Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis, sn=Stroligo,
serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2022.08.26 13:46:55 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

112

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

ISSN 1318-0576
26. 8. 2022		

MINISTRSTVA
2690.

Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim
poimenovanjem Metliška črnina in vinu
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem
Belokranjec

Na podlagi šestega odstavka 7. člena in tretjega odstavka 36. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11,
90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D) ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o vinu s priznanim tradicionalnim
poimenovanjem Metliška črnina
in vinu s priznanim tradicionalnim
poimenovanjem Belokranjec
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja pridelavo grozdja in mošta, namenjenega pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Metliška črnina (v nadaljnjem besedilu: vino PTP
Metliška črnina), in pridelavo, polnjenje, označevanje in promet vina PTP Metliška črnina, ter pridelavo grozdja in mošta,
namenjenega pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Belokranjec (v nadaljnjem besedilu: vino PTP
Belokranjec), in pridelavo, polnjenje, označevanje in promet
vina PTP Belokranjec za izvajanje:
− Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi
uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov
kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi,
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L
št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1308/2013/EU);
− Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami
specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in
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predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1375 z dne
11. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/33
glede spremembe tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju
(UL L št. 297 z dne 20. 8. 2021, str. 16), (v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba 2019/33/EU);
− Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 z dne
17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora,
spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih
imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 46),
(v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/34/EU).
(2) Pridelava vina PTP Metliška črnina in pridelava vina
PTP Belokranjec po tem pravilniku obsegata pridelavo grozdja,
mošta in vina ter se izvajata v skladu s potrjenim strokovnim
elaboratom »Elaborat o zaščiti Belokranjskih vin«.
2. člen
(značilnosti vina)
(1) Vino PTP Metliška črnina je suho mirno rdeče vino intenzivno rdeče rubinaste barve, s primarno aromo rdečih sort v
prvem letu po trgatvi, pozneje z zrelimi aromami, značilnimi za
sortni sestav. Taninska osnova je srednje bogata in zagotavlja
prijetno trpkost.
(2) Vino PTP Belokranjec je suho mirno belo vino rumenkaste barve z zelenkastimi odtenki, s primarno aromo belih
sort in prijetno blago svežega okusa v prvem letu po trgatvi,
pozneje z zrelimi aromami, značilnimi za sortni sestav. Značilne
sortne arome belih sort Rumeni muškat in Sauvignon ne smejo
izstopati.
3. člen
(geografska označba)
(1) Vino PTP Metliška črnina je vino z geografsko označbo Metliška črnina, ki je vpisana v register geografskih označb
Evropske unije eAmbrosia kot zaščitena označba porekla.
(2) Vino PTP Belokranjec je vino z geografsko označbo
Belokranjec, ki je vpisana v register geografskih označb Evropske unije eAmbrosia kot zaščitena označba porekla.
4. člen
(področje pridelave)
Grozdje za vino PTP Metliška črnina in grozdje za vino
PTP Belokranjec ter vino PTP Metliška črnina in vino PTP
Belokranjec se pridelujejo le na območju vinorodnega okoliša
Bela krajina.
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5. člen

(sorte vinske trte in gojitvena oblika)
(1) Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vino PTP
Metliška črnina, so:
1. Modra frankinja;
2. Žametovka;
3. Portugalka;
4. Šentlovrenka;
5. Gamay;
6. Modri pinot;
7. Zweigelt.
(2) Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vino PTP
Belokranjec, so:
1. Kraljevina;
2. Laški rizling;
3. Beli pinot;
4. Chardonnay;
5. Zeleni silvanec;
6. Sauvignon;
7. Renski rizling;
8. Rumeni muškat;
9. Kerner;
10. Sivi pinot.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se vino
PTP Metliška črnina in vino PTP Belokranjec lahko pridelujeta
tudi iz grozdja drugih sort vinske trte, ki so v pravilniku, ki ureja
trsni izbor Republike Slovenije, določene kot dovoljene in priporočene sorte za vinorodni okoliš Bela krajina, ob upoštevanju
omejitev iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(4) Za gojenje sort vinske trte iz tega člena se uporablja
gojitvena oblika guyot in izpeljanke iz te gojitvene oblike.
6. člen
(število trsov na hektar)
(1) Za pridelavo vina PTP Metliška črnina in vina PTP
Belokranjec mora biti število trsov na enoto neto površine
vinograda, izračunano iz sadilnih razdalj, določenih v skladu s
pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, večje od
4 000 trsov na hektar.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti na terasastih
površinah, ki so nagnjene več kot 20 %, število trsov večje od
3 100 trsov na hektar.
7. člen
(pridelek grozdja na hektar)
(1) Petletno povprečje pridelka grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika za pridelavo vina PTP Metliška črnina ne sme preseči
navedenih količin, pri čemer je v posameznem letu količina
pridelka lahko višja od navedene za največ 20 %, in sicer:
1. Modra frankinja: 10 000 kg/ha;
2. Žametovka: 11 000 kg/ha;
3. Portugalka: 11 000 kg/ha;
4. Šentlovrenka: 10 000 kg/ha;
5. Gamay: 11 000 kg/ha;
6. Modri pinot: 10 000 kg/ha;
7. Zweigelt: 10 000 kg/ha;
8. vinograd mešanih sort: 11 000 kg/ha.
(2) Petletno povprečje pridelka grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz drugega odstavka 5. člena tega
pravilnika za pridelavo vina PTP Belokranjec ne sme preseči
navedenih količin, pri čemer je v posameznem letu količina
pridelka lahko višja od navedene za največ 20 %, in sicer:
1. Kraljevina: 11 000 kg/ha;
2. Laški rizling: 10 000 kg/ha;
3. Beli pinot: 10 000 kg/ha;
4. Chardonnay: 10 000 kg/ha;
5. Zeleni silvanec: 10 000 kg/ha;
6. Sauvignon: 10 000 kg/ha;
7. Renski rizling: 9 000 kg/ha;
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8. Rumeni muškat: 10 000 kg/ha;
9. Kerner: 10 000 kg/ha;
10. Sivi pinot: 10 000 kg/ha;
11. vinograd mešanih sort: 11 000 kg/ha.
8. člen
(vsebnosti snovi v grozdju in vinu)
(1) Minimalna sladkorna stopnja, izračunana kot povprečje sladkornih stopenj grozdja, iz katerega je pridelano vino
PTP Metliška črnina, za sorte vinske trte iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika znaša:
1. Modra frankinja 169,3 g/l;
2. Žametovka: 142,6 g/l;
3. Portugalka: 158,1 g/l;
4. Šentlovrenka: 163,7 g/l;
5. Gamay: 158,1 g/l;
6. Modri pinot: 163,7 g/l;
7. Zweigelt: 169,3 g/l.
(2) Minimalna sladkorna stopnja, izračunana kot povprečje sladkornih stopenj grozdja, iz katerega je pridelano vino
PTP Belokranjec, za sorte vinske trte iz drugega odstavka
5. člena tega pravilnika znaša:
1. Kraljevina: 147,0 g/l;
2. Laški rizling: 158,1 g/l;
3. Beli pinot: 169,3 g/l;
4. Chardonnay: 169,3 g/l;
5. Zeleni silvanec: 163,7 g/l;
6. Sauvignon: 163,7 g/l;
7. Renski rizling: 163,7 g/l;
8. Rumeni muškat: 163,7 g/l;
9. Kerner: 163,7 g/l;
10. Sivi pinot: 169,3 g/l.
9. člen
(sortna sestava vina in prijava pridelka)
(1) Vino PTP Metliška črnina mora imeti v sortni sestavi
do največ 60 % Modre frankinje, od 20 % do 40 % Žametovke
ter od 5 % do 20 % ostalih sort iz prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika.
(2) Vino PTP Belokranjec mora imeti v sortni sestavi od
20 % do 40 % Kraljevine in od 30 % do 50 % Laškega rizlinga
ter najmanj dve ostali sorti iz drugega odstavka 5. člena tega
pravilnika, do največ 10 % posamezne sorte.
(3) Ne glede na pravilnik, ki ureja prijavo pridelka grozdja,
se prijava najmanj 90 % količine grozdja za vino PTP Metliška
črnina in prijava najmanj 90 % količine grozdja za vino PTP
Belokranjec izvedeta ločeno po posameznih sortah grozdja.
(4) Količina grozdja, ki ni prijavljena ločeno po posameznih sortah, in grozdje iz tretjega odstavka 5. člena tega
pravilnika skupno ne smeta presegati 10 % količine grozdja za
zadevno vino.
10. člen
(priprava zvrsti)
Sorte vinske trte iz 5. člena tega pravilnika se lahko mešajo kot grozdje, mošt ali vino.
11. člen
(obogatitev)
V letnikih, ko so vremenske razmere za dozorevanje
grozdja neugodne in grozdje ne dozori, se sme mošt za pridelavo vina PTP Metliška črnina in mošt za pridelavo vina PTP
Belokranjec obogatiti za največ 2 vol. % alkohola.
12. člen
(tehnologija pridelave vina)
(1) Vino PTP Metliška črnina in vino PTP Belokranjec
se pridelujeta v skladu s postopki s Seznama in opisa spisov
Kodeksa enoloških postopkov OIV iz člena 3(2) Delegirane
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uredbe Komisije (EU) 2019/934 (UL C št. 187 z dne 6. 5. 2022,
str. 1).
(2) Pri pridelavi vina PTP Metliška črnina se grozdje najprej peclja, nato macerira.
(3) Pri pridelavi vina PTP Belokranjec se po stiskanju
grozdja mošt po potrebi razsluzi. Alkoholna fermentacija mora
potekati enakomerno, pri temperaturi med 16 in 20 °C do popolnega povretja sladkorja, ob uporabi selekcioniranih vinskih
kvasovk.
(4) Pri pridelavi vina PTP Metliška črnina je treba zagotoviti, da je čvrsti del drozge stalno v stiku z z moštom.
(5) Pri pridelavi vina PTP Metliška črnina in vina PTP
Belokranjec niso dovoljeni:
− prekinitev alkoholne fermentacije;
− slajenje vina;
− dodajanje kalijevega sorbata;
− izvajanje stabilizacije na tartarate z elektrolizo in
− obdelovanje s kationskimi izmenjevalci.
13. člen
(kemijska analiza vina)
(1) Kemijske analize, s katerimi se merijo značilne lastnosti vina PTP Metliška črnina, in zahtevane vsebnosti snovi, za
izvajanje letnega preverjanja iz 19. člena Izvedbene uredbe
2019/34, so:
1. dejanski alkohol: od 10,5 vol. % do 12,5 vol. %;
2. povprečni naravni alkohol vseh sort: najmanj 9,0 vol. %;
3. skupni sladkorji (izraženi kot fruktoza in glukoza): do
3,0 g/l;
4. skupne kisline (izražene kot vinska kislina): od 4,5 g/l
do 7,0 g/l;
5. hlapne kisline (izražene kot ocetna kislina): do 0,8 g/l;
6. skupni SO2: do 130 mg/l;
7. ekstrakt brez sladkorja: najmanj 20 g/l;
8. pepel: najmanj 1,6 g/l.
(2) Kemijske analize, s katerimi se merijo značilne lastnosti vina PTP Belokranjec, in zahtevane vsebnosti snovi,
za izvajanje letnega preverjanja iz 19. člena Izvedbene uredbe
2019/34, so:
1. dejanski alkohol: od 10,5 vol. % do 12,5 vol. %;
2. povprečni naravni alkohol vseh sort: najmanj 9,0 vol. %;
3. skupni sladkorji (izraženi kot fruktoza in glukoza): do
3,0 g/l;
4. skupne kisline (izražene kot vinska kislina): od 5,0 g/l
do 7,0 g/l;
5. hlapne kisline (izražene kot ocetna kislina): do 0,7 g/l;
6. skupni SO2: do 160 mg/l;
7. ekstrakt brez sladkorja: najmanj 18 g/l;
8. pepel: najmanj 1,3 g/l.
(3) Delež skupnega alkohola v vinu PTP Metliška črnina
in v vinu PTP Belokranjec se izračuna kot vsota dejanskega in
potencialnega deleža alkohola.
14. člen
(začasna sprememba vsebnosti snovi)
(1) Ne glede na 8. člen tega pravilnika ter prvi in drugi
odstavek prejšnjega člena lahko minister, pristojen za kmetijstvo, za izvajanje 105. člena Uredbe 1308/2013/EU ter drugega
odstavka 14. člena in prvega odstavka 18. člena Delegirane
uredbe 2019/33/EU predpiše začasno spremembo zahtevanih vsebnosti snovi v grozdju ob trgatvi in v pridelanem vinu.
Začasna sprememba se nanaša na posamezen letnik vina
PTP Metliška črnina oziroma na posamezen letnik vina PTP
Belokranjec.
(2) Predlagatelji začasne spremembe iz prejšnjega odstavka so pridelovalci, ki so v skladu z zakonom, ki ureja
vino, pristojni za pripravo elaborata o zaščiti vin s priznanim
poimenovanjem iz tega pravilnika. Predlogu mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščene organizacije za spremljanje
dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Posavje, imenovane
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v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja). Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, o začasni spremembi
obvesti Evropsko komisijo.
(3) Pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja
grozdja objavi mnenje iz prejšnjega odstavka na krajevno običajen način. Hkrati ga po elektronski pošti pošlje ministrstvu,
pristojnemu za kmetijstvo, ter inšpekciji, pristojni za vinarstvo.
15. člen
(vino v prometu)
Vino PTP Metliška črnina in vino PTP Belokranjec sta
lahko v prometu le originalno polnjena.
16. člen
(polnjenje vina)
Vino PTP Metliška črnina in vino PTP Belokranjec se
polnita v steklenice do volumna 1,5 l ali v večjo embalažo.
Volumen večje embalaže (inox sodi), v katero se polnita vino
PTP Metliška črnina in vino PTP Belokranjec, je do 50 litrov.
Ta embalaža mora omogočiti točenje preko točilne naprave s
pomočjo povečanega tlaka ali ustrezne črpalke, ki preprečuje
oksidacijo vina.
17. člen
(ocena vina)
(1) Preden gresta vino PTP Metliška črnina in vino PTP
Belokranjec v promet, morata biti ocenjena s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ki je imenovana v skladu z
zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena
organizacija za oceno vina).
(2) Sestavni del ocenjevanja vina PTP Metliška črnina
oziroma vina PTP Belokranjec je vzorčenje vina, ki ga v skladu
s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, opravi predstavnik
pooblaščene organizacije za oceno vina.
(3) Pri organoleptični oceni, izvedeni v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina, mora vino PTP Metliška črnina doseči najmanj 16,5 točke. Pokuševalci vina morajo pred
opravljanjem senzorične ocene dobiti podatek, da ocenjujejo
vino, ki glede na podatke iz registra pridelovalcev grozdja in
vina ter rezultate kemijske analize izpolnjuje pogoje, da bi ob
ustrezni senzorični oceni lahko nosilo geografsko označbo iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika oziroma bilo označeno
z označbo iz prvega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(4) Pri organoleptični oceni, izvedeni v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina, mora vino PTP Belokranjec doseči najmanj 16,3 točke. Pokuševalci vina morajo pred
opravljanjem senzorične ocene dobiti podatek, da ocenjujejo
vino, ki glede na podatke iz registra pridelovalcev grozdja in
vina ter rezultate kemijske analize izpolnjuje pogoje, da bi ob
ustrezni senzorični oceni lahko nosilo geografsko označbo iz
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika oziroma bilo označeno z označbo iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na zahtevano analizo parametrov iz pravilnika, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih
proizvodov iz grozdja in vina, se pri vinu PTP Metliška črnina
z analizo določijo parametri iz prvega in tretjega odstavka
13. člena tega pravilnika, pri vinu PTP Belokranjec pa parametri
iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika.
18. člen
(označba vina)
(1) V prometu vina PTP Metliška črnina je obvezna ena
od naslednjih označb:
− Metliška črnina vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ali
− Metliška črnina vino PTP.
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(2) V prometu vina PTP Belokranjec je obvezna ena od
naslednjih označb:
− Belokranjec vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ali
− Belokranjec vino PTP.
(3) Označbe geografskega porekla in kakovosti, ki so
drugačne od označb iz prvega in drugega odstavka tega člena,
niso dovoljene.
19. člen
(označba vinorodnega podokoliša in vinorodne lege)
(1) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena se lahko
v skladu s 55. členom Delegirane uredbe 2019/33/EU in s pravilnikom, ki ureja seznam geografskih označb za vina, za vino
PTP Metliška črnina, ki je pri organoleptični oceni ocenjeno s
17,5 ali več točkami, obvezni označbi iz prvega odstavka prejšnjega člena doda ena ali obe naslednji označbi:
− geografska označba vinorodnega podokoliša, kjer je
bilo grozdje pridelano;
− geografska označba vinorodne lege, kjer je bilo grozdje
pridelano.
(2) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena se lahko
v skladu s 55. členom Delegirane uredbe 2019/33/EU in s
pravilnikom, ki ureja seznam geografskih označb za vina, za
vino PTP Belokranjec, ki je pri organoleptični oceni ocenjeno
s 17,0 ali več točkami, obvezni označbi iz drugega odstavka
prejšnjega člena doda ena ali obe naslednji označbi:
− geografska označba vinorodnega podokoliša, kjer je
bilo grozdje pridelano;
− geografska označba vinorodne lege, kjer je bilo grozdje
pridelano.
20. člen
(drugi postopki pridelave)
Za postopke pridelave grozdja, mošta in vina ter za označevanje vina PTP Metliška črnina in vina PTP Belokranjec, ki
niso določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnikov, ki urejajo pridelavo, predelavo in promet kakovostnega
vina z zaščitenim geografskim poreklom.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(poraba zalog)
Vino PTP Metliška črnina in vino PTP Belokranjec, ki sta
pridelana, ocenjena, označena in v embalaži v skladu s Pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črnina in Belokranjec (Uradni list RS, št. 5/08 in
21/18), se lahko tržita do porabe zalog, vendar ne dlje kot do
31. decembra 2024.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja –
Metliška črnina in Belokranjec (Uradni list RS, št. 5/08 in 21/18).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe tretjega odstavka
5. člena ter tretjega in četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati za letnik vina 2023.
Št. 007-143/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0032
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
2691.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja javne uprave 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)
ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21,
180/21, 29/22 in 89/22) ministrica za javno upravo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
javne uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19,
78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20, 44/21, 73/21,
81/21, 159/21, 168/21, 29/22, 47/22 in 88/22) se v Prilogi v
preglednici:
– »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN), Razpon
plačnega razreda: 56–57« vrstica:
»
DIREKTORAT
ZA LOGISTIKO
IN NABAVO
»

B017103

57
«,

B017103

Generalni
direktor
direktorata MIN

57

«

B017103

Generalni direktor
direktorata MIN

57

Generalni direktor
direktorata MIN

57

Generalni direktor
direktorata MIN

57

«,

za vrstico:

DIREKTORAT
ZA MEDIJE
»

Generalni
direktor
direktorata MIN

«

doda nova vrstica:

DIREKTORAT
ZA KAKOVOST
»

57

za vrstico:

DIREKTORAT
ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO,
NEVLADNE
ORGANIZACIJE
IN POLITIČNI SISTEM
»

Generalni
direktor
direktorata MIN

nadomesti z vrstico

DIREKTORAT
ZA LOGISTIKO
(MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE
ZADEVE)
»

B017103

B017103

«

doda nova vrstica:

DIREKTORAT
ZA RAZVOJ
KULTURNIH POLITIK

B017103

«.
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– »Tip osebe javnega prava: občina – občinska uprava,
Ime delovnega mesta: direktor/tajnik občinske uprave (OBČ
UPR), Razpon plačnega razreda: 44–56« vrstica:
»
75531

»

OBČINA
KRŠKO

B017801

Direktor/tajnik
OBČ UPR

51
«

nadomesti z vrstico

75531

MESTNA
OBČINA
KRŠKO

B017801

Direktor/tajnik
OBČ UPR
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-116/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0095
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

51
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-742/2022/7
Ljubljana, dne 23. avgusta 2022
EVA 2022-3130-0037
Sanja Ajanović Hovnik
ministrica
za javno upravo
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Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
(UŽU-IP)

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

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je
potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje,
znanost in šport sprejme izobraževalni program za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
(UŽU-IP).
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
nadomešča izobraževalni program za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP), ki je bil
sprejet s Pravilnikom o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP) (Uradni
list RS, št. 10/06).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

2693.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe
(UŽU – MI)

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

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje, znanost in
šport sprejme izobraževalni program za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI).
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
nadomešča izobraževalni program za odrasle Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI), ki je bil
sprejet s Pravilnikom o izobraževalnih programih Usposabljanje
za življenjsko uspešnost (Uradni list RS, št. 21/03).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-120/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0099
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2694.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Moj korak
(UŽU – MK)

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

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Moj korak (UŽU – MK)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje, znanost in
šport sprejme izobraževalni program za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK).
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
nadomešča izobraževalni program za odrasle Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK), ki je bil sprejet
s Pravilnikom o izobraževalnem programu Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK) (Uradni list RS,
št. 10/06).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-121/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0100
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2695.

Odredba o Programu promocije sektorja
pridelave in predelave mleka za obdobje
2023–2025

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o promociji
kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in
57/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

Uradni list Republike Slovenije
ODREDBO
o Programu promocije sektorja pridelave
in predelave mleka za obdobje 2023–2025
1. člen
(1) Ta odredba določa Program promocije sektorja pridelave in predelave mleka za obdobje 2023–2025 (v nadaljnjem
besedilu: program), ki vključuje Ukrep skupna splošna promocija sektorja pridelave in predelave mleka ter informiranje o mleku in promocija mleka in mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti
»izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: ukrep).
(2) Sredstva za program se dodelijo v skladu s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014
do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjenimi z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020
v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C
št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu:
smernice EU).
2. člen
Program je kot Priloga sestavni del te odredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) Aktivnosti promocije in informiranja iz ukrepa se začnejo izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju sklepa
Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za
promocijo ter se izvajajo do 31. decembra 2026.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu
Republike Slovenije.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0055
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA: PROGRAM PROMOCIJE SEKTORJA PRIDELAVE IN PREDELAVE MLEKA ZA OBDOBJE 2023–2025
I.

SPLOŠNO
1. Vsebina programa

Ta program v skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, natančneje določa
cilje in oblike promocije sektorja pridelave in predelave mleka za obdobje 2023–2025, trajanje in raven
izvajanja promocije, finančni načrt ter merila in pogoje za porabo sredstev.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvaja
aktivnosti promocije in informiranja v okviru Ukrepa skupna splošna promocija sektorja pridelave in
predelave mleka ter informiranje o mleku in promocija mleka in mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti, ki
se izvaja v skladu s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi z
Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih
prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID‐19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v
nadaljnjem besedilu: smernice EU).
2. Pravne podlage za izvedbo ukrepov
Pravne podlage za izvajanje sheme državne pomoči za promocijo in informiranje v okviru ukrepa so:
- Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12; v
nadaljnjem besedilu: ZPKŽP);
- Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela 20. decembra 2018;
- Odredba o vključitvi sektorja mleka v izvajanje promocije za obdobje 2023–2025 (Uradni list RS,
št. 67/22);
- Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja mleka za obdobje 2023–2025 (Uradni list RS, št.77/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o
obveznem prispevku za sektor mleka za obdobje 2023–2025);
- Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15, 32/18 in
96/22),
Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z
Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove
uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID‐19 (UL C št. 424
z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: smernice EU).
3. Opredelitev izrazov
Izraza, uporabljena v tem programu, pomenita:
- shema kakovosti »izbrana kakovost«« je nacionalna shema, ki izpolnjuje zahteve iz točke (282)
(b) smernic EU;
– kmetijski sektor je sektor iz točke (35) 2 točke smernic EU.
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4. Dodatne informacije o nacionalni shemi kakovosti »izbrana kakovost«
V shemo kakovosti »izbrana kakovost« so uvrščeni kmetijski proizvodi in živila, med drugim tudi iz
sektorja pridelave in predelave mleka, ter se označujejo z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana
kakovost«. Shema kakovosti »izbrana kakovost« poudarja posebne lastnosti kmetijskih proizvodov ali
živil. Posebne lastnosti se za vsak sektor kmetijskih proizvodov ali živil predpišejo s specifikacijami ter so
vezane na pridelavo, predelavo ali kakovost in poreklo osnovne surovine. Shema kakovosti »izbrana
kakovost« je odprta za vse proizvajalce držav članic EU in tretjih držav, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
ter ugodno vpliva na krepitev prehranskih verig na lokalnih območjih, saj spodbuja tesno sodelovanje
pridelovalcev in predelovalcev. Potrošniku proizvodi iz te sheme zagotavljajo kakovost in dajejo jasne
informacije o poreklu proizvoda. Proizvodi s pridobljenim certifikatom se lahko označujejo z zaščitnim
znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost« v skladu s predpisom, ki ureja postopek priznanja
nacionalne označbe »izbrana kakovost«, in se kot taki tudi tržijo.
5. Obdobje in raven izvajanja pomoči
V skladu z Uredbo o obveznem prispevku za sektor mleka za obdobje 2023–2025 je obdobje
obračunavanja prispevka za promocijo za izvajanje ukrepa od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025.
Prispevek za promocijo se začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o
prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo s Pogodbo o
delovanju EU. Zavezanci za plačilo prispevka tega plačajo v skladu z ZPKŽP.
V skladu z ZPKŽP in ciljem koriščenja celotnega prispevka sektorja pridelave in predelave mleka,
obračunanega in plačanega za obdobje do konca leta 2025, se aktivnosti promocije in informiranja v
okviru ukrepa lahko izvajajo do 31. decembra 2026.
Aktivnosti promocije in informiranja v okviru ukrepa po tem programu se izvajajo na celotnem območju
Republike Slovenije.
6. Način izvajanja pomoči
Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, za izvedbo oblik promocije in informiranja v
okviru ukrepa izbere enega ali več izvajalcev promocije in informiranja.
Ponudniki v postopkih iz prejšnjega odstavka oddajo ponudbe za izvedbo promocije in informiranja v
okviru ukrepa, ki morajo vsebovati tudi podatke iz točke (71) smernic EU.
Ponudbe lahko oddajo ponudniki, ki v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izpolnjujejo zahteve,
povezane z ugotavljanjem sposobnosti.
Podrobnejše pogoji in merila za izbiro izvajalca se določijo v javnem naročilu ter se oblikujejo tako, da se
zagotovijo učinkovitost promocije in informiranja ter preglednost in enaka obravnava vseh ponudnikov
storitev. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba ali naročilnica v skladu z zakonom, ki ureja javno
naročanje.
Pomoč pri ukrepu ne zajema neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v naravi v
obliki subvencionirane storitve.
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7. Izplačilo za opravljene storitve
Izvajalcem, izbranim v skladu s prejšnjo točko, se storitve promocije in informiranja izplačajo na podlagi
prejetih računov s priloženimi:
 dokazili o izvedbi aktivnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in
 drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu.
8. Področja, izvzeta iz pomoči
Do pomoči po tem programu niso upravičeni subjekti, ki:
 so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 so podjetja v težavah, kot so opredeljena v 15. podtočki 35. točke smernic EU.
Pomoč po tem programu se ne uporablja:
 za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali s trgovanjem z drugimi državami članicami
EU, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi sprotnimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
 če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga oziroma
blaga iz drugih držav članic.
9. Navajanje porekla in blagovnih znamk podjetij
Pri izvajanju skupne splošne promocije mleka in pri informiranju o mleku iz ukrepa imajo korist vsi
proizvajalci posameznih kmetijskih proizvodov. Pri tem se ne sme navajati posamezno podjetje, blagovna
znamka ali poreklo kmetijskih proizvodov, oglaševalske kampanje pa niso zasnovane za proizvode
posameznega podjetja oziroma podjetij.
Poreklo se navaja v aktivnostih promocije in informiranja le pri promociji pomena in značilnosti
nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« in informiranju o shemi v okviru ukrepa. Pri tem se
poreklo proizvodov navaja v sporočilu kot drugotnega pomena. Sklic na poreklo ne sme biti
diskriminatoren, saj ni namenjen spodbujanju porabe kmetijskega proizvoda le zaradi njegovega porekla,
spoštuje splošna načela prava EU in ne omejuje prostega pretoka kmetijskih proizvodov v nasprotju s
34. členom Pogodbe o delovanju EU.
Pri aktivnostih promocije in informiranja iz tega programa promocija blagovnih znamk ni dovoljena.
Aktivnosti promocije in informiranja tudi ne smejo ogroziti prodaje ali zmanjšati ugleda proizvodov
drugih držav članic EU, kot to določajo smernice EU.
Aktivnosti promocije in informiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom,
spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter
razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES,
Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih,
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spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne
11. 12. 2015, str. 1).
10. Združevanje pomoči
Pomoč iz ukrepa se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem ali skupaj s pomočjo ad hoc pod pogojem, da
skupni znesek državne pomoči za isti namen oziroma dejavnost ne presega zgornjih mej pomoči iz
točk od (467) do (469) smernic EU.
Pomoč iz ukrepa se lahko združuje s katero koli drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s takim združevanjem ne preseže največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz točk od (467) do (469) smernic EU.
Pomoč iz ukrepa se ne sme združevati s katero koli pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz točk od (467)
do (469) smernic EU.
11. Preglednost in poročanje
V skladu z oddelkom 3.7
Poglavja 3 Dela I smernic EU se na spletni strani
https://www.gov.si/teme/evidence‐odobrenih‐pomoci/ objavijo vse zahtevane informacije, in sicer
celotno besedilo sheme državne pomoči in njenih izvedbenih določb ali povezave na ta besedila ter
podatki o organu, ki dodeljuje pomoč. Te informacije so na voljo splošni javnosti brez omejitev.
Ministrstvo o dodelitvi pomoči iz tega programa poroča Evropski komisiji v skladu s točko (132)
smernic EU.
12. Hramba dokumentacije
Ministrstvo evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh hrani še deset let od dneva, ko
je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po tem programu.
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UKREP: SKUPNA SPLOŠNA PROMOCIJA SEKTORJA MLEKA TER INFORMIRANJE O MLEKU IN PROMOCIJA
MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV IZ SHEME KAKOVOSTI »IZBRANA KAKOVOST«

1. Namen in cilji pomoči
Promocija in informiranje v okviru ukrepa zajemata:
a) skupno splošno promocijo pridelave in predelave mleka ter informiranje o mleku in mlečnih
izdelkih;
b) promocijo mleka in mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«.
Namen ukrepa je doseganje naslednjih ciljev:
a) pri skupni splošni promociji pridelave in predelave mleka ter informiranju o mleku in mlečnih
izdelkih:
 s širjenjem znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij povečevati potrošnikovo poznavanje
značilnosti lokalne pridelave in postopkov predelave mleka v različne mlečne izdelke ter širših
družbenih in okoljskih koristi njihove pridelave in predelave (npr. obdelanost in poseljenost
podeželja, zagotavljanje prehranske samooskrbe);
 informirati o lastnostih in kakovosti različnih vrst mleka in mlečnih izdelkov ter o deklaracijah in
navedbah na mleku in mlečnih izdelkih;
 povečati stopnjo zaupanja v sistem zagotavljanja sledljivosti ter kakovosti mleka in mlečnih
izdelkov;
 izobraževati potrošnika o uporabi mleka in mlečnih izdelkov v vsakdanjem življenju (npr. pravilno
ravnanje z mlekom in mlečnimi izdelki, skladiščenje, shranjevanje, obdelava, zorenje);
b) pri promociji mleka in mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«:
 promovirati mleko in mlečne izdelke, uvrščene v shemo kakovosti »izbrana kakovost«;
 informirati o pomenu označbe nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« za mleko in
mlečne izdelke, in sicer o posebnostih, načinu pridelave in predelave, kakovosti ter drugih
značilnostih izdelkov iz te sheme;
 informirati o sistemu sheme kakovosti »izbrana kakovost« za mleko in mlečne izdelke ter o vseh
postopkih od pridelave, predelave, pridobitve certifikata do uporabe zaščitnega znaka;
 povečevati stopnjo zaupanja v mleko in mlečne izdelke iz sheme kakovosti »izbrana kakovost« z
izobraževanjem potrošnika glede pomena zaščitnega znaka sheme kakovosti »izbrana kakovost«.
Aktivnosti promocije in informiranja iz ukrepa so usmerjene na mleko in mlečne izdelke iz Priloge I k
Pogodbi o delovanju EU.
Aktivnosti skupne splošne promocije pridelave in predelave mleka in mlečnih izdelkov ter informiranja o
njih so usmerjene na mleko in mlečne izdelke na splošno ter so v korist vseh proizvajalcev mleka in
mlečnih izdelkov.
Pri promociji mleka in mlečnih izdelkov iz nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« se poleg
seznanjanja z znanstvenimi spoznanji in dejanskimi informacijami v okviru oglaševalske kampanje o
shemi kakovosti »izbrana kakovost« neposredno promovirajo tudi mleko in mlečni izdelki, uvrščeni v
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shemo kakovosti »izbrana kakovost« in označeni z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana
kakovost«.
2. Upravičeni stroški
Za doseganje ciljev ukrepa je za stroške aktivnosti promocije in informiranja pomoč namenjena kritju
upravičenih stroškov iz točke (464) smernic EU, in sicer za:
a) stroške publikacij v tiskanih in elektronskih medijih, na spletnih mestih ter stroške oglasov v
elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o
proizvajalcih iz določene regije ali o proizvajalcih določenega proizvoda, če so informacije
nevtralne in imajo vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev v publikaciji;
b) stroške širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij o:
 shemah kakovosti »izbrana kakovost« na podlagi podtočke točke (282) (b) smernic EU in
 splošnih proizvodih ter njihovih koristih in priporočeni uporabi;
c) stroške oglaševalskih kampanj, usmerjenih v potrošnike, ki se izvedejo v medijih ali na
maloprodajnih mestih, in promocijskega gradiva, razdeljenega neposredno potrošnikom.
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka upoštevajo stroške priprave izvedbenega akcijskega načrta,
idejno‐oblikovalske zasnove, izdelave, organiziranja ter izvedbe aktivnosti promocije in informiranja,
vključno s stroški zakupa oglasnega prostora ipd.
Upravičeni stroški so stroški izvajanja dejavnosti izvajalcev storitev, ki nastanejo po oddaji ponudbe.
3. Oblike promocije in informiranja
Ponudniki morajo v skladu s 5. členom ZPKŽP za izvajanje promocije in informiranja v okviru ukrepa v
ponudbi predvideti naslednje oblike promocije:
– razširjanje strokovnih in znanstvenih spoznanj z izobraževanjem, informiranjem in oglaševanjem v
tiskanih medijih, po radiu, televiziji, na oglasnih panojih, svetovnem spletu, v tiskovinah, digitalnih ter
drugih medijih oglaševanja in informiranja;
– organiziranje promocijskih prireditev, razstav, sejmov, prodajnih obiskov in podobnih dogodkov v zvezi
z odnosi z javnostmi.
Za izvajanje oblik iz prejšnjega odstavka morajo ponudniki v ponudbi predložiti predlog komunikacijske
strategije, vključno s predlogom najboljšega možnega nabora orodij oziroma poti promocije in
informiranja, za te vsebine:
a) oglaševanje »above‐the‐line« v klasičnih medijih (televizija, radio, tisk, splet in digitalni
kanali, oglaševanje na prostem ipd.) ali na maloprodajnih mestih;
b) informiranje in promocija »below‐the‐line«, vključno z razdeljevanjem publikacij in
promocijskega gradiva neposredno potrošnikom, degustacijami in brezplačnim
razdeljevanjem vzorcev kmetijskih proizvodov na mestih prodaje;
c) promocijsko gradivo za potrošnike in različne publikacije v tiskani in digitalni obliki;
č) aktivnosti odnosov z javnostmi;
d) promocijski, izobraževalni in informativni dogodki za različne ciljne javnosti;
e) spletne strani in različna družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, Pinterest);
f) digitalne ter analogne igre in programi.
Ministrstvo v skladu s točko (457) smernic EU najpozneje pred začetkom izvajanja promocijske kampanje
Evropski komisiji pošlje reprezentativne vzorce promocijskega gradiva.
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4. Upravičenci do pomoči
Upravičenec do pomoči skupne splošne promocije mleka in mlečnih izdelkov ter informiranja o njih je del
kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo ter trženjem mleka in mlečnih izdelkov iz
Priloge I k Pogodbi o delovanju EU.
Upravičenec do pomoči promocije mleka in mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost« je
del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo ter trženjem mleka in mlečnih izdelkov iz
Priloge I k Pogodbi o delovanju EU, vključenih v shemo »izbrana kakovost«.
Pomoč v okviru ukrepa ne zajema neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v naravi v
obliki subvencionirane storitve.
5. Financiranje ukrepa in stopnja intenzivnosti pomoči
V skladu s točkami od (467) do (469) smernic EU je intenzivnost pomoči za izvajanje ukrepa
100 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer do skupne višine 870.000 eurov v celotnem obdobju
izvajanja ukrepa.
V skladu z Uredbo o obveznem prispevku za sektor mleka za obdobje 2023–2025, se aktivnosti promocije
in informiranja v celotnem obdobju izvajanja ukrepa financirajo iz:
a) zbranega prispevka sektorja mleka v višini do 522.000 eurov, ki se zbira na namenski postavki
proračuna Republike Slovenije, in
b) nacionalnih sredstev proračuna Republike Slovenije v višini do 348.000 eurov.
Načrtovana poraba finančnih sredstev v celotnem obdobju izvajanja ukrepa je naslednja:
a) skupna splošna promocija pridelave in predelave mleka ter informiranje o mleku in mlečnih
izdelkih do višine 300.000 eurov (od tega prispevek sektorja do 130.500 eurov in nacionalna
sredstva proračuna Republike Slovenije do 169.500 eurov);
b) promocija mleka in mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z
oglaševalskimi kampanjami, do višine 570.000 eurov (od tega prispevek sektorja do
391.500 eurov in nacionalna sredstva proračuna Republike Slovenije do 178.500 eurov).
V skladu s točko (468) smernic EU ministrstvo zagotovi, da je prispevek sektorja za promocijo mleka in
mlečnih izdelkov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z oglaševalskimi kampanjami, najmanj
50 % upravičenih stroškov kampanje.
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Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice
do nadomestila preživnine

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L, 139/20 in
17/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja

NAVODILO
o postopku za uveljavljanje pravice
do nadomestila preživnine
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo ureja natančnejši postopek za uveljavljanje in
izplačevanje nadomestila preživnine ter izterjavo dolga.
2. člen
(postopek uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine)
(1) Otrok ali njegov zakoniti zastopnik vloži v skladu
z zakonom, ki ureja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zakon) zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in
preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(2) Zakoniti zastopnik otroka vloži zahtevo za uveljavitev
pravice do nadomestila preživnine na obrazcu iz Priloge 1, ki
je sestavni del tega navodila. Zakoniti zastopnik izpolni zahtevo skupaj za vse otroke, ki imajo istega preživninskega
zavezanca.
(3) Otrok, starejši od 18 let, vloži zahtevo za uveljavitev
pravice do nadomestila preživnine na obrazcu iz Priloge 2, ki
je sestavni del tega navodila.
3. člen
(dolžnost sklada ob dopolnitvi starosti 18 let)
V mesecu, ko otrok, ki mu je priznano nadomestilo preživnine, dopolni 18 let, sklad pozove otroka, da poda izjavo, v
kateri se strinja z nadaljnjim izplačevanjem nadomestila preživnine in potrdi, da pri njem niso podani razlogi za prenehanje
pravice do nadomestila preživnine.
4. člen
(dolžnost sklada)
Sklad o priznanju pravice do nadomestila preživnine obvesti preživninskega zavezanca in pristojni center za socialno
delo (v nadaljnjem besedilu: center) ob prvem izplačilu.
5. člen
(dolžnost zakonitega zastopnika)
Zakoniti zastopnik otroka mora pisno sporočiti skladu
vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do
nadomestila preživnine ali spremembo njene višine, v osmih
dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Kot sprememba
se šteje zlasti sklenitev delovnega razmerja otroka, starejšega
od 15 let, oddaja otroka v rejništvo, namestitev otroka v zavod,
v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo, ter sprememba
preživnine s sodbo ali sklepom.
6. člen
(dolžnost otroka, starejšega od 18 let)
Otrok, starejši od 18 let, mora pisno sporočiti skladu
vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do
nadomestila preživnine ali spremembo njene višine, v osmih
dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Kot sprememba
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se šteje zlasti sklenitev delovnega razmerja, bivanje s preživninskim zavezancem, vpis v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, sklenitev zakonske zveze, življenje v zunajzakonski skupnosti, dokončanje
šolanja, prenehanje rednega šolanja ali sprememba preživnine
s sodbo, sklepom ali notarskim zapisom.
7. člen
(dolžnost centra)
(1) Center mora sporočiti skladu vsako spremembo glede
otroka v osmih dneh od dneva namestitve otroka v rejništvo,
zavod ali od namestitve otroka v družino zaradi posvojitve.
(2) Center mora sporočati skladu tudi podatke o uskladitvi
preživnin.
8. člen
(dolžnost preživninskega zavezanca)
Preživninski zavezanec pisno sporoči skladu vsako spremembo glede plačevanja preživnine. Plačilo preživnine dokazuje s potrdilom o plačilu preživnine najpozneje do osmega v
mesecu za tekoči mesec, iz katerega mora biti razviden namen
plačila, obdobje, na katerega se plačilo nanaša, in za katerega
otroka je preživnina plačana.
9. člen
(znižanje višine plačila nadomestila preživnine)
Med izplačevanjem nadomestila preživnine sklad zmanjša višino nadomestila za znesek plačane preživnine od preživninskega zavezanca, če je bilo plačilo javljeno skladno s
prejšnjim členom in še ni prišlo do izplačila sklada.
10. člen
(ravnanje sklada pri upoštevanju sprememb)
Sklad upošteva vsako spremembo, ki ima za posledico
spremembo višine nadomestila ali višine plačanega zneska
nadomestila, od prvega dne naslednjega meseca po prejemu
sporočila.
11. člen
(postopek izterjave dolga)
Sklad prične terjati vračilo plačanega nadomestila preživnine od preživninskega zavezanca po prvem izplačilu nadomestila preživnine.
12. člen
(odpis terjatev)
Glede morebitnega odpisa neizterljivih terjatev ali terjatev,
katerih stroški postopka izterjave so v nesorazmerju z višino
terjatve, sklad ravna v skladu z zakonom ter Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 35/18; v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).
13. člen
(odlog poplačila terjatve)
Sklad lahko preživninskemu zavezancu na njegovo zahtevo dovoli odlog ali obročno plačilo terjatve, če zavezanec
predloži dokaze o nezmožnosti plačila, na način, kot je določen
z zakonom ter splošnimi pogoji.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo
o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
(Uradni list RS, št. 135/03, 4/04 – popr., 84/08 in 157/20).
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15. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati 1. septembra 2022.
Št. 007-119/2022
Ljubljana, dne 12. avgusta 2022
EVA 2022-2611-0027
Luka Mesec
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Priloga 1

Uradni list Republike Slovenije
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana

ZAHTEVA
za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine,
ki jo vlaga zakoniti zastopnik za mladoletne otroke

Zahtevo izpolnjujte skupaj za vse otroke istega preživninskega zavezanca.
I. Zakoniti zastopnik:……………………………………………………………………………………………………………
(priimek in ime)

EMŠO: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Davčna številka: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Stalno prebivališče (ulica, hišna št.):…………………………………………
Poštna številka: ⊔⊔⊔⊔ Kraj:………………………………………………………………………………………………………..
Pristojni center za socialno delo:………………………………………………………….....................................................................
Pošto bom prejemal na naslov:…..………………………………………….………………………………………………………….
Morebitna obvestila na telefon št.:……………………………………………… E-mail:……………………………………………..
Številka vašega bančnega računa: SI56 - ⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔
Če imate bančni račun v tujini in želite nanj prejemati izplačilo, navedite:
Naziv banke:………………………………………………………… Številka računa:……………………………………………….
BIC/SWIFT:…………………………….
Opozorilo: Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije ste zaradi
zagotavljanja pravilnih mesečnih nakazil dolžni takoj sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na vaš račun ali banko.

Otrok

II. Vlagam zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroke:

1

2

3

Priimek in ime
EMŠO

⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Državljanstvo

I

II

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Zadnja višina
mesečne preživnine
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A
B
C
D
A
B
C
D

⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
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1
2
3
1
2
3

III. Podatki o preživninskem zavezancu:
Priimek in ime:…………………..……………………… Datum rojstva:…………….………….. Kraj rojstva:….…………………
Naslov (ulica, hišna št.):………………………………………………. Poštna številka: ⊔⊔⊔⊔ Kraj:……………………………….

Država:…...........................………… Drugo:……………………….…………………………………………………………………
IV. Preživninski zavezanec je v zadnjih 12 mesecih plačal preživnino v naslednjih zneskih (mesec, v katerem vlagate zahtevo, ne
šteje med zadnjih 12 mesecev):
Skupaj

Za mesec
Otrok
1
2
3
4
5
Vsi
otroci


Preživninski zavezanec ne plačuje preživnine od …………………………………………………..

V. Za neizplačane zneske preživnine:


nisem vložil predloga za izvršbo in bo sklad preživninskega zavezanca pozval, naj se izjavi o neplačanih preživninah;



sem vložil predlog za izvršbo in bom priložil dokazilo, da traja postopek izvršbe več kot dva meseca oziroma je izvršba
neuspešno zaključena oziroma sem skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podal pisno zahtevo za
izterjavo preživnine iz tujine, ker preživninski zavezanec biva v tujini, sklad pa na podlagi tega ne bo pozival preživninskega
zavezanca, da se izjavi o neplačanih preživninah.

VI. Zahtevo vlagam prvič.

DA

NE

VII. Zahtevi je treba priložiti:
1.
2.
3.
4.

Dokument, s katerim je bila določena ali dogovorjena preživnina s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti (sodba ali začasna
odredba sodišča s potrdilom o pravnomočnosti, sklenjen dogovor pri centru za socialno delo).
Obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi višine preživnine.
Za bančne račune v tujini – obojestranska kopija kartice ali kopija pogodbe, iz katere so razvidni podatki o imetniku računa.
Če ste pod točko V. označili drugo možnost in ste v zadnjem letu izterjevali preživnino ter je postopek izvršbe po predpisih, ki
urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali da postopek izvršbe traja več kot dva meseca oziroma če ste skladno z
mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine ter sklad o zahtevi za
priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi,
priložite dokazilo:
 kopijo predloga za izvršbo preživnine s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče;
 kopijo sklepa sodišča o dovolitvi izvršbe;
 potrdilo, da ste vložili pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine;
 drugo dokazilo o izvršbi.
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VIII. Izjava:
Vlagatelj kot zakoniti zastopnik izjavljam, da so vsi podatki, ki vplivajo na pravico do nadomestila preživnine in njeno višino, ki sem
jih navedel v zahtevi, resnični in točni. Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.
Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad)
dovoljujem, da v skladu s 26.a in 27.d členom Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L, 139/20 in 17/22; v
nadaljnjem besedilu: ZJSRS) pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobiva oziroma preveri vse podatke, ki sem jih navedel v
zahtevi ter na podlagi drugega odstavka 26.b člena ZJSRS posreduje podatke drugim uporabnikom. Sklad bo po uradni dolžnosti
pridobil vse podatke iz uradnih evidenc podatkov, ki jih lahko pridobi sam.
Zavezujem se, da bom vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preživnine ali spremembo višine letega, skladu sporočil v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Zavedam se, da terjatve otroka proti preživninskemu
zavezancu preidejo do višine pravic, zagotovljenih po ZJSRS, na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po ZJSRS.
Seznanjen sem, da ima sklad na podlagi 29. člena ZJSRS pravico zahtevati vrnitev sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške
postopkov, izplačanih po ZJSRS, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec skladu ni
sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravice po ZJSRS.
V/Na:…………………….., dne:………..

Podpis zakonitega zastopnika:…………………………………………….
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE
ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE,
KI JO VLAGA ZAKONITI ZASTOPNIK ZA MLADOLETNE OTROKE
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za mladoletnega otroka zakoniti zastopnik, in sicer tisti od staršev
oziroma tretja oseba, ki mu je bil otrok dodeljen v varstvo in vzgojo oziroma pri katerem otrok živi.

Zahtevo vložite priporočeno po pošti na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju navajamo napotke in pojasnila, ki vam bodo koristili pri izpolnjevanju zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila
preživnine. Pojasnila sledijo rimskim številkam, s katerimi so označeni posamezni vsebinski deli obrazca.
I.
Vpišite svoje priimek in ime, enotno matično številko občana, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko. Vpišite tudi
center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede določene ali dogovorjene preživnine. Če želite pošto prejemati na drug naslov,
vpišite v rubriki »Pošto bom prejemal na naslov« naslov le-tega. Napišite tudi telefonsko številko ali e-poštni naslov, na katerega vas
lahko kontaktiramo, da bo lahko sodelovanje med vami ter Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) potekalo hitro. Če želite prejemati sredstva na račun v banki v Republiki Sloveniji, vpišite
le številko bančnega računa. Če pa imate bančni račun v tujini, so obvezni podatki tudi ime banke, številka računa in BIC/SWIFT koda
banke.
II.
Zahtevo izpolnite skupaj za vse otroke istega preživninskega zavezanca. Če imajo vaši otroci različne preživninske zavezance in želite
za njih vložiti zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, izpolnite toliko obrazcev, kolikor je preživninskih zavezancev.
V tabelo vpišite za vsakega otroka priimek in ime, njegovo enotno matično številko občana in državljanstvo.
V stolpcu I obkrožite ustrezno črko:
A. otrok živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem (s staršem, ki je dolžan plačevati preživnino),
B. otrok je oddan v rejniško družino,
C. otrok je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo,
D. nič od zgoraj navedenega.
V stolpcu II obkrožite ustrezno številko:
1. otrok je v rednem delovnem razmerju,
2. otrok dobiva denarno nadomestilo iz naslova brezposelnosti, ki mu ga izplačuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
3. nič od naštetega.
V zadnji stolpec vpišite zadnjo višino mesečne preživnine, ki je razvidna iz obvestila o uskladitvi pristojnega centra za socialno delo
oziroma sodbe ali dogovora, če preživnina še ni bila usklajena.
III.
V rubriko Podatki o preživninskem zavezancu vpišite vam znane podatke o preživninskem zavezancu: priimek in ime, rojstni datum,
kraj rojstva, naslov in zaposlitev. Kadar se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je treba navesti, v kateri državi živi.
IV.
V prvo prazno vrstico vpišite vsa imena mesecev in leto pred mesecem vlaganja zahteve na sklad.
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V prazno tabelo vpišite zneske vseh prejetih plačil iz naslova preživnine za zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo zahteve. Mesec, v
katerem vlagate zahtevo, ne šteje med zadnjih 12 mesecev.
V primeru, ko je preživninski zavezanec zavezan plačevati preživnino za več otrok, je treba vpisati znesek prejetih plačil za posamezne
otroke.
Kadar iz delnega plačila preživnine ni razvidno, za katerega otroka je preživnina plačana oziroma v kolikšnem znesku je preživnina
plačana za posameznega otroka, zadostuje, če vpišete podatke v vrstici »Vsi otroci«.
Če preživninski zavezanec sploh ne plačuje preživnine, pustite tabelo prazno ter v vrstici pod tabelo vpišite, od katerega meseca in leta
dalje ne plačuje preživnine.
V.
Če za neizplačane preživnine niste vložili predloga za izvršbo, označite prvo možnost. V tem primeru bo v postopku, skladno z zakonom,
sklad pozval preživninskega zavezanca, da se izjavi o neplačilih preživnine in predloži morebitne dokaze, da je za mesece, ki ste jih
označili, da niste prejeli preživnine, plačal preživnino.
Označite drugo možnost, če ste za neizplačane preživnine vložili predlog za izvršbo in postopek teče že dva meseca, je neuspešno
zaključen oziroma ste skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno zahtevo za izterjavo preživnine
iz tujine. V tem primeru sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez poziva preživninskemu zavezancu,
da se pisno izjavi o vaši zahtevi. K vlogi morate priložiti še dokazilo o postopku izvršbe oziroma zahteve za izterjavo preživnine iz
tujine.
VI.
Označite eno od možnosti:
 DA označite, če zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vlagate prvič,
 NE označite, če ste zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine že vložili na sklad, tudi če ste zahtevo vlagali za druge
otroke.
VII.
1. Kot dokument, s katerim je bila določena otrokova preživnina, lahko priložite kopijo:
 sodbe sodišča, s katero je bila določena preživnina (s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti),
 začasne odredbe sodišča (s potrdilom o izvršljivosti),
 dogovora o preživljanju, ki je bil sklenjen na pristojnem centru za socialno delo.
2. Obvestilo o zadnji uskladitvi preživnine, če je od izdaje sodbe, odredbe ali dogovora do vložitve zahteve za uveljavitev pravice do
nadomestila preživnine preživnina že bila usklajena.
3. V primeru, da želite nakazilo na bančni račun v tujini, priložite tudi kopijo kartice ali pogodbe oz. dokumenta, iz katerega je razvidno,
da gre za vaš račun.
4. Če ste pod točko V. označili drugo možnost in ste v zadnjem letu izterjevali preživnino ter je postopek izvršbe po predpisih, ki
urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot dva meseca ali če ste skladno z
mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine ter sklad o zahtevi za
priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi, priložite
dokazilo:
 kopijo predloga za izvršbo preživnine s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče.
 kopijo sklepa sodišča o dovolitvi izvršbe.
 potrdilo, da ste vložili pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine.
 drugo dokazilo o postopku izvršbe.
VIII.
Na koncu zahteve podpišite izjavo, s katero potrjujete, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v zahtevi, resnični in točni. Za točnost in
resničnost podatkov v zahtevi prevzemate vso kazensko in materialno odgovornost. Sklad ima po zakonu pravico zahtevati vrnitev
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izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, kadar je bila pravica do nadomestila preživnine pridobljena
na podlagi neresničnih podatkov. S podpisom izjave dovoljujete tudi, da sklad pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobi oziroma
preveri vse podatke, ki ste jih navedli v zahtevi, ter da jih posreduje drugim uporabnikom.
Z izjavo se zavezujete, da boste skladu sporočali vse spremembe tistih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na pravico do nadomestila
preživnine, na primer:
 če se s sodbo ali dogovorom spremeni višina preživnine,
 če začne preživninski zavezanec plačevati preživnino ali jo redno plačuje tudi po vložitvi zahteve,
 če se otrok, starejši od 15 let, zaposli,
 če je naknadno prišlo do oddaje otroka v rejniško družino ali namestitev v zavod, kjer ima pretežno brezplačno oskrbo,
 če pride do posvojitve otroka,
 če preživninski zavezanec ali otrok umre.
Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preide terjatev upravičenca proti preživninskemu zavezancu
do višine pravice, zagotovljene po tem zakonu oziroma do višine izplačanih sredstev na sklad. Navedeno pomeni, da v primeru uspešne
izterjave dolgovane preživnine za obdobje, za katero je bila priznana tudi pravica do nadomestila preživnine, vaš otrok oziroma v
njegovem imenu vi kot zakoniti zastopnik ne boste prejeli celotne vsote, ampak bo ta zmanjšana za sorazmerni znesek nadomestil
preživnine, ki vam jih je izplačal sklad.
Svetujemo vam, da pred vložitvijo naredite kopijo izpolnjenega obrazca, saj boste tako lahko najlažje spremljali postopek oziroma
sporočali morebitne spremembe.
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Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana

ZAHTEVA
za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine,
ki jo vlaga otrok, starejši od 18 let
I. Vlagatelj:……………………………………………………………………………………..…………..
(priimek in ime)
EMŠO: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Davčna številka: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Stalno prebivališče (ulica, hišna št.): ……………………………………………………………………………
Poštna številka: ⊔⊔⊔⊔ Kraj:…………………………………………………………………………….
Državljanstvo:……………………… Pristojni center za socialno delo:......................................................
Pošto bom prejemal na naslov:………………………………………………………………………………
Morebitna obvestila na telefon št.:………………………………. E-mail:…………………………………..
Številka vašega bančnega računa: SI56 - ⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔
Če imate bančni račun v tujini in želite nanj prejemati izplačilo, navedite:
Naziv banke:…………………………………………….. Številka računa:……………………………………..
BIC/SWIFT:…………………………..
Opozorilo: Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije
ste zaradi zagotavljanja pravilnih mesečnih nakazil dolžni takoj sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na vaš
račun ali banko.
II. Ustrezno označite:
Živim skupaj s preživninskim zavezancem
(s staršem, ki je dolžan plačevati preživnino).
Oddan sem v rejništvo.
Zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja sem nameščen v zavod,
v katerem imam pretežno brezplačno oskrbo.
Sem v rednem delovnem razmerju.
Sem vpisan v evidenco brezposelnih oseb.
Imam status dijaka ali študenta.

DA
DA

NE
NE

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

III. Zadnja višina mesečne preživnine po izvršilnem naslovu (razvidna iz obvestila o uskladitvi pristojnega centra
za socialno delo oziroma sodbe ali dogovora, če preživnina še ni bila usklajena) je ………………………………
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IV. Podatki o preživninskem zavezancu:
Priimek in ime:……………………………….. Datum rojstva:…………… Kraj rojstva:….…………………..
Naslov (ulica, hišna št.):………………………………… Poštna številka: ⊔⊔⊔⊔raj:………………………… 
Država:…...........................……… Drugo:………………….…………………………………..………………

V. Preživninski zavezanec je v zadnjih 12 mesecih plačal preživnino v naslednjih zneskih (mesec, v katerem
vlagate zahtevo, ne šteje med zadnjih 12 mesecev):
Skupaj

Za
mesec
Višina



Preživninski zavezanec ne plačuje preživnine od ...............................................................................................

VI. Za neizplačane zneske preživnine:


nisem vložil predloga za izvršbo in bo sklad preživninskega zavezanca pozval, naj se izjavi o neplačanih
preživninah,



sem vložil predlog za izvršbo in bom priložil dokazilo, da postopek izvršbe traja več kot dva meseca
oziroma je izvršba neuspešno zaključena oziroma sem skladno z mednarodnimi konvencijami in
bilateralnimi sporazumi podal pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, ker preživninski zavezanec
biva v tujini, sklad pa na podlagi tega ne bo pozival preživninskega zavezanca, da se izjavi o neplačanih
preživninah.

VII. Zahtevo vlagam prvič.

DA

NE

VIII. Zahtevi je treba priložiti:
1. Dokument, s katerim je bila določena ali dogovorjena preživnina s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti
(sodba ali začasna odredba sodišča s potrdilom o pravnomočnosti, sklenjen dogovor pri centru za socialno
delo, neposredno izvršljiv notarski zapis).
2. Obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi višine preživnine.
3. Potrdilo o šolanju za tekoče leto.
4. Za bančne račune v tujini – obojestranska kopija kartice ali kopija pogodbe, iz katere so razvidni podatki o
imetniku računa.
5. Če ste pod točko VI. označili drugo možnost in ste v zadnjem letu izterjevali preživnino ter je postopek izvršbe
po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali postopek izvršbe traja več kot dva
meseca oziroma če ste skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno zahtevo
za izterjavo preživnine iz tujine ter sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez
poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi, priložite dokazilo:
 kopijo predloga za izvršbo preživnine s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče,
 kopijo sklepa sodišča o dovolitvi izvršbe,
 potrdilo, da ste vložili pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine,
 drugo dokazilo o izvršbi.
IX. Izjava:
Vlagatelj izjavljam, da so vsi podatki, ki vplivajo na pravico do nadomestila preživnine in njeno višino, ki sem jih
navedel v zahtevi, resnični in točni. Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.
Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: sklad) dovoljujem, da v skladu s 26.a in 27.d členom Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo,
106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L, 139/20 in 17/22; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS) pri upravljavcih zbirk osebnih

Stran

8120 /

Št.

112 / 26. 8. 2022

Uradni list Republike Slovenije

podatkov pridobiva oziroma preveri vse podatke, ki sem jih navedel v zahtevi, ter na podlagi drugega odstavka
26.b člena ZJSRS posreduje podatke drugim uporabnikom. Sklad bo po uradni dolžnosti pridobil vse podatke iz
uradnih evidenc podatkov, ki jih lahko pridobi sam.
Zavezujem se, da bom vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preživnine ali
spremembo višine le-tega, skladu sporočil v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Zavedam se, da
terjatve otroka proti preživninskemu zavezancu preidejo do višine pravic, zagotovljenih po ZJSRS, na sklad z
dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po ZJSRS.
Seznanjen sem, da ima sklad na podlagi 29. člena ZJSRS pravico zahtevati vrnitev sredstev, povečanih za
pripadajoče obresti in stroške postopkov, izplačanih po ZJSRS, če so bile pravice pridobljene na podlagi
neresničnih podatkov oziroma če upravičenec skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje
pravice po ZJSRS.
V/Na:…………………………., dne:…………………

Podpis:……………………………..
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE
ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE, KI JO VLAGA
OTROK, STAREJŠI OD 18 LET
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži otrok, starejši od 18 let, ki je upravičenec iz naslova
preživnine.

Zahtevo vložite priporočeno po pošti na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju navajamo napotke in pojasnila, ki vam bodo koristili pri izpolnjevanju zahteve za uveljavitev
pravice do nadomestila preživnine. Pojasnila sledijo rimskim številkam, s katerimi so označeni posamezni
vsebinski deli obrazca.

I.
Vpišite svoje priimek in ime, enotno matično številko občana, davčno številko, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, državljanstvo. Vpišite tudi center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede določene ali
dogovorjene preživnine. Če želite pošto prejemati na drug naslov, vpišite v rubriki »Pošto bom prejemal na naslov«
naslov le-tega. Napišite tudi telefonsko številko ali e-poštni naslov, na katerega vas lahko kontaktiramo, da bo
lahko sodelovanje med vami ter Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) potekalo hitro. Če želite prejemati sredstva na račun v banki v
Republiki Sloveniji, vpišite le številko bančnega računa. Če pa imate bančni račun v tujini, so obvezni podatki tudi
ime banke, številka računa in BIC/SWIFT koda banke.

II.
Ustrezno označite, kaj velja za vas. Če živite na istem naslovu s preživninskim zavezancem (starš, ki je dolžan
plačevati preživnino) in plačuje oziroma prispeva k plačilu stroškov, na obrazcu obkrožite DA. Če to ne drži,
obkrožite NE. Enako velja, če ste v rejništvu, v zavodu, kjer imate pretežno brezplačno oskrbo, v delovnem
razmerju ali ste vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Za resničnost izjave ste kazensko in materialno odgovorni.
Po 18. letu je pogoj, da vam pripada preživnina, da se redno šolate. Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17,
21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US in 94/22 – odl. US) v drugem in
tretjem odstavku 183. člena določa: »Otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanje, morajo starši preživljati
tudi po polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do
prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma
strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti. Obveznost
preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.
Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni
vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija v skladu
z določbami zakona, ki ureja višješolsko strokovno izobraževanje. Otroka, ki je vpisan v visokošolski študij,
morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do
prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali
enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Če študijski
program, v katerem se otrok šola, traja več kakor štiri leta, se obveznost preživljanja podaljša za toliko, kolikor je
daljši študijski program. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.«
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Označite, ali imate status dijaka ali študenta in priložite prilogo pod številka 4., to je potrdilo o šolanju.

III.
Vpišite zadnjo višino mesečne preživnine po izvršilnem naslovu. Ta je razvidna v zadnjem obvestilu pristojnega
centra za socialno delo, če je bila preživnina že usklajena, oziroma iz sodbe, dogovora, sklepa ali neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, če preživnina še ni bila usklajena.

IV.
V rubriko Podatki o preživninskem zavezancu vpišite vam znane podatke o preživninskem zavezancu: priimek in
ime, rojstni datum, kraj rojstva, naslov in zaposlitev. Kadar se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je treba
navesti, v kateri državi živi.

V.
V prvo prazno vrstico vpišite imena mesecev in leto pred mesecem vlaganja zahteve na sklad.
V prazno tabelo vpišite zneske vseh prejetih plačil iz naslova preživnine za zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo
zahteve. Mesec, v katerem vlagate zahtevo, ne šteje med zadnjih 12 mesecev.
Če preživninski zavezanec sploh ne plačuje preživnine, pustite tabelo prazno ter v vrstici pod tabelo vpišite, od
katerega meseca in leta dalje ne plačuje preživnine.

VI.
Če za neizplačane preživnine niste vlagali izvršbe, označite prvo možnost. V tem primeru bo v postopku skladno
z zakonom, sklad pozval preživninskega zavezanca, da se izjavi o neplačilih preživnine in predloži morebitne
dokaze, da je za mesece, ki ste jih označili, da niste prejeli preživnine, plačal preživnino.
Označite drugo možnost, če ste za neizplačane preživnine vložili predlog za izvršbo in postopek teče že dva
meseca, je neuspešno zaključen oziroma ste skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi
podali pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine. V tem primeru sklad o zahtevi za priznanje pravice do
nadomestila preživnine odloči brez poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi. K vlogi
morate priložiti dokazilo o postopku izvršbe oziroma o vložitvi zahteve za izterjavo preživnine iz tujine.

VII.
Označite eno od možnosti:
 DA označite, če zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vlagate prvič,
 NE označite, če ste zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine že vložili na sklad, tudi če je pred
vašo polnoletnostjo to storil za vas zakoniti zastopnik.

VIII.
1. Kot dokument, s katerim je bila določena preživnina, lahko priložite kopijo:
 sodbe sodišča, s katero je bila določena preživnina (s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti),
 začasne odredbe sodišča (s potrdilom o izvršljivosti),
 dogovora o preživljanju, ki je bil sklenjen na pristojnem centru za socialno delo,
 neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

112 / 26. 8. 2022 /

Stran

8123

2. Obvestilo o zadnji uskladitvi preživnine, če je od izdaje sodbe, odredbe ali dogovora do vložitve zahteve za
uveljavitev pravice do nadomestila preživnine preživnina že bila usklajena.
3. Priložite potrdilo o šolanju za tekoče leto.
4. Če želite prejemati nakazilo na bančni račun v tujini, priložite obojestransko kopijo kartice ali kopijo pogodbe,
iz katere bodo razvidni potrebni podatki (imetnik računa, številka, BIC/SWIFT koda banke, naziv banke).
5. Če ste pod točko VI. označili drugo možnost in ste v zadnjem letu izterjevali preživnino ter je postopek izvršbe
po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali postopek izvršbe traja več kot dva
meseca ali če ste skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno zahtevo za
izterjavo preživnine iz tujine ter sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez
poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi, priložite dokazilo:
 kopijo predloga za izvršbo preživnine s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče.
 kopijo sklepa sodišča o dovolitvi izvršbe.
 potrdilo, da ste vložili pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine.
 drugo dokazilo o postopku izvršbe.

IX.
Na koncu zahteve podpišite izjavo, s katero potrjujete, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v zahtevi, resnični in
točni. Za točnost in resničnost podatkov v zahtevi prevzemate vso kazensko in materialno odgovornost. Sklad ima
po zakonu pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov,
kadar je bila pravica do nadomestila preživnine pridobljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma če
upravičenec skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic. S podpisom izjave
dovoljujete tudi, da sklad pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobi oziroma preveri vse podatke, ki ste jih
navedli v zahtevi ter da jih posreduje drugim uporabnikom.
Z izjavo se zavezujete, da boste skladu sporočali vse spremembe tistih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na pravico
do nadomestila preživnine, na primer:
 če se s sodbo, dogovorom ali notarskim zapisom spremeni višina preživnine,
 če začne preživninski zavezanec plačevati preživnino ali jo redno plačuje tudi po vložitvi zahteve,
 če se zaposlite,
 če preživninski zavezanec umre,
 če se po 18. letu prenehate redno šolati,
 če se vpišete v evidenco brezposelnih oseb.
Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preide terjatev upravičenca proti
preživninskemu zavezancu do višine pravice, zagotovljene po tem zakonu oziroma do višine izplačanih sredstev
na sklad. Navedeno pomeni, da v višini nadomestila preživnine in za obdobje, ki vam jo bo izplačal sklad, ne smete
istočasno prejeti tudi preživnine. V postopku izvršbe morate tako umakniti izvršbo za mesece in v višini prejetih
nadomestil preživnine.

Svetujemo vam, da pred vložitvijo naredite kopijo izpolnjenega obrazca, saj boste tako lahko najlažje spremljali
postopek oziroma sporočali morebitne spremembe.
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Naznanilo o prejetju odločitve Evropske
komisije o združljivosti sheme državne pomoči
Pomoč sektorju kmetijstva zaradi visokih
cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi
za primarno kmetijsko proizvodnjo,
z notranjim trgom

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo (Uradni list
RS, št. 93/22 in 99/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano objavlja

NAZNANILO
o prejetju odločitve Evropske komisije
o združljivosti sheme državne pomoči
Pomoč sektorju kmetijstva zaradi visokih cen
reprodukcijskega materiala, ki se porabi
za primarno kmetijsko proizvodnjo,
z notranjim trgom
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja
prejetje odločitve Evropske komisije št. C(2022) 5546 final z
dne 28. 7. 2022 in št. C(2022) 5813 final z dne 8. 8. 2022 o
združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč sektorju kmetijstva zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi
za primarno kmetijsko proizvodnjo« z notranjim trgom. Shema državne pomoči se vodi pod identifikacijskima številkama
SA.103726 (2022/N) in SA.103930 (2022/N).
Št. 007-353/2021
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0075
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

BANKA SLOVENIJE
2698.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju
monetarnih finančnih institucij

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 4. člena Sklepa o poročanju monetarnih
finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21) izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah
Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju
monetarnih finančnih institucij
1. člen
V Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih
finančnih institucij (Uradni list RS, št. 195/21 in 38/22) se v
24. členu v prvem odstavku besedilo drugega stavka spremeni
tako, da se glasi:
»Banka odkupljene terjatve brez regresne pravice vključi
v postavko kot izpostavljenosti do osnovnega dolžnika, odkupljene terjatve z regresno pravico pa kot izpostavljenosti
do odstopnika terjatve, zavarovane s terjatvijo do osnovnega
dolžnika, ki je predmet odkupa (in morebitnimi drugimi oblikami
zavarovanja).«.
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2. člen
V 27. členu se za drugim odstavkom vstavita novi tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se prihodki iz naslova
subvencioniranih obresti (neodvisno od plačnika subvencioniranih obresti) označijo po šifrantih glede na dolžnika po kreditni
pogodbi, na katero se te subvencionirane obresti nanašajo.
(4) Pravili iz drugega in tretjega odstavka tega člena banka smiselno upošteva tudi pri poročanju obresti iz financiranja
na podlagi odkupljenih terjatev brez regresne pravice in podobnih poslov, pri katerih kot plačnik obresti (poleg osnovnega
dolžnika ali samostojno) nastopa odstopnik terjatve oziroma
oseba, ki je na podlagi pogodbe upravičena do financiranja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
3. člen
V 513. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek banki v primeru
odkupa poslovne terjatve, ki ni predmet obrestovanja, ni treba
navesti datuma iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
V 568. členu se v prvem odstavku za sedmo alinejo: »− 16
Nakup stanovanjske nepremičnine za prodajo,« vstavi nova
alineja, ki se glasi:
»– 17 Za stanovanjske nepremičnine z drugim namenom,«
in za sedanjo štirinajsto alinejo »– 26 Nakup poslovne
nepremičnine za prodajo,« nova alineja, ki se glasi:
»– 27 Za poslovne nepremičnine z drugim namenom,«.
V drugem odstavku se v prvi točki doda nova podtočka h),
ki se glasi:
»h) šifra 17 – stanovanjske nepremičnine z drugim namenom označuje kredite za stanovanjske nepremičnine, ki jih
po namenu uporabe ni mogoče označiti s šiframi 11, 12, 13,
14, 15 in 16;«
in v drugi točki nova podtočka h), ki se glasi:
»h) šifra 27 – poslovne nepremičnine z drugim namenom
označuje kredite za poslovne nepremičnine, ki jih po namenu
uporabe ni mogoče označiti s šiframi 21, 22, 23, 24, 25 in 26;«.
5. člen
V 615.a členu v prvem odstavku se v tretji alineji v oklepaju besedilo »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77« nadomesti z besedilom
»označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77«.
V 615.a členu se v četrtem odstavku v oklepaju besedilo
»šifre 21, 23 in 73« nadomesti z besedilom »šifre 17, 21, 23,
27, 73 in 77« in na koncu odstavka doda besedilo: »V primeru,
da je kredit dan državi ali lokalni skupnosti, se kot denarni tok
iz poslovanja poroča vrednost 0.«.
6. člen
V 615.b členu v prvem odstavku se v prvi alineji v oklepaju
besedilo »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77« nadomesti z besedilom
»označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77«.
7. člen
V 615.c členu v prvem odstavku se v prvi alineji v oklepaju
besedilo »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77« « nadomesti z besedilom
»označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77«.
8. člen
V 687.a členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(3) Kadar je v zavarovanje dana parcela z objektom,
se vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje, določi glede na
namen uporabe objekta.
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(4) Kadar je v zavarovanje dana katastrska enota (npr.
parcela ali del stavbe) z več različnimi nameni, se šifra iz prvega odstavka tega člena določi (ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena) glede na pretežno rabo katastrske enote.«.
9. člen
V 708. členu se v tretjem odstavku na koncu dvanajste
točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»S to šifro se označijo tudi premostitveni krediti, zavarovani s finančnimi instrumenti, ki sledijo opredelitvi iz sklepa
Banke Slovenije, ki ureja makrobonitetne omejitve kreditiranja
potrošnikov;«.
10. člen
V 715. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo,
ki se glasi:
»Ročnost je obdobje med datumom (prvega) črpanja kredita in datumom zapadlosti zadnjega obroka kredita.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je obdobje med datumom odobritve kreditne
pogodbe in datumom (prvega) črpanja daljše od tridesetih
koledarskih dni za kreditne pogodbe za potrošniški namen in
devetdesetih koledarskih dni za kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino, se ne glede na prejšnji odstavek kot
ročnost kredita šteje obdobje od datuma sklenitve kreditne
pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita. Banka
enako postopa tudi pri v celoti nečrpanih kreditih, pri katerih
pogodbena določila omogočajo črpanje v rokih iz prejšnjega
stavka. Banka pri opredelitvi ročnosti kreditov, ki so na referenčni datum v celoti nečrpani in je črpanje kredita v skladu s
pogodbenimi določili mogoče v največ tridesetih koledarskih
dneh za kreditne pogodbe za potrošniški namen in devetdesetih koledarskih dneh za kreditne pogodbe za stanovanjsko
nepremičnino, upošteva ročnost kredita kot obdobje med prvim
možnim datumom (delnega) črpanja in datumom zapadlosti
zadnjega obroka kredita.«.
V tretjem odstavku se besedilo: »na najbližji mesec«
nadomesti z besedo »navzgor« in se briše stavek, ki sledi in
se glasi: »Če je kreditna pogodba odobrena točno na sredini
meseca, se ročnost zaokroži navzdol.«.
11. člen
V 727. členu se v tretjem odstavku besedilo: »po sklenitvi
kreditne pogodbe, pri čemer se kot prvi mesec šteje mesec
zapadlosti prvega obroka ali anuitete« nadomesti z besedilom
»od vključno zapadlosti prvega obroka ali anuitete«.
12. člen
V 729. členu se na koncu prvega odstavka beseda »stroškov« nadomesti z besedilom: »življenjskih stroškov (npr. stroški prehrane, namestitve, ogrevanja itd.)«.
13. člen
V 730. členu se v prvem odstavku za besedilom drugega
stavka, ki se zaključi z besedo »limitov«, vstavi besedilo »V
dolg kreditojemalca se ne vključijo krediti, ki so predmet poplačila s kreditom, ki je predmet poročanja.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Kadar kreditna pogodba vključuje več kreditojemalcev, se znesek kredita razporedi med te glede na delež stroška
servisiranja kredita, ki ga plačuje posamezen kreditojemalec.«.
Obstoječi drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen
V 731. členu se v prvem odstavku besedilo v oklepaju »za vse posle, ki se upoštevajo v vrednostnem podatku
309. Znesek celotnega dolga kreditojemalca« dopolni z besedilom: », razen za premostitvene kredite, premostitvene kredite,
zavarovane s finančnimi instrumenti, in kredite z odobrenim
odlogom odplačevanja, če je dolžina odloga daljša kot ročnost
novo odobrenega kredita«.
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15. člen
738. člen se spremeni tako, da se glasi:
»738. člen
(vsebina poročila BSZAM)
Banka v poročilu BSZAM na ravni posameznega posla
poroča podrobnejše podatke o novih ali obstoječih kreditih fizičnim osebam, ki so bili odobreni od vključno 1. januarja 2015
in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:
– so bili odobreni ali spremenjeni zaradi likvidnostnih
težav kreditojemalca kot posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2;
– so nedonosni;
– spadajo med dovoljene izjeme po sklepu, ki ureja makrobonitetne omejitve kreditiranja potrošnikov;
– so zavarovani z državnim jamstvom na podlagi zakona,
ki ureja stanovanjsko jamstveno shemo za mlade.«.
16. člen
V 739. členu se v prvem odstavku v peti točki na koncu
doda nova alineja, ki se glasi:
»– so zavarovani z državnim jamstvom na podlagi zakona, ki ureja stanovanjsko jamstveno shemo za mlade;«.
17. člen
To navodilo začne veljati 1. oktobra 2022.
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
Boštjan Vasle
guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2699.

Poročilo o gibanju plač za junij 2022

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

POROČILO
o gibanju plač za junij 2022
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2022 je znašala 2.007,64 EUR in je bila za
0,9 % višja kot za maj 2022.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2022 je znašala 1.307,61 EUR in je bila za
0,8 % višja kot za maj 2022.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij
2022 je znašala 1.976,50 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij
2022 je znašala 1.282,25 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april–junij
2022 je znašala 1.999,70 EUR.
Št. 9616-544/2022/4
Ljubljana, dne 23. avgusta 2022
EVA 2022-1522-0024
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
julij 2022

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, julij 2022
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu julija 2022 v primerjavi z junijem
2022 je bil 0,007.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2022
je bil 0,195.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca julija 2022 je bil 0,026.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2022 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,246.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija
2022 v primerjavi z junijem 2022 je bil 0,010.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do julija 2022 je bil 0,092.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do julija 2022 je bil 0,013.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2022 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,110.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do julija 2022 v primerjavi s povprečjem leta
2021 je bil 0,066.
Št. 9626-281/2022/5
Ljubljana, dne 19. avgusta 2022
EVA 2022-1522-0023
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
ČRNOMELJ
2701.

Spremembe Statuta Občine Črnomelj

Na podlagi 18. in 64. 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), 16. in 117. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 1. izredni seji dne
22. 8. 2022 sprejel

4. člen
Sprememba statuta iz 1. člena se prične uporabljati po
izvedenih volitvah iz prejšnjega člena, ko izteče mandat sedanjega sveta Krajevne skupnosti Dragatuš.
Te spremembe statuta stopijo v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-8/2011
Črnomelj, dne 22. avgusta 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

SPREMEMBE STATUTA
Občine Črnomelj
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) se spremeni 5. točka, tako da po novem glasi: »5. Krajevna skupnost Dragatuš,
ki obsega naselja Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri
Dragatušu, Dragatuš, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri
Vinici, Golek, Knežina, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri
Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek,
Veliki Nerajec, Zapudje;«.
Doda nova dvanajsta točka, ki glasi: »12. Krajevna skupnost Tanča Gora, ki obsega naselja Dragovanja vas, Kvasica
in Tanča Gora;«.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 13. in 14 točka.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Morebitno nepremično premoženje v lasti in upravljanju dosedanje Krajevne skupnosti Dragatuš se med novo nastalo Krajevno skupnost Tanča Gora in Krajevno skupnost Dragatuš razdeli
po legi nepremičnine, o čemer v roku šestih mesecev po izvedenih
volitvah svetov krajevnih skupnosti iz 3. člena skleneta sporazum
o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis v ustrezne evidence.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s
sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna
razmerja.
Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega
premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od
prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne
skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in
predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi
tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V
primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev
in ureditve medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti.
Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev
občinskega sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji pripade.
3. člen
Prve volitve v svete krajevnih skupnosti, tako kot so opredeljene v 1. členu se izvedejo na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti, ki so razpisane za 20. 11. 2022.

HRPELJE - KOZINA
2702.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) in 72. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Hrpelje - Kozina
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Artviže, Brezovica, Gradišče pri Materiji, Hotična, Hrpelje, Klanec pri Kozini,
Kozina, Krvavi Potok, Materija, Obrov, Ocizla, Prešnica, Rodik,
Slivje, Tatre in Vrhpolje, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 032-4/2022-6
Hrpelje, dne 22. avgusta 2022
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

KAMNIK
2703.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi obrazca
podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Župan Občine Kamnik na podlagi četrtega odstavka
47. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2,
6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljevanju: ZRLI) in 104. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 20/17 in 61/19; v
nadaljevanju Statut) izdajam naslednji
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SKLEP

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Loški Potok

1. člen
Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov, št. 041-1/2018-4/1 z dne 8. 6. 2022, se odpravi.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018-4/1
Kamnik, dne 17. avgusta 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KRŠKO
2704.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju mestne občine Krško

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) ter 35. in 112. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 79/16 in 26/19)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju mestne občine Krško
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Brestanica,
Dolenja vas, Gora, Koprivnica, mesta Krško, Krško polje, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Rožno - Presladol, Senovo, Senuše, Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, Veliki Podlog,
Veliki Trn in Zdole bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

1.
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Loški Potok.
2.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije
člani ter njihovi namestniki:
1. Predsednica: Anja Poje, univ. dipl. prav., Polanškova
ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče
2. Namestnica predsednice: Nina Košmerl, univ. dipl.
prav., Hrib - Loški Potok 46 a, 1318 Loški Potok
3. Član: Vinko Košmerl, Hrib - Loški Potok 16, 1318 Loški
Potok
4. Namestnica člana: Mateja Muhič, Srednja vas pri
Dragi 15, 1319 Draga
5. Član: Janez Novak, Retje 136, 1318 Loški Potok
6. Namestnica člana: Romana Lavrič, Travnik 63, 1318
Loški Potok
7. Članica: Ivica Levstek, Retje 135, 1318 Loški Potok
8. Namestnica članice: Slavica Poplašen, Draga 13, 1319
Draga.

leta.

3.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri

4.
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
5.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha mandat
dosedanji sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS,
št. 50/18).
6.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022
Hrib - Loški Potok, dne 18. avgusta 2022
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Krško.
Št. 041-3/2022-O406
Krško, dne 22. avgusta 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

LOŠKI POTOK
2705.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Loški Potok

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški
Potok na 3. dopisni seji dne 18. 8. 2022 sprejel

MURSKA SOBOTA
2706.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko območje KR2
»Za ogradi« v Krogu

Na podlagi 119. člena v povezavi z drugo alinejo četrte
točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na 27. redni seji dne 21. junija
2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje
KR2 »Za ogradi« v Krogu
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje KR2 »Za ogradi« v Krogu,
identifikacijska številka 2256 (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki
ga je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o. iz
Murske Sobote, pod številko OPPN-1/20.
(2) Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 63/14, 54/16, 67/16) (v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del OPPN načrta vsebuje besedilo odloka,
in sicer:
– območje OPPN,
– prostorska ureditev, ki se načrtuje z OPPN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– pogoji in merila za parcelacijo,
– priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoji glede varovanje zdravja ljudi,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev,
– končna določila.
(3) Grafični del OPPN načrta vsebuje naslednje grafične
načrte:
1) Izsek iz grafičnega dela OPN s prikazom
lege prostorske ureditve
2) Prikaz območja OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3) Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
4) Ureditvena situacija
5) Prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture z novo ureditvijo
6) Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
7) Prikaz nove parcelacije

m 1:2000
m 1:1000
m 1:1000
m 1:1000
m 1:1000
m 1:1000
m 1:1000

3. člen
(spremljajoče gradivo)
Spremljajoče gradivo OPPN je:
1) izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2) prikaz stanja prostora,
3) izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
4) obrazložitev in utemeljitev akta,
5) povzetek za javnost,
6) odločba glede celovite presoje vplivov na okolje in
7) elaborat ekonomike.
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2. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje zajema nepozidana stavbna zemljišča, ki ležijo na vzhodni strani osrednjega dela naselja in so
namenjena stanovanjski gradnji. Območje OPPN zajema enoto
urejanja prostora KR2 glede na OPN, z oznako podrobnejše
namenske rabe SS (stanovanjske površine).
(2) Območje OPPN obsega površino v izmeri 41510,53 m²
oziroma 4,15 ha in zajema zemljišča s parcelnimi številkami
2153, 2154, 2161, 2163, 2168, 2169, 2176, 2180, 2181, 2182,
2183, 2184, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2450, 2451, 2452,
2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2628, 2629, 2630,
2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640,
2641, 2642, 2643, vse k. o. Krog. Po dejanski rabi so kmetijske
in travniške površine.
(3) Območje OPPN je v OPN predvideno za izdelavo
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. PROSTORSKA UREDITEV, KI SE NAČRTUJE
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
5. člen
(načrtovana prostorska ureditev)
Z OPPN se načrtuje:
– ureditev 44 gradbenih parcel za eno- ali dvostanovanjsko gradnjo,
– gradnja novih in razširitev obstoječih dostopnih cest na
obstoječo občinsko cesto,
– gradnja priključkov na kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje ter ostalih gradbenih inženirskih objektov pod pogoji in zahtevami posameznega
upravljavca.
4. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja na nepozidanem delu
vzhodno od osrednjega dela naselja. Na severozahodni in jugozahodni strani je območje omejeno z obstoječo pozidavo, na
severovzhodnem in jugovzhodnem delu s kmetijskimi zemljišči.
(2) Območje OPPN leži na območju zelo redkih poplav
(območje 500-letnih poplav). Na območju OPPN se pojavljajo
fluvialne oziroma rečne poplave in pluvialne oziroma deževne poplave, ki so opredeljene na modelirani opozorilni karti
poplav za porečje reke Ledave. Drugih varstev in omejitev na
območju ni.
(3) Predvidena prostorska ureditev ne bo imela negativnih
vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zaščite okolja
in drugega varstva.
(4) Vplivno območje predvidenih ureditev je območje
OPPN in koridorji priključnih vodov gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v javnih prometnih površinah.
4.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
7. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Načrtovane objekte in površine se oblikuje ter umešča
v prostor na podlagi začrtanih robnih pogojev in usmeritev za
projektiranje in gradnjo OPPN, ki omogočajo fleksibilnost in
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prilagodljivost glede na potrebe investitorjev, hkrati pa zagotavljajo utemeljeno in premišljeno umeščanje v prostor.
(2) Rešitve načrtovanih objektov in površin so lahko tudi
drugačne, v kolikor so v skladu z določbami glede pogojev in
usmeritev za projektiranje in gradnjo tega odloka.
4.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
8. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Območje OPPN se razdeli na 44 novih zemljiških
parcel namenjenih gradnji stanovanjskih objektov s poslovnimi,
trgovskimi ali storitvenimi dejavnostmi ter na zemljiške parcele
za grajeno javno dobro namenjene gradnji prometne ter ostale
gospodarske javne infrastrukture.
(2) Poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti se ne
smejo izvajati v samostojnem objektu, temveč le v sklopu
stanovanjskega objekta in ne smejo presegati deleža stanovanjske namembnosti.
(3) Kmetijska dejavnost se lahko izvaja le v primeru, da
gre za obstoječo vrsto kmetijske dejavnosti, vendar le do izgradnje gospodarske javne infrastrukture in stanovanjskih stavb v
neposredni bližini.
9. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del na vseh vrstah objektov:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v
okviru opredeljenih dejavnosti v OPPN,
– nadomestna gradnja,
– legalizacija objekta,
– vzdrževalna dela na objektih in vzdrževalna dela v
javno korist.
10. člen
(vrste objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisom o razvrščanju objektov je na
območju OPPN dovoljena gradnja objektov glede na namen:
– 11
– 11100
– 11210
– 12
– 122
– 12203
– 123
– 12301
– 12304
– 124
– 12420
– 127
– 12714
– 12740

Stanovanjske stavbe:
enostanovanjske stavbe (razen počitniških hišic in vrstnih hiš),
dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih
hiš);
Nestanovanjske stavbe pod pogojem, da
njihov delež ne presega deleža stanovanjske funkcije:
poslovne in upravne stavbe
druge poslovne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene
dejavnosti:
trgovske stavbe (samo butiki in prodajne
galerije, samostojne prodajalne),
stavbe za storitvene dejavnosti (vse razen
avtopralnic in avtomehaničnih delavnic);
stavbe za promet in izvajanje komunikacij:
garažne stavbe;
druge nestanovanjske stavbe:
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
(samo kot pomožni oziroma pripadajoči
objekt);
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
(samo nadstrešnice),
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– 21
– 211
– 22
– 24
– 24205
– 32

Objekti prometne infrastrukture:
ceste;
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (razen bazne postaje
in telekomunikacijski stolpi);
Drugi gradbeni inženirski objekti:
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje (samo ograje);
Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je gradnja dvojčkov dopustna le na zemljiških parcelah, ki so v grafičnem delu
OPPN označene s št. 19–42.
(3) Obstoječe kmetijske objekte je dovoljeno rekonstruirati
v obstoječi namembnosti.
11. člen
(lega, velikosti in oblikovanje objektov)
(1) Stanovanjske stavbe:
– lega: obvezni odmiki so prikazani v grafičnem delu
OPPN v ureditveni situaciji z gradbeno linijo. Gradbena linija je
črta, ki označuje tlorisno projekcijo navpične ravnine, na katero
mora biti postavljena fasadna ravnina stavbe. Pri umestitvi
objektov se morata upoštevati obcestna in stranska gradbena
linija. Faktor zazidanosti parcele mora biti do 0,4.
– Objekti št. 1–5 morajo biti najmanj 2,0 m odmaknjeni
od parcelne meje sosednjega zemljišča.
– Objekti št. 6–15 morajo biti oddaljeni 8,0 m od parcelne
meje grajenega javnega dobra (najbolj izpostavljeni deli objekta).
V primeru še neodmerjene ceste pa od zunanjega roba načrtovane ceste, prikazane v ureditveni situaciji. Ostali odmiki od parcelnih mej sosednjih zemljišč morajo biti minimalno 2,0 m.
– Objekti št. 16–42, ki imajo načrtovan dostop do parcele na jugozahodni strani, morajo biti od parcelne meje grajenega javnega dobra odmaknjeni 8,0 m (najbolj izpostavljeni deli
objekta), objekti, ki pa imajo dostop do ceste na severovzhodni
strani pa morajo biti od parcelne meje grajenega javnega dobra
odmaknjeni 6,0 m (najbolj izpostavljeni deli objekta). V primeru
še neodmerjene ceste pa od zunanjega roba načrtovane ceste,
prikazane v ureditveni situaciji. Ostali odmiki od parcelnih mej
sosednjih zemljišč morajo biti minimalno 2,0 m ali so definirani
z gradbeno linijo.
– Objekta št. 43–44 morata biti oddaljena 3,5 m od
parcelne meje grajenega javnega dobra (najbolj izpostavljeni
deli objekta). V primeru še neodmerjene ceste pa od zunanjega roba načrtovane ceste, prikazane v ureditveni situaciji.
Ostali odmiki od parcelnih mej sosednjih zemljišč morajo biti
minimalno 2,0 m.
– Na parceli s parc. št. 2628 in delih parcel s parc.
št. 2631, 2632, 2633, 2635 in 2459 je možna gradnja znotraj
površin za razvoj stavbe označenih v grafičnem delu OPPN.
Dopustna je gradnja dodatne stanovanjske stavbe ob dodatni
parcelaciji območja in upoštevanju vseh pogojev. Minimalni
odmik od dodatne parcelne meje znotraj površin za razvoj
stavbe mora biti 2,0 m. V primeru dodatne stanovanjske stavbe
se morajo upoštevati tudi dodatne gradbene linije. Dodatnih
gradbenih linij se ne upošteva v primeru dozidave oziroma
prizidave obstoječega objekta.
– tlorisni gabarit: poljuben.
– višinski gabariti: P+1 ali P+M. Objekti ne smejo biti podkleteni. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,50 m nad
koto obstoječega terena.
– streha: dvokapne, enokapne in ravne strehe ter njihove
kombinacije. Dvokapne morajo imeti naklone od 30º do 45º.
Dovoljene so tudi frčade.
– fasada: poljubna.
(2) Gradbeno inženirski objekti:
– lega: na celotnem območju OPPN,
– velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu,
– oblikovanje: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljišč ter funkcionalne prometne površine ob objektih se primerno utrdi.
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(3) Pomožni in pripadajoči objekti:
– lega: najmanj 2,0 m (najbolj izpostavljeni del objekta)
od parcelne meje sosednjega zemljišča. S soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča lahko tudi manj, razen na mejo, ki meji na
dostopno cesto. Ograja in objekti do višine 0,5 m, se lahko gradijo
na mejo sosednjega zemljišča, razen na tisto, ki meji na cesto.
– velikost: glede na predpis o razvrščanju objektov morajo
izpolnjevati merila za nezahteven ali enostaven objekt. Višina
ograje ob cesti je lahko največ 1,20 m, ob notranjih in medsoseskih parcelnih mejah pa do 1,60 m.
– streha: vsi tipi streh.
– oblikovanje: poljubno.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se v primeru
gradnje dvojčkov na zemljiških parcelah označenih s št. 19–42
pri umestitvi objektov upošteva le obcestna gradbena linija, v
primeru gradnje samostojnih hiš pa obe gradbeni liniji.
12. člen
(ureditev in oblikovanje zunanjih površin)
(1) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na
taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno inženirske objekte
(cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode)
se izvede podzemno.
(2) V okviru posameznega stavbnega zemljišča se glede
na dejavnost zagotovi zadostna parkirna mesta.
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15. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Na jugozahodnem delu območja poteka asfaltirana
cesta (Murnova ulica), na severovzhodnem pa makadamska
poljska pot kot še nekategoriziran krak Murske ulice, ki zagotavljata dostop do območja urejanja za prebivalce.
(2) Na obravnavanem območju se uredijo nove ceste,
tako da se vsaki parceli zagotovi dostop.
(3) Dopustna so odstopanja od širine ceste prikazane v
grafičnem delu OPPN ob upoštevanju 36. člena tega odloka.
(4) Pri predvidenih dostopnih cestah je potrebno upoštevati:
– vso veljavno zakonodajo,
– zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh
udeležencev v prometu,
– upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode,
– preprečiti je potrebno odtekanje površinskih padavinskih
voda z utrjenih površin na javne ceste.
16. člen

13. člen

(mirujoči promet)

(1) Predvidene parcele objektov so določene glede na
potrebe in lastnosti prostora, smiselno upoštevajoč obstoječo
strukturo naselja in dostopnost.
(2) Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih
so stavbe ali se bo na njih izvajala gradnja, je razvidna iz grafičnega prikaza.
(3) Parcelacija je vzporedna na nove dovozne poti. Vsaka
samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z
javne ceste ali z individualnega zasebnega priključka. Priključki
na javno cesto morajo biti varni in urejeni v skladu s predpisi
o javnih cestah.
(4) Dovoljeno je združevanje parcel. Dovoljeno je tudi
odstopanje novih parcelnih mej za največ skupno 3 m, pod pogojem, da se s tem strinja lastnik sosednje parcele. Regulacijski elementi (lega, odmiki …) se prilagodijo novi parcelni meji.
(5) Na zemljiških parcelah označenih s št. 16–18 je ne
glede na prejšnji odstavek dopustno odstopanje od južne parcelne meje za več kot 3 m, pod pogojem, da se s tem strinja
lastnik sosednje parcele.
(6) Ne glede na prvi in četrti člen je v primeru gradnje
dvojčkov dopustno zemljiške parcele označene s št. 19–42
dodatno razparcelirati, da bodo objekti imeli zagotovljeno lastno
zemljiško parcelo in lasten dostop in dovoz z javne ceste.
(7) Na območju parcele s parc. št. 2628 in delih parcel s
parc. št. 2631, 2632, 2633, 2635 in 2459, kjer je območje gradnje določeno s površino za razvoj stavbe je, v primeru gradnje
ločenega stanovanjskega objekta, dopustna dodatna parcelacija
ob upoštevanju pogojev iz 10. člena (faktor zazidanosti, dodatne
gradbene linije, minimalni odmiki od sosednjih parcelnih mej).
6. PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(splošni pogoji)
(1) Gospodarska javna infrastruktura se načrtuje v območju in izven območja OPPN.
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(2) Detajlni pogoji za priključitev na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta v
skladu s pozitivnim mnenjem.
(3) Točen potek tras se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije.
(4) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto območja OPPN.

5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
(parcelacija)

Stran

(1) Mirujoči promet je v območju predviden v garažah in
na zunanjih parkirnih površinah.
(2) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti
parkirna mesta (v nadaljnjem besedilu: PM) ob upoštevanju
naslednjih kriterijev:
Namembnost objektov
11100 – enostanovanjske
stavbe
11210 – dvostanovanjske
stavbe
12203 – druge poslovne
stavbe
12301 – trgovske stavbe
12304 – stavbe za
storitvene dejavnosti

Število PM za motorni promet
Dve (2) PM na enoto.

Eno (1) PM na 100 m2 za
zaposlene, za delo s strankami
dodatnih 20–50 % PM.
Eno (1) PM na 100 m2 za
zaposlene in 2 PM za stranke.
Eno (1) PM na 100 m2 za
zaposlene in 2 PM za stranke.
17. člen

(peš in kolesarski promet)
(1) V območju OPPN so predvidene pohodne površine za
pešce. Pohodne površine so širine 1,5 m. Na novi glavni povezavi, ki se navezuje na Murnovo ulico so predvidene pohodne
površine na obeh straneh ceste, na ostalih pa le na eni strani.
(2) Za kolesarski promet niso predvidene ločene prometne površine.
18. člen
(oskrba z vodo)
(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno
vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje pod pogoji
upravljalca.
(2) Vodovodno omrežje predvideno za stanovanjsko sosesko je možno priključiti na primarni vodovod, ki poteka na
zahodni in južni strani predmetnega območja obdelave. Predvidijo se sekundarni vodi PE fi 110 in PE fi 63.
(3) Za vsak objekt je potrebno predvideti samostojni vodovodni priključek, izveden z odcepitvijo iz predvidenega sekun-
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darnega vodovoda, in sicer 1 m v zemljišče parcele, ta mora
biti na zemljišču zazidalne parcele zaključen z vodomernim
jaškom.
(4) Na območju OPPN se izvede tudi hidrantno omrežje.
Hidranti morajo biti postavljeni na javnih površinah, da bodo
vidni in enostavno dostopni in hkrati zaščiteni pred morebitnimi
poškodbami z vozili.
19. člen
(odvod padavinskih voda)
(1) Padavinske vode s streh se po mehanskem čiščenju
(peskolovi) prvotno zbira v zbiralnikih deževnice, višek pa odvaja v ponikovalnice na lastni parceli.
(2) Odvajanje padavinske vode z utrjenih površin se predvidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi
zadrževanje (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik). Z
večjih javnih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja, se meteorne vode odvede preko lovilcev olj v meteorno
kanalizacijo.
20. člen
(odvod fekalnih voda)
(1) Ob novih dovoznih cestah se uredi nova fekalna
kanalizacija, ki se naveže na obstoječo. Vsi fekalni kanali sekundarne kanalizacije morajo potekati v območju javnih poti.
(2) Vsi predvideni stanovanjski objekti na območju OPPN
se morajo priključiti na predvideno sekundarno fekalno kanalizacijo. Priključitev je možna samo za vsak objekt posebej in
samo preko kanalizacijskega jaška, ki se mora za vsaj posamezni objekt predvideti 1 m znotraj parcelne meje.
(3) V fekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati padavinske odpadne vode. Eventualne tehnološke odpadne vode
je potrebno v objektih voditi ločeno ter pred odtokom v javno
kanalizacijo prečistiti in obdelati do stopnje, ki jo zahtevajo
predpisi za priključitev na javno kanalizacijo.
21. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Vsa elektroenergetska infrastruktura se projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi
tehničnimi predpisi in standardi ter na podlagi strokovne podlage Ureditev EE omrežja na območju OPPN za stanovanjsko
območje KR2 »Za Ogradi« v Krogu, št. 48/22-MS-SP, Elektro
Maribor d. d.
(2) Za izvedbo napajanja območja je potrebno zgraditi
novo transformatorsko postajo KROG MURNOVA na parc.
št. 2445 in nov SN kablovod za potrebe vključitve nove transformatorske postaje v obstoječe srednjenapetostno omrežje.
Do predvidenih gradbenih parcel se mora izvesti nov nizkonapetostni razvod 0,4 kV.
(3) Predvidene gradbene parcele št. 1–5 bodo napajani z
električno energijo iz obstoječe TP 20/0,4 kV KROG 2 (t-873).
(4) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju.
(5) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, v ta namen je na strehah
objektov možna namestitev sončnih kolektorjev. Objekte se
priključi na električno omrežje pod pogoji, ki jih določi upravljavec v svojem soglasju.
(6) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo
se izvede zemeljsko. Priključke elektrike se izvede v zaščitnih
ceveh. Odmiki elektrike od ostalih zemeljskih vodov morajo
znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom
pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi morajo znašati najmanj 50 cm.
22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) V neposredni bližini območja OPPN poteka distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 23 mbar. Na južni
strani po Murnovi ulici poteka odsek P-7-PE125, zahodno po
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Murski ulici pa odsek P-9-PE180. Vzporedno z njima pa poteka
napajalni plinovod z delovnim tlakom do 4 bar.
(2) Za energetsko oskrbo območja OPPN za ogrevanje z
zemeljskim oziroma v bodoče tudi z obnovljivim plinom se predvidi razširitev plinovodnega omrežja s priključitvijo na obstoječe
distribucijsko omrežje. Na južnem delu območja se predvidi
povezava na odsek P-7-PE125, na severnem pa povezava na
P-9-PE180.
(3) Za načrtovane stavbe se izvede priključke na plinovodno omrežje. Priključka na plinovodno omrežje ni treba izvesti
le v primeru izkoriščanja obnovljivih virov energije.
(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi
upravljavec plinovodnega omrežja.
(5) Plinovodno omrežje, priključke in plinske inštalacije
se projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavnimi
tehničnimi predpisi in standardi. Upoštevati se mora pravilnik
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar.
(6) Varovan pas distribucijskega sistema zemeljskega
plina predstavlja zemeljski pas, ki v širini 5 m poteka na vsako
stran plinovoda, merjeno od njegove osi. V pasu 2,5 m na obeh
straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s
koreninami globljimi od 0,5 m.
23. člen
(telekomunikacije)
(1) Za predvideno zazidavo je potrebno predvideti izgradnjo
telekomunikacijske kabelske kanalizacije in ustreznega telekomunikacijskega omrežja (v nadaljevanju: TK). Pri vseh posegih
v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja
in predhodno pridobiti mnenje upravljalca k projektnim rešitvam.
(2) Pred pričetkom vseh del na območju urejanja je potrebno naročiti zakoličbo zemeljskega TK omrežja ter po potrebi naročiti eventualno zaščito, prestavitev ali razširitev TK
omrežja. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
TK kablov izvede upravljalec TK omrežja.
(3) Na območju predvidenih dostopnih cestah je v bankinah predviden TK koridor (TK trase s TK jaški). Za dopolnitev
TK omrežja je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, kjer
se upošteva, da se do posameznih stavb po zemljišču, ki je v
lasti investitorja, zgradi TK kabelska kanalizacija. Izvedena
TK kabelska kanalizacija mora omogočiti upravljalcu možnost
priklopa vseh objektov v sistem.
(4) Za potrebe stanovanjskih parcel se mora sprojektirati:
– do posamezne stavbe cev alk. fi 32 mm s prehodnim
jaškom ob sami stavbi in
– v dovozni cesti enocevna oziroma dvocevna TK kanalizacija (cev alk. fi 63 mm) z ustreznimi TK jaški fi 60 cm in predvidenimi TK cevmi od predvidenih TK jaškov na vsako parcelo.
TK cev se mora zaključiti v zelenici ali pomožnem TK jašku.
(5) Prenosni medij se določi za vsako stavbo posebej
glede na potrebe investitorjev.
24. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih
odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
(2) Pri novih objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke
tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za
odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje
zakonodaja.
25. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se uredi v skladu s kriteriji in predpisi
glede osvetljenosti cest in ob upoštevanju predpisov o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Zunanje površine ob
stavbah se osvetli z interno razsvetljavo.
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7. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje, nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
8. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
27. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN in v njegovi bližini ni naravovarstvenih območij s posebnim režimom, to so zavarovana
območja in območja predlagana za zavarovanje, območja Natura 2000, naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih
vrednot in ekološko pomembna območja.
(2) Na območju OPPN ni območij pomembnih za biotsko
raznovrstnost.
28. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) V skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor,
ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim,
izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
(2) Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na
javni kanalizacijski sistem.
(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da
se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih
ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih
po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in utemeljeno.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Odvod zraka iz sanitarnih prostorov je treba speljati
nad strehe objektov.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
(3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.
(4) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo
varstvo zraka.
9. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
30. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanja dejavnosti obrambe.
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31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN ni v erozivnem ali plazovitem območju, nahaja pa se na območju zelo redkih poplav (območje
500-letnih poplav). Glede na dopustne dejavnosti v območju
OPPN ni verjetna možnost razlitja nevarnih snovi.
(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
32. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju OPPN
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi.
(2) Dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za
gasilce, delovne in postavitvene površine za intervencijska
vozila in gasilce morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi standardi in predpisi ali usklajeni z lokalno pristojno gasilsko enoto,
kadar se jih ne da urediti v skladu s standardi in predpisi. Do
vseh objektov mora biti omogočen dostop gasilskim vozilom.
Delovne in postavitvene površine za intervencijska vozila in
gasilce se zagotovijo na prometnih površinah in manipulativnih
površinah ob objektih.
(3) Na območju OPPN se zagotovi vire za zadostno
oskrbo z vodo za gašenje. Zgradi se hidrantsko omrežje z
ustreznim številom hidrantov za zagotavljanje zadostne količine
požarne vode v skladu s veljavnimi standardi in predpisi.
(4) Zagotoviti je treba zadostne odmike od mej parcel
in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve ter pogoje za
varen umik ljudi, živali in premoženja.
10. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
33. člen
(varovanje zdravja)
(1) Lega in velikost objektov mora zagotavljati, da bo za
bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo
ljudje, celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj:
– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.
(2) Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa
omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski
enoti.
Dopustna mejna raven hrupa:
– II. območje: Lnoč = 45 (dBA), Ldvn = 55 (dBA).
(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se
območje uvrsti v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih
ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo
biti prekoračene.
34. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov se pri razmestitvi objektov na posamezni parceli upošteva tehnične zahteve sodobne
gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba zmanjšati
stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo
sodobnih materialov pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja
ter zmanjšati izgube energije.
(2) Pri tem se prednostno uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije, izraba padavinske vode, izraba
geotermalne vode, skupni energetsko varčni sistemi).
(3) Priporoča se izraba padavinske vode za sanitarne
namene.
(4) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne
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varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. Stavbe morajo biti
grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede
na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.
11. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
35. člen
(etapnost)
(1) Pred začetkom gradenj zahtevnih in manj zahtevnih
objektov na območju OPPN je potrebno v skladu s pogoji tega
odloka izvesti parcelacijo fazno ali v celoti.
(2) Gradnja cestne in gospodarske javne infrastrukture se
lahko gradi fazno ob pogoju, da je upoštevana končna ureditev
oziroma kapaciteta območja.
(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko
gradi pred začetkom stanovanjskih objektov in cestne ter komunalne infrastrukture ter nove parcelacije. Lega teh objektov
mora upoštevati novo parcelacijo, v kolikor le-ta še ne bo
izvedena.
(4) Časovna izvedba parcelacije in gradnje, kakor tudi
zaporedje izvedbe posamezne etape je odvisna od izkazanega
interesa investitorjev.
12. ODSTOPANJA
36. člen
(odstopanja)
(1) Odstopanja v namembnosti območja niso dopustna.
(2) Dopustna so odstopanja od poteka načrtovanih tras
in objektov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi
priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med
gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč,
ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih
utemeljenih razlogov.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma
nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo
odstopanja.
(4) Dopustne so spremembe intervencijskih poti in površin v skladu s tehničnimi rešitvami in z upoštevanjem pogojev
pristojnih nosilcev urejanja prostora ter njihovim soglasjem.
13. KONČNA DOLOČILA
37. člen
(hramba in vpogled)
OPPN se hrani in je na vpogled javnosti pri pristojnem
občinskem organu za urejanje prostora na sedežu Mestne
uprave Mestne občine Murska Sobota.
38. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
ID številka v zbirki PA: 2256
Št. 3505-0007/2019-37(740)
Murska Sobota, dne 21. junija 2022
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
v začasnem opravljanju funkcije župana
Zoran Hoblaj
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NOVA GORICA
2707.

Sklep o pripravi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob železniški postaji-jug

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in
28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica
dne 23. avgusta 2022 sprejel naslednji

SKLEP
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob železniški postaji-jug
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob železniški postaji – jug (v nadaljevanju OPPN).
Ta OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi
pod identifikacijsko številko: 3178.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Območje OPPN se nahaja v MONG, v mestu Nova Gorica. Območje OPPN leži med železniškimi tiri na zahodu in
servisno cesto ob treh stolpnicah ob Prvomajski ulici na vzhodu, na severu sega do severnega roba mejne ceste med stanovanjskim in trgovskim delom, na jugu pa meja območja poteka
po parcelni meji zemljišč št. 32/1 in 32/2 k.o. Nova Gorica.
Območje OPPN se v celoti nahaja v enoti urejanja prostora NG-50/01, s podrobnejšo namensko rabo SSv – kolektivna
stanovanjska gradnja visoke gostote in se ureja na podlagi
veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob
železniški postaji – jug. Z veljavnim OPPN je na območju
načrtovan kompleks stanovanjske soseske, ki je bil zasnovan
v letih 2008 in 2009 na takratnih dejstvih in nima predvidene
niti navezave območja na železniško postajo, niti prehodnosti
območja iz smeri železniške postaje preko območja OPPN proti
mestu in obratno.
Predmet načrtovanja je sprememba prometne dostopnosti in prehodnosti območja iz smeri železniške postaje proti
Prvomajski ulici in naprej proti mestnemu jedru Nove Gorice, saj poteka izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje
Nova Gorica. V skladu z načrtovano nadgradnjo železniške
infrastrukture in posledično spremembo v OPPN predvidene
prometne ureditve območja bo potrebna prilagoditev ostalih z
veljavnim OPPN načrtovanih ureditev območja.
Območje OPPN obsega naslednje parcele in dele parcel v
katastrski občini Nova Gorica: 21/4, 21/27, 21/77, 21/79, 21/80,
21/88, 21/89, 21/90, 21/92, 21/93, 21/94, 32/1, 32/2 in 33.
Območje OPPN meri približno 3,5 ha in se v času priprave
OPPN lahko spremeni.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se pridobijo z izdelavo variantnih rešitev. Podlaga za pripravo OPPN bo
strokovna rešitev, izbrana med tremi variantnimi rešitvami in
dopolnjena na podlagi usmeritev Mestne občine Nova Gorica.
4. člen
(vrsta postopka)
OPPN se skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) pripravi in sprejme
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ob smiselni uporabi določb 119. do 124. člena tega zakona, ki
veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Ob upoštevanju minimalnih rokov posameznih faz priprave OPPN je sprejem OPPN predviden v 18 mesecih od
uveljavitve tega sklepa.
Okvirni roki posameznih faz priprave OPPN so:
Faza
Priprava osnutka OPPN ter pridobitev
mnenj nosilcev urejanja prostora
k osnutku OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN

Rok
šest mesecev
po uveljavitvi tega
sklepa
dva meseca
po pridobitvi mnenj
k osnutku OPPN
Seznanitev mestnega sveta
dva meseca
z dopolnjenim osnutkom OPPN,
po pripravi
javna razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega
dopolnjenega osnutka OPPN
osnutka
Priprava predloga OPPN ter pridobitev štiri mesece
mnenj nosilcev urejanja prostora
po končani
k predlogu OPPN
javni razgrnitvi
dopolnjenega
osnutka OPPN
Obravnava in sprejem predloga OPPN štiri mesece
na mestnem svetu
po pridobitvi mnenj
k predlogu OPPN
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, in
drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Območna enota Nova Gorica,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za zaščito in
reševanje, Izpostava Nova Gorica,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, sektor
za gospodarjenje z nepremičninami,
5. Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Nova Gorica,
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Elektro Primorska d.d.
2. Vodovodi in kanalizacija d.d., za področje odvajanja
odpadnih vod in za področje vodooskrbe
3. Komunala Nova Gorica d.d.
4. Mestna občina Nova Gorica, Služba za javno infrastrukturo in nepremičnine.
Drugi udeleženci:
1. Telekom d.d., Poslovna enota Nova Gorica
2. KATE Nova Gorica
3. Adriaplin d.o.o.
4. Geoplin d.o.o.
V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi
tudi druge nosilce urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Mestna občina Nova Gorica seznani javnost s pričetkom
postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in spremljajočega gradiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
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Mestna občina Nova Gorica o objavi sklepa in spremljajočega gradiva seznani Krajevno skupnost Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica skupaj s Krajevno skupnostjo
Nova Gorica izvede javno razgrnitev dopolnjenega osnutka
OPPN. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, v tem času se
organizira javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnost se
na krajevno običajen način seznani s krajem in časom javne
razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je gradivo javno objavljeno, z načinom dajanja pripomb in predlogov
ter rokom za njihovo posredovanje.
Mestna občina Nova Gorica prouči pripombe in predloge
javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih s sklepom potrdi. Na
podlagi stališč se pripravi predlog OPPN. Vsa ta gradiva občina
objavi na svoji spletni strani.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejeme
OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev urejanja prostora)
Za pripravo OPPN bo treba zagotoviti naslednje podatke
in strokovne podlage:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– investicijske namere,
– strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim
in izvedbenih delom občinskega prostorskega načrta mestne
občine Nova Gorica,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– druge podatke in strokovne podlage, za katere se v
postopku priprave OPPN ugotovi, da jih je treba pripraviti.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna
občina Nova Gorica, ki v ta namen skladno z določili zakona, ki
ureja javno naročanje, sklene pogodbo z izdelovalcem prostorskega akta, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti izdelovalca prostorskega akta se določijo
s pogodbo med Mestno občino Nova Gorica in izdelovalcem
prostorskega akta.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati takoj po objavi.
Ta sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za ohranjanje
narave ter mnenjem o obveznosti izvedbe presoje o verjetno
pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti presoje sprejemljivosti na varovana območja, objavi v prostorsko
informacijskem sistemu ter na spletni stani Mestne občine nova
Gorica www.nova-gorica.si/za-obcane/prostorski-akti/.
Št. 3503-0005/2022-2
Nova Gorica, dne 23. avgusta 2022
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

Stran
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2708.

Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Piran

V skladu z 11. in 16. členom Statuta samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Piran, na podlagi 8. in 11. člena Zakona o
samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65, z dne
20. 10. 1994) in skladno z Zakonom o lokalnih volitvah ter določil
Akta predsednice Državnega zbora RS o razpisu rednih volitev v
občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 97 z
dne 20. 7. 2022), predsednik sveta SSIN Piran

RAZPISUJE
volitve v Svet samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Piran

Uradni list Republike Slovenije
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 66. člena Statuta Občine
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Prevalje
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Holmec,
Leše in Šentanel se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Prevalje.
Št. 041-0015/2022
Prevalje, dne 8. avgusta 2022

1. Redne volitve v Svet samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Piran se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Pooblašča se Posebno občinsko volilno komisijo Občine Piran, da skrbi za izvedbo volitev v Svet samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti Piran.

Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič

RADEČE

Piran, dne 17. avgusta 2022
Predsednik
sveta SSIN Piran
Andrea Bartole
Ai sensi degli artt. 11 e 16 dello Statuto della Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, visti e considerati gli artt. 8 e 11 della Legge sulle Comunità Autogestite della
Nazionalità (Gazz. Uff. – RS N. 65 del 20/10/94) e applicando
con criterio di opportunità la Legge sulle elezioni amministrative
e le disposizioni del Decreto della Presidente della Camera di
Stato della RS sull’indizione delle elezioni dei Consigli comunali
e dei sindaci (Gazz. Uff. – RS N. 97 del 20/07/2022), il Presidente del Consiglio della CAN di Pirano

2710.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Radeče

Na podlagi 110. člena in 111. 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 v skladu z določbo
37. člena in četrtega odstavka 87. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Radeče

INDICE
le elezioni per il rinnovo
del Consiglio della Comunità Autogestita
della Nazionalità Italiana di Pirano

I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Jagnjenica,
Svibno, Radeče in Vrhovo se opravijo v nedeljo, 20. novembra
2022.

1. Il giorno in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali
per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana di Pirano è domenica, 20 novembre 2022.
2. Il giorno lunedì, 5 settembre 2022, viene considerato
quale data di indizione delle elezioni, ossia data dalla quale
cominciano a decorrere i termini delle operazioni elettorali.
3. Delega la Commissione elettorale particolare del Comune di Pirano a svolgere tutte le mansioni inerenti le elezioni
per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana di Pirano.

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-7/2022/2
Radeče, dne 16. avgusta 2022
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

Pirano, 17 agosto 2022
Il Presidente
del Consiglio della CAN di Pirano
Andrea Bartole

RIBNICA
PREVALJE
2709.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Prevalje

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,

2711.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Ribnica

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni čist RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) in tretjega odstavka
49. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20)

Uradni list Republike Slovenije
RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ribnica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Ribnica, Dolenja vas, Velike Poljane in Sveti Gregor se opravijo v nedeljo,
20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Ribnica.

Št.

Št. 007-19/2021-2
Trebnje, dne 19. avgusta 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ŽELEZNIKI
2713.

Sklep o spremembi Sklepa o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine
Trebnje – spremembe št. 5 (Identifikacijska
številka prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov: 2723)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), v skladu z 99. členom Zakona o interventnih
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 175/20) in tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 29. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je
župan Občine Trebnje dne 19. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začetku postopka
priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Trebnje –
spremembe št. 5
Identifikacijska številka prostorskega akta
v zbirki prostorskih aktov: 2723
1. člen
S tem sklepom se spremeni Sklep o začetku postopka
priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – spremembe št. 5; Identifikacijska številka
prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2723 (Uradni list
RS, št. 194/21; v nadaljevanju: Sklep).

8137

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Trebnje in začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

2712.

Stran

2. člen
V Sklepu se v 3. členu črta tretja alineja.

Št. 041-7/2022-1
Ribnica, dne 19. avgusta 2022

TREBNJE

112 / 26. 8. 2022 /

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni
list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na
19. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini katastrska občina 2074 SORICA parcela
835/3 – del, ki ima v Zemljiški knjigi zaznambo javnega dobra
(grajeno javno dobro lokalnega pomena), se po parcelaciji nepremičnine, iz dela odvzame status zaznambe javnega dobra.
Po parcelaciji nepremičnine katastrska občina 2074 SORICA parcela 835/3 (ID 5932396) sta nastali dve novi nepremičnini, in sicer katastrska občina 2074 SORICA parcela 835/6
(ID 7267748) in katastrska občina 2074 SORICA parcela 835/7
(ID 7267749).
II.
Nepremičnina katastrska občina 2074 SORICA parcela
835/6 (ID 7267748) izgubi status zaznambe javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški
knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo javnega dobra in
se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, matična št.: 5883148000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2021-032
Železniki, dne 19. avgusta 2022
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2714.

Uredba o določitvi programov storitev
obveznega zdravstvenega zavarovanja,
opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo
izvajanje, in določitev obsega sredstev
za leto 2022

Na podlagi četrtega odstavka 63. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 –
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,
196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22 in 100/22 – ZNUZSZS) in v zvezi
s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 17000-4/2022/2 z dne
24. 8. 2022 Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi programov storitev obveznega
zdravstvenega zavarovanja, opredelitev
zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje,
in določitev obsega sredstev za leto 2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa dodatno vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeljuje zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in obseg
sredstev za leto 2022. Uredba se izdaja zaradi resnih motenj,
ki ogrožajo nemoteno izvajanje programov storitev obveznega
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: programi)
v koledarskem letu 2022.
(2) Če s to uredbo ni določeno drugače, za izvajalce veljajo določbe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 in
Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022.
II. VREDNOTENJE PROGRAMOV IN ELEMENTI ZA
OBLIKOVANJE CEN ZDRAVSTVENIH STORITEV
2. člen
(1) Če Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi v
javnem sektorju, ki posega na področje plač v javnem sektorju,
ali v primeru sprememb zakona, ki ureja sistem plač v javnem

Program

Izvajalec

Mobilna enota nujnega
reševalnega vozila
od tega:

sektorju, oziroma drugega predpisa, ki ureja navedeno področje, se te spremembe avtomatično upoštevajo v kalkulacijah
cen zdravstvenih storitev.
(2) Veljavnost kalkulacij cen zdravstvenih storitev je vezana na veljavnost oziroma začetek uporabe sprememb iz
prejšnjega odstavka.
3. člen
Poleg materialnih stroškov, ki so vključeni v ceno zdravstvenih storitev, so sestavni del vrednosti programov tudi
materiali in storitve, ki jih bodo socialno varstveni zavodi zaračunavali Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem
besedilu: Zavod) posebej, upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo, in sicer odvzem brisa na prisotnost
virusa SARS-CoV-2 in hitri antigenski test (v nadaljnjem besedilu: test HAG).
4. člen
Zavod zagotovi sredstva za financiranje 500 storitev telemedicine, v ocenjeni vrednosti 172.335,00 eurov, kadar je
specialistično bolnišnično dejavnost pri pacientih, obolelih za
COVID-19, mogoče opravljati v obliki telemedicine. V telemedicinsko spremljanje pacientov, obolelih za COVID-19, se
lahko vključijo:
– ambulantni pacienti ali pacienti po odpustu iz bolnišničnega okolja, obolelih za COVID-19, pa okužba še ni izzvenela;
– pacienti, pri katerih klinična slika ne zahteva hospitalizacije;
– pacienti, ki imajo prisotne dejavnike tveganja, kot so
pridružene kronične bolezni, imunska pomanjkljivost, starost
oziroma so prisotne določene druge okoliščine, ki lahko privedejo k poslabšanju zdravstvenega stanja.
5. člen
(1) Zdravstveni domovi, zasebni zdravniki oziroma izvajalci s koncesijo, socialno varstveni zavodi, ki so sami izvajalci
splošne ambulante oziroma otroškega ali šolskega dispanzerja
ter bolnišnice za programe splošnih ambulant, ginekoloških
dispanzerjev, ginekoloških ambulant, ambulant za bolezni dojk
in zdravljenje borelioze lahko obračunavajo posebej tudi aplikacijo zdravila Remdesivir za zdravljenje nalezljive bolezni
COVID-19 oziroma aplikacijo monoklonskih protiteles za zdravljenje nalezljive bolezni COVID-19.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja od 1. oktobra 2022.
III. PLANSKA VREDNOST PROGRAMOV
6. člen
Za boljše vrednotenje že dogovorjenih programov so načrtovana dodatna sredstva, in sicer:

Obseg

Dodatna sredstva
letna raven
(v EUR)

3,25 timov

1.622.217,71

ZD Lendava

0,2

ZD Lenart

0,31

ZD Sl. Konjice

0,2

ZD Hrastnik

0,2

ZD Tržič

0,04

ZD Bled

0,14

Dodatna sredstva
1. 10.–31. 12. 2022
(v EUR)
405.554,43

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ZD N. Gorica

0,3

ZD Tolmin

0,35

ZD Ilirska Bistrica

0,2

ZD Sežana

0,2

UKC Ljubljana

0,109

ZD Nazarje

0,5

ZD Jesenice

0,5
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Stran
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(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja od 1. oktobra 2022.
7. člen
(1) Za nujne širitve programov oziroma uvajanje novih
terapij pri zdravljenju so načrtovana dodatna sredstva, in sicer:
Dodatna sredstva
na letni ravni
(v EUR)
868.591,12

Dodatna sredstva
1. 9.–31. 12. 2022
(v EUR)
289.530,4

637.779,05

212.593

Skupaj:

1.506.370,17

502.123,4

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja od 1. septembra
2022 do 31. decembra 2022.

9. člen
(1) Če izvajalec dispanzerja za ženske ne realizira programa preventive, dogovorjenega v pogodbi, sklenjeni z Zavodom,
mu Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo v
višini nerealiziranih količnikov za preventivo, ovrednotenih z
nizko ceno količnika.
(2) Šteje se, da je program preventive pri posameznem
izvajalcu dispanzerja za ženske realiziran, če izvajalec doseže
vsaj 70 % pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih
pregledov raka materničnega vratu. Plačilo se izvede v deležu
za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Program

Izvajalec

Cepivo proti pnevmokoknim okužbam
(polisaharidno)
Sredstva za storitev pregled pred cepljenjem
in cepljenje odraslih

NIJZ
Osnovna
zdravstvena
dejavnost

8. člen
(1) Za namen promocije, spremljanja, vodenja in koordiniranja Državnega programa obvladovanja raka (v nadaljnjem
besedilu: DPOR) Zavod Onkološkemu inštitutu Ljubljana zagotovi dodatna finančna sredstva v višini 40.000 eurov, in sicer
za plače (koordinator DPOR, namestnik koordinatorja DPOR,
strokovni sodelavec za komunikacijsko podporo) in materialne
stroške (za komunikacijske aktivnosti, organizacijo dogodkov,
izobraževanja, službene poti, tiskovine, podjemne pogodbe) za
opravljanja dejavnosti koordinacije, spremljanja, spodbujanje in
promocije aktivnosti za zmanjševanje bremena raka v državi.
Sredstva za to dejavnost so strogo namenska in jih ni mogoče
prerazporejati na druge programe.
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka izvaja ožji tim DPOR
na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
(3) Način porabe sredstev iz prvega odstavka tega člena
se podrobneje opredeli v pogodbi med Onkološkim inštitutom
Ljubljana in Zavodom. Onkološki inštitut Ljubljana do 30. aprila
2023 pošlje Zavodu vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu za leto 2022, in sicer na obrazcu, ki ga določi Zavod.
(4) Ukrep iz tega člena velja od 1. septembra do 31. decembra 2022.

Šifra po
šifrantu
15.28

Ločeno zaračunljivi material in preiskave

10. člen
(1) Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov
ter Centrom za duševno zdravje odraslih se program plačuje
tako, da je 40 % programa plačanega v pavšalu, preostali del
programa pa na podlagi opravljenih storitev.
(2) Za centre iz prejšnjega odstavka, ki so začeli z delovanjem po 1. juliju 2021, velja financiranje v pavšalu eno leto
od začetka delovanja centra, nato se program plačuje v skladu
s prejšnjim odstavkom.
11. člen
(1) Cena odvzema brisa na prisotnost virusa SARS-CoV-2
znaša:

Merska enota

Tekoča cena za mersko
enoto (v EUR)

SARS-CoV-2 (COVID-19)
Odvzem brisa za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2 (odvzem,
Q0310
preiskava
4,00
osebna varovalna oprema in prevoz)
Neposredno dokazovanje nukleinske kisline SARS-CoV-2
Q0308
preiskava
40,00
(COVID-19)
Q0323
Odvzem brisa SARS-CoV-2 in test HAG
preiskava
4,50
Odvzem brisa in enostavni test na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne
Q0324
preiskava
22,00
reakcije s polimerazo*
* Odvzem brisa in enostavni test na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo lahko zaračunava bolnišnica,
ki ima dovoljenje in izvaja enostavne teste na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo.
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(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja od 1. septembra
2022.
12. člen
(1) Plačilo za opravljeno storitev se izvede le, če izvajalec pri obračunu storitve navede pravilno RIZDDZ številko
zdravstvenega delavca. Kontrolo ujemanja na obračunskih
dokumentih poslanih RIZDDZ številk zdravstvenih delavcev
z zaposlitvami v Registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in
delavcev v zdravstvu izvaja Zavod. O spremembi v beleženju
Zavod obvesti izvajalce najpozneje do 8. septembra 2022.
(2) Javni zdravstveni zavodi o opravljenih storitvah po
zdravstvenih delavcih mesečno poročajo svetu zavoda, ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in uradu, pristojnemu za nadzor,
kakovost in investicije v zdravstvu.
(3) Ukrep iz tega člena velja od 1. oktobra 2022.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati poglavje
XIII. Zagotavljanje podatkov za potrebe analiz in planiranja ter
četrti odstavek 47. člena Splošnega dogovora za pogodbeno
leto 2022.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2022.
Št. 00704-307/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2711-0093
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2715.

Uradni list Republike Slovenije
Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje,
Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica
ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče
ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje
pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava,
Vuzenica, Zavrč in Žetale.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(preverjanje vrednosti meril)
Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz
te uredbe in ob spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno
uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi
predlog spremembe te uredbe. Podatke, potrebne za izračun
dostopnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, pridobi ministrstvo iz uradnih evidenc in jih uporabi za izračun povprečnega
dostopnega časa z avtomobilom po mreži cest do najbližjega
priključka avtoceste ali hitre ceste. Najnovejše razpoložljive
podatke o vrednostih meril iz te uredbe pripravi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj na poziv
ministrstva.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-284/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2130-0021
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
obmejnih problemskih območij

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih
problemskih območij
1. člen
V Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) se 4. člen
spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(obmejna problemska območja)
Glede na določbe prvega odstavka 24. člena zakona in
merila iz 2. in 3. člena te uredbe ter ob upoštevanju najnovejših
razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se med obmejna
problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno,
Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača,
Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma,
Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske

2716.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju
držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo
zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in za izvrševanje 209. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih

Uradni list Republike Slovenije
plinov (Uradni list RS, št. 15/17, 55/17, 23/18, 25/19, 22/20,
16/21 in 38/22) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S to uredbo se za izvajanje tretjega in petega odstavka 3. člena Odločbe št. 406/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo
zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
(UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 136; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 406/2009/ES) določajo pravila za upravljanje enot
dodeljenih letnih emisij, zlasti prenos presežka enot dodeljenih
letnih emisij toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: enote
AEA), postopek njihove prodaje ter prenos na drugo državo.«.
2. člen
V 2. členu se v vseh odstavkih besedilo »dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov« nadomesti z besedilom »enot
AEA«.
3. člen
Za 2. členom se dodata nova, 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
»2.a člen
(1) Ministrstvo, pristojno za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v letu 2022 zaradi zaključevanja
obdobja iz Odločbe 406/2009/ES v prodajo državam članicam
ponudi presežek enot AEA v skladu s postopkom iz uredbe, ki
ureja razpolaganje s finančnim premoženjem države in občin.
(2) Presežek enot AEA iz prejšnjega odstavka je razviden
v registru Unije.
2.b člen
Ministrstvo in upravljavec enot AEA države članice se
dogovorita o časovnem okviru, ceni posamezne enote AEA ter
morebitnih drugih pogojih, pod katerimi se bo izvedel prenos
dogovorjene količine enot AEA.«.
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UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu
določanja in obračunavanja prispevkov
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom
in iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 184/21, 84/22 in 86/22) se v 8. členu za
tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Odjemnim skupinam končnih odjemalcev iz 15. in
16. točke preglednice iz drugega odstavka 6. člena te uredbe
se mesečni prispevek posamezne odjemne skupine na kW
obračunske moči za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije obračuna v višini 50 %.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. avgusta 2023,
uporablja pa se od 1. septembra 2022.
Št. 00704-305/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0065
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Prenos presežka enot AEA iz 2. člena te uredbe in prenos
dogovorjene količine enot AEA iz 2.b člena te uredbe na podlagi
izvedbe plačila izvede nacionalni administrator registra Unije iz
predpisa, ki ureja register Unije.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-286/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2550-0063
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2717.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o načinu določanja in obračunavanja
prispevkov za zagotavljanje podpor
proizvodnji električne energije v soproizvodnji
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
energije

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

2718.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi drugega odstavka 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22 in 89/22)
se v prilogi I:
– poimenovanje osebe javnega prava/proračunskega
uporabnika »Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu (UNKNZS)« spremeni tako, da se glasi:
»Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ)«,
– za vrstico:
»
Center za upravljanje
B017390 z dediščino živega srebra Idrija
(CUDHg Idrija)
doda nova vrstica, ki se glasi:

direktor JZ

51
«
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Uradni list Republike Slovenije

»
Visoka šola za upravljanje
B017305 podeželja Grm Novo mesto
(VŠUPNM)

dekan/direktor
51
SVZ
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-301/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-3130-0035
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2719.

Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne
uporabe hitrega antigenskega testa
za samotestiranje na virus SARS-CoV-2

Za izvrševanje prvega odstavka 31. člena in v zvezi
s 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe
hitrega antigenskega testa za samotestiranje
na virus SARS-CoV-2
1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 kot začasni ukrep
določa prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa za
samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu:
test HAG za samotestiranje).
2. člen
(1) Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno
izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju.
(2) Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem
okolju ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljene za delo z
otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter v domačem
okolju učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(3) Osebi iz tega člena pripada deset testov HAG za
samotestiranje na mesec, ki jih sama, njeni starši ali zako-

niti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in
osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, poleg kartice
zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in
osebni dokument.
(4) Osebe iz tega člena upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
3. člen
(1) Testiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki
jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem
v Evropski uniji.
(2) Rezultata testiranja s testi HAG za samotestiranje se
ne vnaša v Centralni register podatkov o pacientih in se ne uporablja za pridobitev digitalnega COVID potrdila EU v digitalni ali
papirnati obliki, opremljenega s kodo QR.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom
HAG za samotestiranje testirana oseba obvesti izbranega
osebnega zdravnika, ki jo napoti na testiranje k pooblaščenemu izvajalcu testiranja.
(4) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom
SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili NIJZ.
4. člen
(1) Sredstva za izvajanje testiranja iz 2. člena tega odloka
se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino
povračila stroškov testov HAG za samotestiranje in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga
objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepa
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Osebam iz 2. člena tega odloka pripadajo testi HAG za
samotestiranje v skladu s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka za september, oktober in november 2022.
7. člen
Minister, pristojen za zdravje, sprejme in objavi sklep iz
drugega odstavka 4. člena tega odloka najpozneje do 29. avgusta 2022.
8. člen
Ta odlok začne veljati 29. avgusta 2022 in velja do 30. novembra 2022.
Št. 00704-306/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2711-0095
Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan
podpredsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

POPRAVKI
2720.

2721.

Popravek Cenika potrjenih cen storitev
obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije ZUL-UPB1 (Uradni list RS,
št. 112/05, 102/07, 109/09) Javno podjetje Komunala Brežice
d.o.o. objavlja

POPRAVEK
Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih
javnih služb varstva okolja
I.
V Ceniku potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih
služb varstva okolja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 100/22, je pri postavki 4.1.2.1. Cena zbiranja določenih
vrst odpadkov napačno navedena cena z 9,5 % DDV, in sicer
celotna postavka 4.1.2.1. pravilno glasi:
4.1.2.1. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
2,9871 EUR/osebo/mesec

Cena z 9,5 % DDV
3,2709 EUR/osebo/mesec

II.
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Popravek Cenika zaračunanih cen storitev
obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije ZUL-UPB1 (Uradni list RS,
št. 112/05, 102/07, 109/09) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja

POPRAVEK
Cenika zaračunanih cen storitev obveznih
občinskih javnih služb varstva okolja
I.
V Ceniku zaračunanih cen storitev obveznih občinskih
javnih služb varstva okolja, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 100/22, je pri postavki 4.1.2.1. Cena zbiranja določenih
vrst odpadkov napačno navedena cena z 9,5 % DDV, in sicer
celotna postavka 4.1.2.1. pravilno glasi:
4.1.2.1. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV

Cena z 9,5 % DDV

2,9871 EUR/osebo/mesec

3,2709 EUR/osebo/mesec

II.
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 17. avgusta 2022

Brežice, dne 17. avgusta 2022
Direktorica
mag. Jadranka Novoselc

Direktorica
mag. Jadranka Novoselc

VSEBINA

2714.

2715.
2716.

2717.

2718.
2719.

2690.

VLADA

Uredba o določitvi programov storitev obveznega
zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev
obsega sredstev za leto 2022
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do
leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu
določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe
hitrega antigenskega testa za samotestiranje na
virus SARS-CoV-2

2691.

8138
8140

8140

2693.
2694.
2695.

8141
8141

2696.
2697.

8142

MINISTRSTVA

Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Metliška črnina in vinu s priznanim
tradicionalnim poimenovanjem Belokranjec

2692.

2698.
8097

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost –
Izzivi podeželja (UŽU-IP)
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost –
Most do izobrazbe (UŽU – MI)
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost –
Moj korak (UŽU – MK)
Odredba o Programu promocije sektorja pridelave
in predelave mleka za obdobje 2023–2025
Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do
nadomestila preživnine
Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o
združljivosti sheme državne pomoči Pomoč sektorju kmetijstva zaradi visokih cen reprodukcijskega
materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, z notranjim trgom

8100
8101
8101
8101
8102
8110

8124

BANKA SLOVENIJE

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila
za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij

8124

Stran

2699.
2700.

8144 /

Št.

112 / 26. 8. 2022

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o gibanju plač za junij 2022
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2022

Uradni list Republike Slovenije

8125
8126

OBČINE
ČRNOMELJ

2701.

Spremembe Statuta Občine Črnomelj

2702.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

2712.

Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka
priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – spremembe
št. 5 (Identifikacijska številka prostorskega akta v
zbirki prostorskih aktov: 2723)

8127

2704.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju mestne občine Krško

8127

KRŠKO

8128

LOŠKI POTOK

2705.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok

2706.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR2 »Za ogradi« v
Krogu

8128

8134

PIRAN

Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran

2709.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje

2720.

Popravek Cenika potrjenih cen storitev obveznih
občinskih javnih služb varstva okolja
Popravek Cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

8137

POPRAVKI

8143
8143

Uradni list RS – Razglasni del

NOVA GORICA

2708.

ŽELEZNIKI

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8137

8128

MURSKA SOBOTA

Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob železniški postaji-jug

8136

TREBNJE

2713.

2721.

8136

RIBNICA

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ribnica

KAMNIK

Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi obrazca
podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

RADEČE

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Radeče

2711.

HRPELJE - KOZINA

2703.

2707.

8127

2710.

8136

PREVALJE

8136

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 112/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

1959
1967
1969
1972
1972
1972
1975
1976
1976
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