenzij 1200 x 1200 x 1500 mm s povoznim pokrovom.
(7) Izdelana je strokovna podlaga Idejna zasnova Elaborat idejne rešitve elektrifikacije (izdelal EL PART, Bogdan
Lepan s.p., št. IDZ 160/21-NN, oktober 2021), ki je osnova za
izdelavo projektne dokumentacije.
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24. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Preko južnega dela območja OPPN in zahodno od
območja poteka distribucijsko plinovodno omrežje, odsek
C-PE160, delovnega tlaka 100 mbar, ki je dovolj zmogljivo
za napajanje novih objektov. Varovalni pas distribucijskega
sistema je zemljiški pas v širini 5 m na vsako stran plinovoda,
merjeno od njegove osi.
(2) Za napajanje območja se predvidi razširitev plinovodnega omrežja v območje OPPN z navezavo na odsek
C-PE160.
(3) Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja skladno z določbami pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah se za obravnavano območje predvidi ogrevanje objektov z zemeljskim
plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.
(4) Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki
na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvidena
pod koti od 30o do 90o in morajo biti prikazana in projektno
obdelana. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
(5) Za priključitev predvidenih objektov na plinovodno
omrežje je potrebna pridobitev soglasja za priključitev skladno
z zakonskimi določbami.
(zunanja razsvetljava)
(1) Dovozna pot na območju OPPN se lahko opremi z
zunanjo razsvetljavo.
(2) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki
urejajo svetlobno onesnaženje okolja in zmanjševanje porabe
električne energije.
25. člen
(omrežje elektronskih komunikacij – TK)
(1) Na območju OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko
omrežje (v nadaljevanju TK omrežje) v upravljanju Telekom
Slovenije d.d. Pri posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK omrežje, ga zakoličiti in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih
upravljavca.
(2) Priključitev novih objektov na predvidi na TK omrežje, v fazi izdelave projektne dokumentacije se izdela projekt
TK priključka.
26. člen
(omrežje elektronskih komunikacij – KKS)
(1) V območju OPPN ni obstoječega KKS omrežje v
upravljanju Telemach d.o.o. (v nadaljevanju: KKS omrežje).
(2) Obstoječe omrežje KKS poteka zahodno od območja,
priključitev novih objektov nanj je možna v obstoječi razdelilni
omarici na parceli št. 685/1, predviden kabel poteka preko
parcel 663/1 in 662, k.o. Rogaška Slatina.
27. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Ogrevanje objektov je iz individualnih kurišč, z uporabo zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v kombinaciji z
obnovljivimi viri energije (toplotne črpalke, sončna elektrarna
na strehah objektov, geotermalno ogrevanje ipd.). Toplotne
črpalke naj bodo locirane na vizualno neizpostavljenih mestih
z ustreznim odmikov od sosednjih parcel.
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
28. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V območju OPPN ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine.
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(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja,
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka z emisijami
prahu in plinov gradbenih strojev med gradnjo se upošteva
naslednje ukrepe za varstvo zraka: ureditev dovoznih poti
na gradbišče in zadostno močenje prevoznih poti ter odkritih
površin ob sušnih dnevih z namenom zmanjšanja prašenja.
(2) Za potrebe po toplotni energiji naj se uporabljajo obnovljivi ter ekološko nesporni viri energije.
30. člen
(varstvo voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja in priključevanjem na obstoječo kanalizacijo, izvedeno v ločenem sistemu.
(2) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja, ki ga pred gradnjo
ali v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda
Direkcija RS za vode.
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predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Prevzemno
mesto se nahaja na parceli št. 665, k.o. Rogaška Slatina.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi tako,
da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov. Stojna površina
zabojnikov za odpadke se uredi z ustreznim tlakom in ogradi z
enostavno oblikovano ograjo.
35. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih
območij z naravovarstvenim statusom.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
36. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN se nahaja zunaj poplavno ogroženih
območij.
(2) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(3) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji
meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v kanalizacijo z ustrezno dimenzioniranim
zadrževalnikom.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja Direkcije RS za okolje.
37. člen
(varstvo pred potresom)

31. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov,
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Pri
gradnji se humus odstrani in pravilno deponira. Viške zemljine
se uporabi pri urejanju zelenic.

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se
projektni pospešek tal v (g) 0.150.

32. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN sodi v III. območje varstva pred hrupom
skladno z določili Občinskega prostorskega načrta Občine
Rogaška Slatina. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred
prekomernim hrupom na stiku s IV. območjem varstva pred
hrupom morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi, stavbe je potrebno zvočno zaščititi v skladu s predpisi s področja
zaščite pred hrupom v stavbah.

(varstvo pred požarom)

33. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Zunanja razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je
svetloba usmerjena izključno v tla.
34. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za vsak objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke.
Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne

38. člen
(zaklanjanje)
Gradnja zaklonišč ali ojačitev prve plošče ni potrebna.
39. člen
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne
površine.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz obstoječega
in načrtovanega vodovodnega omrežja.
(3) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in
ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(4) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi.
40. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)
(1) Območje OPPN ni erozijsko, plazljivo in plazovito
ogroženo.
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(2) Pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju gradenj je
potrebno upoštevati pogoje Geotehničnega poročila za Zazidalni načrt S2 Ratanska (izdelal GEO s.p. Sergej Venturini,
št. proj. 938/99, april 1999). Objekti se temeljijo plitvo, na mreži
armirano betonskih pasovnih temeljev, ukopanih v raščene
peščene gline. Pri vseh objektih, pri katerih bodo zaledne stene
vkopane v teren je potrebno ob dnu pasovnih temeljev izvesti
horizontalno drenažo. V času izkopov in temeljenja ter vseh
zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor.
(3) V fazi izdelave projektne dokumentacije se za vsak
objekt izdela geološko geomehansko poročilo.
41. člen
(razlitje nevarnih snovi)
V območju OPPN ni pričakovati razlitja olj.
X. NAČRT PARCELACIJE
42. člen
(parcelacija)
Posameznim novim objektom so določene gradbene parcele, ki so opredeljene v mejah obstoječih parcel. Nova parcelacija ni predvidena.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
43. člen
(etapnost)
Posamezne objekte je možno izvajati etapno ob predhodni izvedbi vseh z OPPN načrtovanih skupnih prometnih,
komunalnih, energetskih in komunikacijskih ureditev. Dovozna
cesta mora biti izvedena najkasneje do uporabnega dovoljenja
za prvega od obeh stanovanjskih objektov.
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XIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
45. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe tlorisnih gabaritov do +1,00 m, dopustno je
odstopanje na manjše gabarite,
– dopustna je sprememba mikrolokacije objektov (zamik,
orientiranost ipd.) v mejah opredeljene gradbene meje in ob
upoštevanju odmikov, določenih s tem odlokom, vendar ob
pogoju, da je stanovanjski del objekta z oznako 2 umeščen v
južnem delu gradbene parcele,
– pri povečanju in zmanjšanju tlorisnih gabaritov ter pri
spremembi mikrolokacije objektov se ne sme zmanjševati v
OPPN določenih odmikov od parcelnih mej, ki so obvezni in
odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z
veljavno zakonodajo,
– spremembe kota tal pritličja do +/- 0,50 m, opredeli se v
projektni dokumentaciji zunanje ureditve glede na vzdolžni profil
načrtovane ceste in je praviloma 20 cm nad koto dovozne ceste,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.
XIV. KONČNE DOLOČBE

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
44. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške, najkasneje do izdaje uporabnega dovoljenja za
prvi objekt,
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.

46. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Rogaška Slatina in na Upravni enoti Šmarje
pri Jelšah.
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0002/2022
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

2341.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi

Na podlagi 134. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slati-
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na (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
2990, ki se nanaša na del zemljišča s parc. št. 348/12 k.o. Velike Rodne (1194), skladno z Elaboratom lokacijske preveritve za
določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi –
na parceli št. 348/12, k.o. Velike Rodne (1194), ki ga je izdelala
AD arhitekturno delo, Aleksandra Dobrotinšek Trateški s.p.,
Šercerjeva ulica 10a, 3000 Celje, št. projekta: 105/21, datum:
oktober 2021, april 2022 – dopolnitev.
2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo
prostora A – Površine razpršene poselitve v enoti urejanja
prostora (EUP) VRO2, in sicer tako, da se omogoči razširitev
obstoječega stavbnega zemljišča za 484 m2.
(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena
tega sklepa.
3. člen
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi
tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega
sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.
(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (OPN)
ter posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za
EUP VRO2, ki jih določa Priloga OPN: Podrobni izvedbeni
prostorski pogoji (PIPP).
4. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi
občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo
ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in
Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2022
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

SLOVENJ GRADEC
2342.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov
in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07

Uradni list Republike Slovenije
– 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),
12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11,
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 87. in 90. člena
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21
– UPB in 161/21 – popr.), 21., 21.a, 29. in 65. 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) ter 17. člena Statuta Mestne občine (Uradni
list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj
Gradec na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o organiziranju šolskih prevozov
in povračilu stroškov prevoza
v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o
organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/13 in
46/14), v nadaljevanju: Pravilnik.
2. člen
Prvi odstavek 18. člena Pravilnika se spremeni tako, da
se glasi:
»Učenec, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka drugega člena tega pravilnika, je upravičen do povračila prevoznih
stroškov od doma do matične osnovne šole in nazaj, v višini
stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor učenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se
mu prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz
dela za javne uslužbence. V kolikor učenec nima možnosti
prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina
v višini 10 % cene neosvinčenega bencina. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji
od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko
obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve
prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem
mesecu. Dolžino izmeri občinski organ.«:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza
v Mestni občini Slovenj Gradec začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se
prične s šolskim letom 2022/2023.
Št. 603-0003/2013
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

2343.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta Kamnolom
Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila
za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,

Uradni list Republike Slovenije
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17
– ZUreP-2 in 199/21 – ZUrep-3) in na osnovi 30. člena Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 –
uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-3) je župan
Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik
Sele – Vrhe in Okolijskega poročila
za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo
javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe, ki
ga je izdelalo podjetje Atelje Piano, Saša Piano s.p. Velenje v
septembru 2021 ter dopolnilo januarja, februarja in junija 2022,
št. projekta AP/151/2018-OPPN/DO in Okoljsko poročilo za
OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe, z vsemi prilogami,
ki ga je izdelalo podjetje ZVO Matrika Zdravje, Varnost, Okolje,
d.o.o. Ljubljana, št. OP_38.19, 8. december 2021, popravki
23. maj 2022 ter strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave OPPN in so namenjene uporabi pri nadaljnjem
projektiranju in so:
– Elektro Celje, d.d. 2021. IDP, OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe, vodja projekta Aleksander Strgar,
mag. inž. en., št. projekta 339/21, december 2021; v nadaljevanju IDP elektrike 2021.
– Profil d.o.o. 2021. Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe,
Zunanja ureditev in kanalizacija, načrt s področja gradbeništva,
vodja projekta Matija Kunst, univ. dipl. inž. gradb., št. projekta
1290/21, julij 2021; v nadaljevanju IDZ odvodnjavanja 2021.
– Železnikar CONTROL, svetovanje, tehnično vodenje in
varstveni nadzor d.o.o. 2020. Idejna zasnova, Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom SELE-GOSTENČNIK, rudarski projekt, vodja projekta Vladimir Železnikar, univ.
dipl. inž. rud., št. projekta 2-4/2020-VŽ, Ljubljana, april 2020; v
nadaljevanju rudarski IDZ 2020.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od ponedeljka, 25. julija 2022 do
vključno četrtka, 25. avgusta 2022 javno razgrnjeno v avli Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Ogled dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okoljskega
poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe je možen
v ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 15:00 ure, v sredo od
8:00 do 17:00 ure in v petek od 8:00 do 13:00 ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v
digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec
(www.slovenjgradec.si).
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
in sicer:
– v sredo, 17. avgusta 2022, s pričetkom ob 15. uri, v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o
vsebini OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okoljskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe
podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku
OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okoljskemu poročilu za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe na naslov:
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Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si. Pripombe in
predloge bo možno vpisati tudi na obrazec za pripombe, ki bo
na mestu javne razgrnitve, oziroma jih podati ustno na zapisnik
ali pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani občine
(www.slovenjgradec.si).
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 25. avgusta 2022. Šteje se, da je pri dajanju pripomb
in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih
podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo
njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to
posebej navesti.
4. člen
Območje OPPN:
(1) Območje OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe
leži v Mestni občini Slovenj Gradec, v naselju Sele. Obdajajo
ga pretežno gozdne površine, prepletene s kmetijskimi površinami, lokalnimi cestami in obstoječo pozidavo ter potokom.
Obsega površino okoli 11 ha in je razdeljeno na dva dela:
– območje kamnoloma je identično območju
EUP SE-01 pOPPN in je veliko okoli 10 ha;
– območje izven kamnoloma pa vključuje dele dveh EUP,
OK-01 in SE-02 pOPPN in obsega površino okoli 1 ha.
(2) Območje OPPN je pretežno na območju katastrske
občine Sele (848) in vključuje v celoti zemljiške parcele 622/2,
623/2, 650/3, 854/12, 854/18, 854/20, 854/21 ter dele parcel
648, 650/1, 651/6, 839/6 in 850; manjši del, ki je v območju
katastrske občine Vrhe (847) pa vključuje dele parcel 12/4 in
1639/6.
5. člen
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Št. 350-0016/2018
Slovenj Gradec, dne 28. junija 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

ŠMARTNO PRI LITIJI
2344.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13
popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 19. redni seji občinskega sveta dne 29. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2022
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22) se spremeni tako, da se
glasi:
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»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto

Splošni del proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN 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 SREDSTEV
PRORAČUNA EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)
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+414)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

rebalans
2022
(v EUR)

6.607.299
5.615.675
4.846.551
4.317.781
405.670
123.100
0
769.124
565.924
8.200
12.000
0
183.000
193.048
161.949
0
31.099
0
0
0
798.575
556.659
241.916
0
0
7.514.786
1.769.436
360.992
57.889
1.257.875
39.200
53.480
2.657.920
24.689
1.751.020
151.888

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 FIZIČNIM OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443 POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
50
ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

730.323
0
2.753.375
2.753.375
334.055
94.000
240.055

–907.487

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
750.000
750.000
750.000
325.662
325.662
325.662
–483.149
424.338
907.487
484.092

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

Uradni list Republike Slovenije
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22) se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov 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 750.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina
Šmartno pri Litiji, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine
glavnic 20.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz
neproračunskih virov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2021
Šmartno pri Litiji, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

2345.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Šmartno

Št.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Šmartno (Uradni list RS, št. 61/04, 50/07, 13/10, 110/10,
101/11, 9/20 in 26/22) se v 2. členu spremeni peti odstavek, ki
se po novem glasi:
»Vrtec Ciciban ima v svoji sestavi naslednje dislocirane
enote:
– Vrtec Polhek, Litijska cesta 1, 1275 Šmartno pri Litiji,
– Vrtec Ostržek, Ustje 23, 1275 Šmartno pri Litiji,
– Vrtec Gasilski dom, Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji,
– Vrtec Kulturni dom, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji,
– Vrtec Primskovo, Gradišče 28, 1276 Primskovo,
– Vrtec Velika Kostrevnica, Velika Kostrevnica 31, 1275
Šmartno pri Litiji,
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– Vrtec Cerkovnik, Cerkovnik 2a, 1275 Šmartno pri Litiji,
– Vrtec Javorje, Javorje 14, 1275 Šmartno pri Litiji.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 601-03/2004
Šmartno pri Litiji, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

2346.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21., 29. in 35. 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), 260. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 7. in 14. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 29. 6. 2022
sprejel naslednji

SKLEP
I
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
1839 Jablanica
1846 Liberga

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 42. 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. in 25/17 – ZVaj) ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 19. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Šmartno

92 / 8. 7. 2022 /

1847 Šmartno

Parcelne številke
876/12, 855/6, 853/2, 855/8,
853/4, 855/10, 851/2, 849/2,
832/2, 833/8, 833/10, 847/8
656/2, 659/2, 659/4, 690/7,
691/4, 691/5, 691/7, 704/1,
704/5, 708/1, 708/2, 708/5,
709/1, 724/1, 724/2, 725/58,
725/59, 725/60, 725/54,
725/56, 697, 686/1, 685/1,
1186/7, 1504/4, 1509/6,
1511/2, 1514/7, 1514/9, 8/9,
8/12, 21/2, 9/2, 14/2, 13/2,
14/4, 18/2, 17/3, 19/7, 19/5,
15/3, 16/3, 23/5, 16/1, 17/1,
1769/2, 1772/2, 732/37,
732/39, 2034/32, 2049/5,
815/9, 815/10
305/7, 136/28, 136/27,
136/31, 136/34, 136/39,
136/37, 136/26, 136/24,
102/167, 102/104, 102/106,
102/109, 102/108, 102/113,
102/115, 102/117, 102/119,
102/120, 102/122, 102/126,
102/128, 102/124, 102/130,
102/136, 102/144, 102/140,
102/146, 102/148, 102/150,
102/158, 102/156, 102/160,
102/162, 102/168, 102/166,
102/171, 102/174, 102/176,
102/100, 102/99, 102/98,
1024/6, 1046, 1034/7,
1029/8, 1029/10, 1029/14,
87/11, 1034/4, 1034/6, 22/5,
603/3, 603/4, 804/8, 806/2,
1047/15, 1047/7, 940/12,
19/7
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Katastrska občina

Parcelne številke

1848 Štanga

1307/2, 1308/2, 416/5,
507/10, 507/9, 507/5, 517/14,
517/17, 439/2

1849 Vintarjevec

1844/2, 1847/2, 1827/2,
1829/4, 1831/2, 1829/6,
1985/1, 1985/2

1851 Gradišče

695/2

2654 Gozd – Reka

876/12, 855/6, 853/2, 855/8,
853/4, 855/10, 851/2, 849/2,
832/2, 833/8, 833/10, 847/8

2655 Račica

876/12, 855/6, 853/2, 855/8,
853/4, 855/10, 851/2, 849/2,
832/2, 833/8, 833/10, 847/8

II
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji.
Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško
knjigo vpisalo zaznambo o grajenem javnem dobru.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2022-8
Šmartno pri Litiji, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

2347.

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-57/2008-4
Šmartno pri Litiji, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

TOLMIN
2348.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 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
30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o pokopališkem redu
v Občini Tolmin
1. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 19. člena Odloka o
pokopališkem redu v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 67/20)
se besede »območje kopalnih voda« nadomestijo z besedo
»vodotoke«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 35. 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), 260. in
262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list
RS, št. 199/21) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 19. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
I
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra
na nepremičninah:

Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem
redu v Občini Tolmin

2349.

Sklep o subvenciji cene javne infrastrukture

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17,
78/19) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na
30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

SKLEP

Nepremičnina parc. št. 1054/6, k. o. 1847 Šmartno je v
zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.

I.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz proračuna Občine Tolmin določi subvencija cene javne infrastrukture za zbiranje:
– določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 100 %,
– bioloških odpadkov v višini 100 %.

II
Nepremičnina parc. št. 1054/6, k. o. 1847 Šmartno postane last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.

II.
S tem sklepom določena subvencija se začne uporabljati
z uveljavitvijo novih cen ravnanja s komunalnimi odpadki v
letu 2023.

Katastrska občina

Parcelne številke

1847 Šmartno

1054/6

Uradni list Republike Slovenije

Št.

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

Stran

7069

in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11, 106/16) je Občinski svet Občine Tolmin na
30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

SKLEP

Št. 354-0033/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2350.
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I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,9226 EUR/m3.
II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19)
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na
30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

EUR/priključek
3,7536
11,2608
37,5360
56,3040
187,6800
375,3600
750,7200

SKLEP

III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. 1. 2023.

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,348 EUR/m3.

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

II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

EUR/priključek
2,1752
6,5256
21,7520
32,6280
108,7600
217,5200
435,0400

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. 1. 2023.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0033/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2351.

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19)

Št. 354-0033/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2352.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Tolmin

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 55/17 in 18/21) in določil
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) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin
na 30. seji dne 30. junija 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Tolmin
1. člen
Cene programov v vrtcih na območju Občine Tolmin od
1. 9. 2022 dalje (v EUR) znašajo:

Prvo starostno obdobje
Drugo starostno obdobje
Cena neporabljenih živil
na dan odsotnosti

Dnevni
program
569,94
424,26

Poldnevni
program
454,63
330,61
1,95

Ekonomska cena prilagojenega programa za predšolske
otroke v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin znaša 1.241,73 EUR
za dnevni program in 993,38 EUR za poldnevni program.

Stran

7070 /
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin, številka
410-0073/2021, z dne 2. september 2021.

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19)
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na
30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2022.

SKLEP

Št. 410-0061/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1.1 cena stroškov javne infrastrukture: 0,0008 €/kg
1.2. cena storitev javne službe:
0,2295 €/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1 cena stroškov javne infrastrukture: 0,0023 €/kg
2.2 cena storitev javne službe:
0,3227 €/kg
3. Obdelava komunalnih odpadkov:
0,3236 €/kg
4. Odlaganje ostankov obdelave
komunalnih odpadkov:
0,0020 €/kg

Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2353.

I.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

Sklep o cenah storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

II.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene:

1. za odvoz po posodah:
Posoda
120 l

Vrsta
odpadka
ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:

240 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

500 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

700 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

900 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

1100 l

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

5 m3

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

7 m3

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

PREDRAČUNSKE CENE – €/odvoz
Cena
Cena storitve
infrastrukture
1,8047
0,0063
2,7866
0,0172
4,6085
0,0063
3,6093
0,0126
5,5731
0,0344
9,2168
0,0126
7,5195
0,0263
11,6107
0,0718
19,2020
0,0263
10,5272
0,0368
16,2549
0,1005
26,8826
0,0368
13,5350
0,0473
20,8992
0,1292
34,5634
0,0473
16,5428
0,0578
25,5434
0,1579
42,2441
0,0578
75,1945
0,2625
116,1065
0,7175
192,0185
0,2625
105,2723
0,3675
162,5491
1,0045
268,8259
0,3675

Cena skupaj
1,8110
2,7866
0,0172
4,6148
3,6219
5,5731
0,0344
9,2294
7,5458
11,6107
0,0718
19,2283
10,5640
16,2549
0,1005
26,9194
13,5823
20,8992
0,1292
34,6107
16,6006
25,5434
0,1579
42,3019
75,4570
116,1065
0,7175
192,2810
105,6398
162,5491
1,0045
269,1934
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10 m3

Št.

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:

120 l
240 l
240 l
240 l
1100 l
1100 l
1100 l
1,23 m3
1,8 m3
1,8 m3
1,8 m3
3,2 m3
3,2 m3
7 m3
10 m3
10 m3

organski
organski
embal.
papir
embal.
papir
sveče
steklo
embal.
papir
tekstil
embal.
papir
embal.
embal.
papir

150,3890
232,2130
1,4350
384,0370
10,1420
20,2840
3,6093
3,6093
16,5428
16,5428
16,5428
18,4978
27,0700
27,0700
27,0700
48,1245
48,1245
105,2723
150,3890
150,3890

in
2. za odvoz po osebah:
cena storitev cena infras.
€/os
€/os

Zbiranje
Ostanek obdelava
Ostanek odlaganje
Biološki odpadki
SKUPAJ:

4,5005
1,4044
0,0087
0,7358
6,6494

0,0157

0,0041
0,0198

Cena
skupaj
4,5162
1,4044
0,0087
0,7399
6,6692

III.
Cena storitve javne službe ravnanja z odpadki iz I. in
II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2023.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0033/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2354.

0,5250

0,5250
0,0599
0,1197
0,0126
0,0126
0,0578
0,0578
0,0578
0,0646
0,0945
0,0945
0,0945
0,1680
0,1680
0,3675
0,5250
0,5250

SKLEP
I.
Sprejme se vodarina v višini 0,7599 EUR/m3.

Stran

7071

150,9140
232,2130
1,4350
384,5620
10,2019
20,4037
3,6219
3,6219
16,6006
16,6006
16,6006
18,5624
27,1645
27,1645
27,1645
48,2925
48,2925
105,6398
150,9140
150,9140

II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
EUR/priključek
DN20

3,7136

DN25

11,1408

DN40

37,1360

DN50

55,7040

DN80

185,6800

DN100

371,3600

DN150

742,7200

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in
II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2023.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0033/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

Sklep o vodarini

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19)
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na
30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

92 / 8. 7. 2022 /

2355.

Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v EUP A 358

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 30. seji dne
30. junija 2022 sprejel

Stran

7072 /
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SKLEP
o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v EUP A 358

PRAVILA
za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
ID 2902, 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 358, na zemljiščih s parc.
št. 429/15 in 425/2, obe k.o. 2255 Lom.

1. člen
S temi pravili se določa postopek izvolitve predstavnikov
Občine Tolmin v volilno telo 13. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana
državnega sveta.

2. člen
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje
stanovanjskega objekta preoblikujeta tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka
Kraljić s. p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško, oktober 2021,
popravek marec 2022.
3. člen
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z
oznako A 358 se preoblikuje in poveča na del zemljišč s parc.
št. 429/15 in 425/2, obe k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša
478,60 m2, kar predstavlja 19,99 % izvorne oblike, tako da nova
skupna površina te posamične poselitve znaša 2.872,14 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.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0159/2021
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2356.

Pravila za volitve predstavnikov v volilno
telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana državnega
sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 21. člena
Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in
106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 30. seji dne 30. junija 2022 sprejel

2. člen
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen
(1) Občinski svet Občine Tolmin v volilno telo za volitve
v državni svet izvoli tri predstavnike (v nadaljnjem besedilu:
elektorji) ter določi enega kandidata za člana državnega sveta.
(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga največ
tri kandidate za elektorje in največ enega kandidata za člana
državnega sveta.
(3) Predlogi morajo biti vloženi na predpisanih obrazcih,
ki sta priloga teh pravil.
4. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), po objavi odloka o
razpisu volitev v državni svet, pisno pozove predlagatelje, da
v roku, ki ga določi komisija, posredujejo predloge kandidatov
za elektorje in predloge kandidatov za člana državnega sveta.
(2) Komisija po preteku roka pregleda vložene predloge
ter na podlagi predlogov, ki so bili vloženi pravočasno in izpolnjujejo pogoje iz 3. člena teh pravil, sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorje in seznam predlaganih kandidatov
za člana državnega sveta.
(3) Komisija sestavi seznama iz prejšnjega odstavka tega
člena po abecednem vrstnem redu začetnih črk priimkov predlaganih kandidatov in ju posreduje županu.
(4) Župan je dolžan po prejemu seznama sklicati sejo občinskega sveta, pri čemer mora upoštevati, da je seja sklicana
v roku, ki še omogoča pravočasno vložitev seznama izvoljenih
elektorjev in kandidature za člana državnega sveta pri pristojni
volilni komisiji.
(5) Posamezni kandidat za člana državnega sveta se
pred glasovanjem lahko predstavi članom občinskega sveta in
odgovarja na njihova vprašanja.
5. člen
(1) Občinski svet za izvedbo volitev elektorjev in kandidata za člana državnega sveta izvoli volilno komisijo.
(2) Volilno komisijo sestavljajo trije člani, ki jih člani občinskega sveta, na podlagi predloga predsedujočega ali posameznih članov občinskega sveta izvolijo izmed sebe, pri čemer
člani komisije ne morejo biti hkrati tudi kandidati za elektorje ali
za člana državnega sveta.
(3) Volilna komisija mora o izvedbi volitev in ugotavljanju
rezultata sestaviti zapisnik.
6. člen
(1) Elektorje izvolijo člani občinskega sveta na seji sveta
s tajnim glasovanjem, z glasovnicami.
(2) Na glasovnici so navedeni kandidati za elektorje s
priimkom in imenom po abecednem vrstnem redu, kot ga je
določila komisija.
(3) Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ tremi kandidati.
(4) Za elektorje so izvoljeni kandidati, ki prejmejo največ
glasov.
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7. člen
(1) Kandidata za člana državnega sveta izvolijo člani
občinskega sveta na seji sveta s tajnim glasovanjem, z glasovnicami.
(2) Na glasovnici so navedeni kandidati za člana državnega sveta s priimkom in imenom po abecednem vrstnem redu,
kot ga je določila komisija.
(3) Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
(4) Za kandidata za člana državnega sveta je izvoljen
kandidat, ki prejme največ glasov.
8. člen
(1) V kolikor dva ali več kandidatov za člana državnega
sveta prejmejo enako najvišje število glasov, ali v kolikor več
kandidatov za elektorje, kot se jih voli, prejme enako število
glasov tako, da izmed njih niso bili izvoljeni le trije kandidati, se
opravi ponovno tajno glasovanje.
(2) Pri ponovnem glasovanju so na glasovnicah navedeni
samo kandidati, ki so sicer prejeli najvišje število glasov, pa so
bili izenačeni z drugimi kandidati.
(3) Če pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi
za izvolitev potrebne večine, se med kandidati, ki so v drugem
krogu glasovanja prejeli najvišje število glasov opravi žreb.
9. člen
Direktor občinske uprave ali od njega pooblaščena oseba
mora v roku predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih
elektorjev ter predlog kandidata za člana državnega sveta, ki
jih je izvolil občinski svet.
10. člen
V kolikor postopek volitev elektorjev in kandidata za člana
državnega sveta ni urejen s temi pravili, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Pravila
o določitvi kandidata za člana državnega sveta – predstavnika
lokalnih interesov in predstavnikov v volilno telo za volitve člana
državnega sveta, ki jih je Občinski svet Občine Tolmin sprejel
19. 9. 2002.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

Stran

7073

Priloga 1: Obrazec za kandidiranje elektorjev

Stran

7074 /

Št.

92 / 8. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 1
Ime in priimek predlagatelja (predlagateljev) – člana (članov) občinskega sveta: ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 TOLMIN
Datum:_______________________________

Zadeva: OBRAZEC ZA KANDIDIRANJE ELEKTORJEV ZA VOLITVE ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA
Za člane volilnega telesa za
volitve v državni svet
podpisani predlagam(o):

Rojstni podatki

Naslov

Poklic, zaposlitev

Telefonska številka,
elektronski naslov

Utemeljitev primernosti
kandidatov

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________
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Podpisani kandidat(i) soglašam(o) s kandidaturo in dovoljujem(o)
uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov v kandidacijskem postopku
_________________________________________________
(podpis kandidata)

________________________________
(podpis predlagatelja)

_________________________________________________
(podpis kandidata)

________________________________
(podpis predlagatelja)

_________________________________________________
(podpis kandidata)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

Stran
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Priloga 2: Obrazec za kandidiranje kandidata za člana državnega sveta

Stran
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PRILOGA 2
Ime in priimek predlagatelja (predlagateljev) – člana (članov) občinskega sveta: ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 TOLMIN
Datum:_______________________________

Zadeva: OBRAZEC ZA KANDIDIRANJE ELEKTORJEV ZA VOLITVE ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA
Za kandidata za člana
Državnega
sveta
RS
podpisani predlagam(o):
Rojstni podatki
Naslov
Poklic, zaposlitev
Telefonska številka,
elektronski naslov
Utemeljitev primernosti
kandidata
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Podpisani kandidat soglašam s kandidaturo in dovoljujem
uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov v kandidacijskem postopku
_________________________________________________
(podpis kandidata)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

________________________________
(podpis predlagatelja)

Stran

7077
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VELIKE LAŠČE

2357.

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske
preveritve za EUP UL-4

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Velike
Lašče (Uradni glasilo Občine Vel. Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13,
2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 12. dopisni seji
dne 30. junija 2022 sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve
za EUP UL-4

Uradni list Republike Slovenije
3. členu črta zadnji odstavek, ki glasi: »V okviru zavoda se kot
posebna organizacijska enota oblikuje podjetniški inkubator.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Zavod svoje akte uskladi s tem odlokom v roku 6 mesecev
od njegove uveljavitve.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-33/2009
Črnomelj, dne 7. julija 2022

1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za
enoto urejanja prostora z oznako UL-4, ki se vodi z identifikacijsko številko 2767 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen
Dovoli se preoblikovanje in širitev stavbnega zemljišča v
enoti urejanja prostora z oznako UL-4, oziroma tako kot izhaja
iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje
Urbis d.o.o., Maribor, pod številko projekta 2021-LP-084, november 2021.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Št. 0301-0018/2022-1
Velike Lašče, dne 30. junija 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

ČRNOMELJ
2358.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS –
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 83/11, 24/14 in
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 29. redni seji
dne 7. 7. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Razvojno informacijskega centra Bela krajina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra
Bela krajina (Uradni list RS, št. 145/20 – UPB2 in 58/21) se v

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBROVA - POLHOV GRADEC
2359.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13, 10/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415- A, 14/15 – ZIPRS1415-D,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17
– ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP,
61/20 – ZDLGPE, 89/20) in 16. člena Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski
svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. dopisni seji dne
7. julija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 21/21 in 74/22) se spremeni
besedilo prvega odstavka 11. člena odloka, 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 lahko zadolži do višine
3.272.811 EUR.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2020-3
Dobrova, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

Uradni list Republike Slovenije
2360.

Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora KE6/470 v Občini Dobrova - Polhov
Gradec

Na podlagi 127. člena, 128. člena in 131. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2 in 20/22 –
odl. US) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12,
43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na
10. dopisni seji 7. julija 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
KE6/470 v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2960 za individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev, ki jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 25/19 – UPB1; v nadaljnjem besedilu OPN), v enoti urejanja
prostora KE6/470.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz 102. člena OPN, ki določajo višino objekta 10 m (od
najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe
(sleme)), in sicer tako, da se dopusti nova višina načrtovanega
enostanovanjskega objekta, ki znaša 11,25 m.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3503-0002/2022-13
Dobrova, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

DOL PRI LJUBLJANI
2361.

Pravilnik o plačilu za delo odgovornega
urednika, lektorja, oblikovalca in članov
uredniškega odbora občinskega sveta
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je občinski svet na 20. redni seji
dne 22. 6. 2022 sprejel uradno prečiščeno besedilo Pravilnika
o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca
in članov uredniškega odbora občinskega sveta, ki obsega:
– Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020),
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega
odbora občinskega sveta (Uradni list RS, št. 199/21 z dne
22. 12. 2021).
Št. 613-0003/2022
Dol pri Ljubljani, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

Št.
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PRAVILNIK
o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja,
oblikovalca in članov uredniškega
odbora občinskega sveta
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. člen
Ta pravilnik določa honorarje odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov Uredniškega odbora občinskega
glasila in cenik oglaševanja v glasilu (komercialnih in malih
oglasov).
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Odgovornemu uredniku pripada honorar za urejanje
občinskega glasila v višini 1.100,00 EUR bruto na vsako
izdano številko glasila v rednem obsegu 24 strani. Ob povečanem obsegu je urednik upravičen do proporcionalno
višjega plačila, in sicer v višini 40,00 EUR bruto za vsako
dodatno stran.
3. člen
Lektorju pripada honorar za lektoriranje glasila v višini
2,00 EUR bruto po številu lektoriranih standardnih strani, pri
čemer ena standardna stran obsega 1500 znakov brez presledkov.
4. člen
Oblikovalcu pripada 200,00 EUR bruto na posamezno
številko glasila rednega obsega 24 strani. Ob povečanem
obsegu je oblikovalec upravičen do proporcionalno višjega
plačila, in sicer v višini 10,00 EUR bruto za vsako dodatno
stran.
5. člen
V glasilu objavljeni prispevki se ne honorirajo.
6. člen
Članom uredniškega odbora pripada sejnina skladno s
Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov
občine ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/14). Odgovornemu uredniku sejnina ne pripada.
7. člen
Cenik komercialnega oglaševanja v glasilu je določen v
prilogi št. 1 tega pravilnika.
8. člen
Honorarji po tem pravilniku se izplačujejo v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Priloga 1: Cenik komercialnega oglaševanja
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (Uradni list RS, št. 199/21 z
dne 22. 12. 2021) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1: Cenik komercialnega oglaševanja

Stran
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Priloga 1
CENIK KOMERCIALNEGA OGLAŠEVANJA
Velikost
1/1
½
¼
1/8
1/10
1/30 (mali oglas)

mere
263 X 186 mm
129,5 X 186 mm
263 X 90,5 mm
128,5 X 90,5 mm
61,75 X 186 mm
61,75 X 90,5 mm
48,6 X 90,5 mm
23 X 90,5 mm

Popusti glede na število objav v letu
8- 10 ponovitev
5- 7 ponovitev
3 - 4 ponovitve

Cena v evrih, brez DDV
300,00
160,00
90,00
50,00
45,00
20,00

25 %
15 %
10 %

Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v Občini Dol pri Ljubljani je priznan dodatni popust v
višini 50 %.
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Dol pri
Ljubljani, brezplačna.
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki so registrirane v Občini Dol pri
Ljubljani, brezplačna.
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za nosilce lokalnih kmetij odprtih
vrat, brezplačna do velikosti oglasa 1/8 (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje velikosti pa je
priznan dodatni popust v višini 50 %.
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Št.

PIRAN
2362.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran
za leto 2022

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran
za leto 2022,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 11. izredni
seji dne 5. julija 2022.
Št. 410-2/2021
Piran, dne 6. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in
17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 11. izredni seji dne 5. julija 2022 sprejel naslednji

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Piran
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 11/22, 76/22) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»
Skupina/Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
I. 70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago
in storitve
II. 71
NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni
714
Drugi nedavčni prihodki
III. 72
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
IV. 73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih
virov

V EUR
Proračun leta
2022

29.987.754,87
24.505.011,00
19.099.675,00
10.149.375,00
5.769.300,00
3.181.000,00
5.405.336,00
3.751.219,00
40.000,00
318.000,00
1.296.117,00
850.000,00
300.000,00
550.000,00
0,00
0,00

V. 74
740
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TRANSFERNI PRIHODKI
4.632.743,87
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
2.422.950,66
741
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
2.209.793,21
2.0
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
44.320.634,86
I. 40
TEKOČI ODHODKI
7.119.116,94
400
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
2.091.821,48
401
Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
329.827,57
402
Izdatki za blago in storitve
4.252.117,89
403
Plačila domačih obresti
43.350,00
409
Rezerve
310.000,00
II. 41
TEKOČI TRANSFERJI
14.335.476,25
410
Subvencije
1.121.500,00
411
Transferji posameznikom
in gospodinjstvom
4.335.001,80
412
Transferji nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
2.149.450,01
413
Drugi tekoči domači transferji
6.729.524,44
III. 42
INVESTICIJSKI ODHODKI
22.286.209,67
420
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
22.286.209,67
IV. 43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
579.832,00
431
Investicijski transferji pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
123.547,00
432
Investicijski transferji
proračunskim uporabnikom
456.285,00
3.0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (1.0-2.0)
–14.332.879,99
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
160.000,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
160.000,00
5.0
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(4.0-5.0)
160.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
9.094.000,00
500
Domače zadolževanje
9.094.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.092.329,16
550
Odplačila domačega dolga
1.092.329,16
9.0
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(1+4+7-2-5-8)
–6.171.209,15
10.0 NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
8.001.670,84
11.0 NETO FINANCIRANJE
(6+10-9)
14.322.879,99
12.0 STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. 2021
6.176.720,61
«
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2. člen
V 19. členu se besedilo spremni tako, da glasi:
»Zaradi kritja 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 9.094.000,00 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2021
Piran, dne 5. julija 2022

Župan
Občine Piran
Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS,
nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – decisione della C. cost.)
e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)

E M A N A   I L   S E G U E N T E
Decreto di variazione al bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l’anno 2022,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nell’11ª seduta straordinaria del 5 luglio 2022.
N. 410-2/2021
Pirano, 6 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale
della RS, nn. 11/11 – Testo Consolidato e successive modificazioni) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato,
35/17 e 43/18), nell’11ª seduta straordinaria, il giorno 5 luglio
2022 approva il seguente

DECRETO
di variazioneal bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l’anno 2022
Articolo 1
L’articolo 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS,
nn. 11/22 e 76/22), è modificato come segue:
“
IN EUR
Gruppo / Sottogruppo di voci

Bilancio di
previsione 2022

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
I.

ENTRATE (70+71+72+73+74)

29.987.754,87

ENTRATE CORRENTI (I+II)

24.505.011,00

ENTRATE TRIBUTARIE

19.099.675,00

700 Imposte sul reddito e sull'utile

10.149.375,00

70

703 Imposte sul patrimonio

5.769.300,00

704 Imposte nazionali sui beni e sui
servizi
II. 71 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
710 Partecipazione agli utili e ricavi
patrimoniali
711 Tasse e contribuzioni
712 Ammende e altre pene
pecuniarie
714 Altre entrate extra tributarie
III. 72 ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
720 Ricavi dalla vendita
di immobilizzazioni materiali
722 Ricavi dalla vendita di terreni
e immobilizzazioni immateriali
IV. 73 DONAZIONI
730 Donazioni da fonti nazionali
V. 74 ENTRATE DA TRASFERIMENTI
740 Trasferimenti da altre istituzioni
finanziarie pubbliche
741 Fondi trasferiti dal bilancio
statale, derivanti dal bilancio
dell'Unione europea
2.0 SPESE (40+41+42+43)
I. 40 SPESE CORRENTI
400 Salari e altre retribuzioni
ai dipendenti
401 Contributi previdenziali
e assistenziali a carico dei datori
di lavoro
402 Spese per beni e servizi
403 Interessi passivi su piazza
nazionale
409 Riserve
II. 41 TRASFERIMENTI CORRENTI
410 Sovvenzioni
411 Trasferimenti a favore di persone
singole e nuclei familiari
412 Trasferimenti a favore
di organizzazioni e istituzioni
non profit
413 Altri trasferimenti correnti
nazionali
III. 42 SPESE DI INVESTIMENTO
420 Acquisto e costruzione
di immobilizzazioni materiali
IV. 43 TRASFERIMENTI
DI INVESTIMENTO
431 Trasferimenti di investimento
a favore di persone fisiche
e giuridiche non fruitori
di bilancio
432 Trasferimenti di investimento
a favore di fruitori di bilancio
3.0 ECCEDENZA DI BILANCIO
(DISAVANZO DI BILANCIO)
(1.0-2.0)
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI
E DEGLI INVESTIMENTI
4.0 RESTITUZIONE CREDITI
EROGATI E VENDITA
DI QUOTE CAPITALE
(750+751)
751 Vendita di quote capitale

3.181.000,00
5.405.336,00
3.751.219,00
40.000,00
318.000,00
1.296.117,00
850.000,00
300.000,00
550.000,00
0,00
0,00
4.632.743,87
2.422.950,66
2.209.793,21
44.320.634,86
7.119.116,94
2.091.821,48
329.827,57
4.252.117,89
43.350,00
310.000,00
14.335.476,25
1.121.500,00
4.335.001,80
2.149.450,01
6.729.524,44
22.286.209,67
22.286.209,67
579.832,00

123.547,00
456.285,00
–14.332.879,99

160.000,00
160.000,00

Uradni list Republike Slovenije
CREDITI EROGATI
E AUMENTO QUOTE
DI CAPITALE (440+441)
441 Aumento quote di capitale
e investimenti
6.0 CREDITI RICEVUTI DIMINUITI
DEI CREDITI EROGATI
E MODIFICA DELLE QUOTE
CAPITALE
(4.0-5.0)
C. CONTO FINANZIARIO
7.0 INDEBITAMENTO (500)
500 Indebitamento in ambito
nazionale
8.0 RESTITUZIONE DEL DEBITO
(550)
550 Restituzione debiti assunti
in ambito nazionale
9.0 MODIFICA DELL'AMMONTARE
DEI FONDI SUI CONTI
(1+4+7-2-5-8)
10.0 INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
11.0 FINANZIAMENTO NETTO
(6+10-9)
12.0 SALDO DI CASSA
AL 31/12/2021

Št.

5.0

0,00
0,00

160.000,00
9.094.000,00
9.094.000,00
1.092.329,16
1.092.329,16
–6.171.209,15
8.001.670,84
14.322.879,99
6.176.720,61
”

Articolo 2
Il testo dell’articolo 19 si modifica come segue:
“Nell'anno 2022, il limite massimo di indebitamento del
Comune di Pirano a rifinanziamento delle passività di bilancio,
vale a dire per coprire le eccedenze delle uscite sulle entrate
nel conto delle entrate e delle spese, le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto dei crediti finanziari e investimenti
nonché il pagamento dei crediti nel conto finanziario, è di
9.094.000,00 euro.”
Articolo 3
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N. 410-2/2021
Pirano, 5 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

PREBOLD
2363.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
skupne občinske uprave SAŠA regije

Na podlagi 29., 49.a, 49.b 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 3. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 207/21) je:
– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
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Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19
in 32/21) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/21 – uradno prečiščeno besedilo)
na 21. seji, dne 17. 2. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 19. seji, dne 31. 3. 2022
sprejel,
– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni
list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na
17. seji, dne 31. 1. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18)
na 21. seji, dne 29. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/21) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 59/17) na 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Prebold na podlagi 15. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) na
28. seji, dne 7. 4. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi
7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji
(Uradni list RS, št. 36/16) na 20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in
15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na
20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi
11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 18/19 – uradno prečiščeno besedilo)
na 20. seji, dne 11. 4. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na
21. seji, dne 23. 2. 2022 sprejel in
– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 24. seji, dne
22. 3. 2022, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave SAŠA regije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA
regije (Uradni list RS, št. 189/20, Uradni vestnik MO Velenje,
št. 14/20, 20/20, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 59/20, 66/20, 67/20 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/20; v nadaljevanju: odlok) se
v 2. členu, v deseti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem,
na koncu enajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in«
ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– informatike.«.
2. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah in objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
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3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem
od uradnih glasil občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne
1. januarja 2022.
Št. 0611-0001/2022
Velenje, dne 10. junija 2022
Župan
Mestne občine Velenje
Peter Dermol
Št. 03201-0021/2018-2022-3-2
Gornji Grad, dne 17. februarja 2022
Župan
Občine Gornji Grad
Anton Špeh
Št. 007-12/2020-2
Ljubno, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik
Št. 032-6/2020-2
Luče, dne 4. maja 2022

Uradni list Republike Slovenije
Št. 032-0022/2019-1-1
Nazarje, dne 20. maja 2022
Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik
Št. 032-0001/2022
Prebold, dne 25. maja 2022
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak
Št. 032-0003/2018-27
Rečica ob Savinji, dne 17. maja 2022
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik
Št. 035-0004/2020-2
Solčava, dne 13. maja 2022
Županja
Občine Solčava
Katarina Prelesnik
Št. 014-0006/2022-1
Šmartno ob Paki, dne 2. junija 2022

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc
Št. 032-0007/2019-7
Mozirje, dne 5. maja 2022
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Župan
Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar
Št. 032-1/2022
Šoštanj, dne 7. junija 2022
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih
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VSEBINA
2285.

2286.

2287.
2288.
2289.
2290.
2291.
2292.
2293.

2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.

2301.
2302.

2303.
2304.

2305.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o voznikih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZVoz-1-UPB5)

6929

2306.
2307.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije –
viceguvernerja

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Angleščina za odrasle
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Francoščina za odrasle
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Nemščina za odrasle
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Italijanščina za odrasle
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Madžarščina za odrasle
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Začetna integracija priseljencev
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce
drugih jezikov
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Pravilnik o izobrazbi strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Projektno učenje
za mlajše odrasle
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o bivanju v dijaških domovih
Pravilnik o statusu črede, proste goveje virusne
diareje
Odredba o višini stroškov strokovnega izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na
področju zdravstvene dejavnosti
Pravilnik o lokacijski informaciji

6963

SODNI SVET

Odločba o prenehanju sodniške službe
Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora KE6/470 v Občini Dobrova - Polhov Gradec

2361.

6967

6971
6972

2308.

2309.
2310.
2311.

6975

6977
6979
6979

2317.
2318.

6985

2319.
2320.
2321.

6991

2322.
2323.

6999
6999

2324.
2325.

7000

7079

7007

IG

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig
za leto 2022
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022
Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

7009
7010
7010

JESENICE

Dopolnitev Statuta Občine Kamnik
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN KA-104
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih cest na območju Občine
Kamnik
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v
svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Kamnik
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik

2316.

7079

DRAVOGRAD

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

2313.
2314.

2315.

7078

DOL PRI LJUBLJANI

Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika,
lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora
občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo –
UPB1)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za
leto 2022

6976

7078

DOBROVA - POLHOV GRADEC

2312.

6973

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah

2359.

6965

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da 13. člen Zakona o financiranju občin ni v neskladju z Ustavo
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 22. člena
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, kolikor dovoljuje
uporabo fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih območjih iz a) točke tretjega odstavka 2. člena Uredbe o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, in
23. člena navedene Uredbe

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno
informacijskega centra Bela krajina

2360.

6969

7006

ČRNOMELJ

2358.

6964

6968

7003

OBČINE

6962

MINISTRSTVA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda
RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

KAMNIK

7011
7014

7015
7022
7023
7023
7026
7026
7027
7027
7030
7030

LJUBLJANA

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta »Zelena energija na površinah in objektih
Mestne občine Ljubljana«
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

7031
7043
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2331.
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2334.
2362.
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LOŠKI POTOK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2022
Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Loški Potok
Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Loški Potok

Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu

2343.

7049

7049
7051
7051

2345.
2346.
2347.

2348.
2349.
2350.
2351.
2352.
2353.

7051
7081

2354.
2355.
2356.

7054

POSTOJNA

2337.

2342.

7048

2344.

PIVKA

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 3 za načrtovanje prostorske
ureditve skupnega pomena

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave SAŠA regije

2341.

7046

PIRAN

Odlok o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine
Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s
kmetijskimi pridelki
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto
2022

2363.

2340.

7044

OSILNICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za
leto 2022
Sklep o razrešitvi člana občinske volilne komisije
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah
na območju Občine Postojna

2339.

7043

LUČE

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave SAŠA regije
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo
infrastrukture v Občini Luče

2336.

2338.

Uradni list Republike Slovenije

2357.
7054

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra

7065
7067
7067
7068

TOLMIN

Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu
v Občini Tolmin
Sklep o subvenciji cene javne infrastrukture
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine
Tolmin
Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Sklep o vodarini
Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v EUP A 358
Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

7068
7068
7069
7069
7069
7070
7071
7071
7072

VELIKE LAŠČE

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za
EUP UL-4

7078

PREBOLD

7083

PUCONCI

7055
7056
7057

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja S2 / SV (DEL EUP RA9)
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

7057
7063

SLOVENJ GRADEC

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele –
Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma
Gostenčnik Sele – Vrhe

7064

7064

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 92/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1781

1790

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1796
1796
1797
1800
1800
1800
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31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

