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DRŽAVNI ZBOR
3113. Zakon o cestah (ZCes-2)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o cestah (ZCes-2)

Razglašam Zakon o cestah (ZCes-2), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.

Št. 003-02-1/2022-125
Ljubljana, dne 12. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O CESTAH (ZCes-2)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa in ureja:
– status in kategorizacijo javnih cest;
– enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje 

vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, 
ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja 
enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celo-
tnem cestnem omrežju;

– obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje 
stanja javnih cest za varen in neoviran promet;

– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest 
ter prometa na njih;

– ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov emisij prometa.
(2) S tem zakonom se prenašajo naslednje direktive 

Evropske unije:
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/54/ES 

z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za 
predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L št. 167 z 
dne 30. 4. 2004, str. 39), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja po-
stopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede 
regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativne-

mu postopku s pregledom – Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 
2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/54/ES);

– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/96/ES 
z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infra-
strukture (UL L št. 319 z dne 29. 11. 2008, str. 59), zadnjič 
spremenjena z Direktivo (EU) 2019/1936 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Direktive 
2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 
št. 305 z dne 26. 11. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Di-
rektiva 2008/96/ES);

– Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih 
sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst pre-
voza (UL L št. 207 z dne 6. 8. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena 
s Sklepom (EU) 2017/2380 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2010/40/EU 
glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (UL L 340 
z dne 20. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2010/40/EU);

– Direktiva (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES 
o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v 
Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih 
dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L št. 115 z dne 
6. 5. 2015, str. 1) v delu, ki se nanaša na prepoznavo vozil ali 
skupine vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo dovoljene 
mase, predpisane za posamezne vrste vozil ali skupine vozil, in 
na obveznosti špediterja pri prevozu zabojnikov in zamenljivih 
tovorišč.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. avtocesta je daljinska državna cesta, ki je posebej za-

snovana in zgrajena za promet motornih vozil, kjer so smerna 
vozišča ločena z ločilnim pasom, ki ni namenjen prometu, in 
praviloma opremljena z odstavnim pasom, nivojsko ne prečka 
ceste ali železniške proge, kolesarske poti ali pešpoti ter je 
označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni 
del so tudi servisne prometne površine in cestni priključki nanjo;

2. avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgra-
jene in označene prometne površine na ali ob vozišču ceste, 
namenjene prevozu potnikov;

3. avtomatizirani sistemi za pomoč voznikom so napredni 
elektronski sistemi, vgrajeni v vozilo, ki vozniku pomagajo pri 
vožnji in povečujejo varnost v cestnem prometu;

4. bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem 
robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča oziroma 
cestišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signali-
zacije in prometne opreme;

5. brežina ceste je nagnjena površina cestnega telesa od 
bankine do izteka v naravno površino;
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6. cesta je površina, omejena z mejo cestnega zemljišča, 
ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci oziroma 
udeleženke (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v prometu pod 
pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;

7. cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta, 
ki jo smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu;

8. cesta, določena za posamezne vrste prometa, je javna 
cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v prometu, 
za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano prome-
tno signalizacijo in prometno opremo;

9. cestna razsvetljava je prometna oprema za zagotavlja-
nje osvetljenosti posameznih delov ceste;

10. cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 
varnosti, vodenju, urejanju, upravljanju in nadzoru prometa, 
zagotavljanju informacij o prometu, stanju cest in razmerah na 
cestah, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij pro-
meta, so telekomunikacijske in električne naprave, vgrajene v 
cestno telo, naprave za nadzor in urejanje prometa, naprave za 
nadzor nad stanjem vozišča, naprave za daljinsko obveščanje 
in opozarjanje, naprave za štetje prometa, naprave za prido-
bivanje podatkov o osnih obremenitvah in skupnih masah v 
prostem prometnem toku, naprave za kontrolo prevoza nevar-
nega blaga, naprave za kontrolo hitrosti, naprave za umirjanje 
prometa, naprave in objekti za cestninjenje, prezračevalne in 
varnostne naprave v predorih in naprave in ureditve za zaščito 
pred snežnimi plazovi, padajočim kamenjem, zameti, hrupom, 
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za promet na javni 
cesti;

11. cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, 
prepusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter 
podhodi in nadhodi;

12. cestni priključek je del ceste, s katerim se cesta iste 
ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta ali druga prome-
tna površina navezuje na to cesto in je označen s predpisano 
prometno signalizacijo;

13. cestno telo je konstrukcijski element ceste, ki je obli-
kovno prilagojen obstoječemu reliefu ob upoštevanju geološko- 
geomehanskih parametrov; sestavljajo ga temeljna, nosilna in 
obrabna voziščna konstrukcija;

14. cestno zemljišče je parcela oziroma so parcele, ka-
terih mejo na podlagi predpisov, ki urejajo projektiranje cest, 
določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega 
profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnja-
vanje. Meja cestnega zemljišča poteka največ 2 metra od 
linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri 
avtocestah največ 2 metra od varovalne ograje, pri predorih 
pa največ 5 metrov od stika predorske cevi z brežino, merjeno 
pravokotno na os ceste;

15. cestišče je del ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni 
pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvo-
dnjavanje, če potekajo ob vozišču, kolesarski stezi ali pločniku, 
ter zračni prostor v višini 15 metrov pri državnih cestah, pri 
občinskih cestah pa v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi 
vozišča;

16. C-ITS ali kooperativni inteligentni prometni sistemi so 
sistemi, ki omogočajo povezljivost med vozili in povezljivost 
vozil z infrastrukturo, kar udeležencem cestnega prometa in 
upravljavcem cest omogoča izmenjavo informacij in njihovo 
uporabo za usklajeno vodenje prometa;

17. državna cesta je javna cesta, namenjena povezovanju 
regij in pomembnejših naselij v državi z enakimi regijami in 
naselji v sosednjih državah, povezovanju regij znotraj države 
in povezovanju pomembnejših naselij znotraj regije;

18. glavna cesta I. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena; 
navezuje se na ceste enake ali višje kategorije v državi in na 
cestni sistem sosednjih držav; njen sestavni del so tudi cestni 
priključki nanjo, če so zgrajeni;

19. glavna cesta II. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju med središči medobčinskega po-
mena in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje 

kategorije in na cestni sistem sosednjih držav; njen sestavni del 
so tudi cestni priključki nanjo, če so zgrajeni;

20. gospodarski subjekti po tem zakonu so gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter druge pravne 
in fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in 
opravljajo pridobitno dejavnost;

21. gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, na-
menjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju 
prevoza gozdnih lesnih sortimentov, in je vodena v evidenci 
gozdnih cest;

22. hitra cesta je državna cesta, namenjena prometu mo-
tornih vozil z enim ali z dvema smernima voziščema, dostopna 
prek cestnih priključkov ali nadzorovanih križišč, brez odstavnih 
pasov, nivojsko ne prečka železniške proge, kolesarske poti ali 
pešpoti, in je označena s predpisano prometno signalizacijo;

23. individualni cestni priključek je namenjen dostopu do 
posameznih eno- ali večstanovanjskih stavb z največ štirimi 
stanovanji, objektov in stavb kmetijskih gospodarstev ter kme-
tijskih in gozdnih površin;

24. ITS ali inteligentni prometni sistemi so napredne apli-
kacije, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnolo-
gije za zagotavljanje inovativnih storitev na področju različnih 
vrst prevoza in upravljanja prometa, vključno s sistemi, name-
njenimi infrastrukturi, vozilom in uporabnikom, ter na področju 
upravljanja omrežja in upravljanja mobilnosti;

25. javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu 
z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto 
določene kategorije, ki jo lahko vsak prosto uporablja na na-
čin in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. 
Javna cesta je tudi cesta, ki je kategorizirana v sosednji državi 
in deloma poteka po ozemlju Republike Slovenije, pri čemer 
v zvezi z zagotavljanjem odvijanja prometa po cesti obstaja 
mednarodnopravna obveznost Republike Slovenije (skupna 
javna cesta);

26. javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje 
meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena na-
vezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

27. kolesarska cesta je s predpisano prometno signaliza-
cijo označena cesta, ki je namenjena predvsem prometu koles 
in drugih nemotoriziranih uporabnikov, poleg tega pa tudi mo-
tornim vozilom, za katere je največja dovoljena hitrost 30 km/h;

28. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo 
označena cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih upo-
rabnikov pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki 
ureja pravila cestnega prometa;

29. kolesarski pas je vzdolžni del vozišča ali pločnika, 
ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in 
mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
25 km/h, na cestah v naselju pa tudi prometu drugih vozil, če 
je tako določeno s prometno signalizacijo;

30. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot 
vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena 
prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h;

31. križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju 
križa cesta z drugo cesto, drugim infrastrukturnim objektom ali 
vodotokom in podobno;

32. križišče oziroma krožišče je prometna površina, ki na-
stane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini;

33. lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje 
naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele 
naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

34. mednarodna cesta je državna cesta, ki je z mednaro-
dnim aktom uvrščena v omrežje evropskih cest;

35. medobratovalnost je zmogljivost sistemov in osnovnih 
poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij in 
znanja;

36. nacionalna točka dostopa je za uporabnike enotna 
točka za dostop zlasti do statičnih potovalnih in prometnih po-
datkov ter zgodovinskih prometnih podatkov za različne načine 
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prevoza, vključno s posodobitvami podatkov, ki jih zagotovijo 
ministrstvo, pristojno za promet, izvajalci javnega potniškega 
prometa, upravljavci cest ali ponudniki storitev prevoza potni-
kov po naročilu;

37. načrt prometne ureditve je načrt s področja prometne-
ga inženirstva, ki obsega tehnično poročilo in tehnične prikaze 
načrtovane prometne ureditve oziroma zapore na cestah, na 
podlagi katerega je na cesti mogoča neposredna označitev 
prometne ureditve oziroma izvedba zapore na cesti;

38. načrt za postavitev objekta za oglaševanje je načrt 
s področja prometnega inženirstva, ki obsega lokacijske in 
tehnične prikaze objekta, preglednostne elemente ceste, ce-
stnih priključkov in križišč v območju lokacije objekta ter druge 
tehnične rešitve, ki se nanašajo na objekt ali njegovo lokacijo;

39. naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za 
zbiranje, odvajanje, čiščenje oziroma preusmerjanje površinske 
in talne vode (npr. odvodni jarki, koritnice, mulde, drenaže, 
jaški, prepusti, kanalizacijski vodi in naprave, vodnjaki, poni-
kalnice);

40. nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere 
za posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objek-
tov na njej;

41. nedeljiv tovor je tovor, ki ga iz tehničnih razlogov ni 
mogoče deliti ali pa bi njegova delitev povzročila nesorazmerno 
visoke stroške;

42. nekategorizirana cesta je zasebna cesta v lasti fizične 
oziroma pravne osebe, prek katere se na javno cesto navezu-
jejo stavbna in kmetijska zemljišča;

43. nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je zasebna cesta, po kateri poteka promet na način 
in pod pogoji, kot jih v skladu s tem zakonom in zakonom, 
ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega 
pooblaščeni upravljavec;

44. objekt za oglaševanje je gradbeni objekt za name-
stitev oglasnega sporočila, vključno z oglasnim sporočilom, 
ter drugi nepremični ali premični namenski nosilec z oglasnim 
sporočilom;

45. občinska cesta je javna cesta, namenjena povezova-
nju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname-
nitosti in objektov v občini;

46. območje ceste je prostor cestnega zemljišča z varo-
valnimi pasovi in zračni prostor v višini 15 metrov pri državnih 
cestah, pri občinskih cestah pa 7 metrov nad terenom;

47. območje križišča oziroma cestnega priključka je povr-
šina, določena z mejami, znotraj katerih se spremenijo elementi 
in dimenzije prečnega profila krakov ceste, ali znotraj katerih 
se spremenijo označbe na vozišču posameznih krakov ceste. 
Če se elementi ceste in označbe na vozišču ne spreminjajo, 
območje cestnega priključka sega do meje polja preglednosti;

48. območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v 
naselju ali del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem in je 
kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;

49. območje za pešce je del ceste, cesta v naselju ali 
del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s 
predpisano prometno signalizacijo;

50. območje omejene hitrosti je del naselja, v katerem je 
zaradi specifične urbane rabe prostora in funkcije cest v tem 
prostoru ter varnosti ranljivih udeležencev v prometu največja 
dovoljena hitrost vozil omejena na 30 km/h in je označeno s 
predpisano prometno signalizacijo;

51. odstavni pas je del vozišča, ki je od prometnega pasu 
ločen z ločilno neprekinjeno črto in je namenjen ustavitvi motor-
nih vozil v sili pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila 
cestnega prometa, pa tudi vožnji motornih vozil;

52. odstavna niša je prometna površina, namenjena usta-
vitvi udeležencev v prometu v sili, ki je od prometnega pasu 
ločena z ločilno vzdolžno črto ter označena s predpisano pro-
metno signalizacijo;

53. obvozna cesta je cesta, s katero se nadomesti del 
ceste, ki poteka skozi poselitveno območje in kjer njeni teh-

nični elementi ne ustrezajo prometni funkciji ceste. Z obvozno 
cesto se lahko posodobijo tudi neustrezni tehnični elementi 
ceste pred oziroma za poselitvenim območjem ali mimo več 
poselitvenih območij;

54. oskrbna postaja so objekti in naprave za oskrbo 
cestnih motornih vozil z gorivi in energijo oziroma območje, 
opremljeno z ustreznimi nepremičnimi rezervoarji in točilnimi 
napravami za tekoča in utekočinjena pogonska goriva, polnil-
nimi postajami za električna vozila ter spremljajočimi objekti 
za pranje in servis vozil, prodajo blaga široke potrošnje in 
gostinstvo. Sestavni del oskrbne postaje so tudi površine za 
mirujoči promet;

55. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os 
vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago;

56. otok za pešce je dvignjena ali od cestišča kako druga-
če ločena površina na cestišču, namenjena postanku pešcev, 
ki prečkajo vozišče ceste;

57. parkirišče je prometna površina, ki je namenjena 
ustavljanju in parkiranju vozil;

58. pas za pešce je del vozišča, ki je označen z vzdolžno 
ločilno črto in je namenjen pešcem;

59. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, 
ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z 
označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti;

60. počivališče je s prometno signalizacijo označena ser-
visna prometna površina, namenjena kratkemu postanku ude-
ležencev cestnega prometa;

61. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče 
ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem ali 
pešcem in prometu koles ter mopedov, katerih konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 25 km/h, če je na njem označen 
kolesarski pas ali pa s prometno signalizacijo dovoljen promet 
kolesarjev;

62. pregledno polje je prostor ob križiščih in cestnih pri-
ključkih ter vzdolž ceste, v katerem je raba prostora omejena;

63. pregledna berma je prostor na notranji strani krivin za 
zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potrebna zaradi poti 
ustavljanja, v katerem je raba prostora omejena;

64. prehod za pešce je s predpisano prometno signaliza-
cijo označena površina cestišča, ki je namenjena prehajanju 
pešcev čez vozišče in prometne površine, namenjene kole-
sarjem;

65. prehod za kolesarje je s predpisano prometno signali-
zacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju 
kolesarjev čez vozišče;

66. primarna cesta je cesta, ki izpolnjuje pogoje za hitro 
cesto po tem zakonu, in glavna cesta I. reda, na kateri je 
povprečni letni dnevni promet večji od 10.000 vozil oziroma je 
delež vozil nad 3.500 kg največje dovoljene mase 12 odstotkov 
ali več;

67. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del 
smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil 
v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila 
cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim ude-
ležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni 
določeno drugače;

68. prometni pas za počasna vozila je označen prometni 
pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšu-
jejo pretočnost prometa;

69. pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna 
pasova, namenjena pospeševanju vozil pri vključevanju na 
javno cesto oziroma zaviranju pri izključevanju z javne ceste;

70. prometna signalizacija je sklop prometnih znakov, 
tabel, označb in naprav, s katerimi se udeležencem cestnega 
prometa sporočajo nevarnosti, omejitve, prepovedi in obve-
znosti na cesti ali njenem delu, jih vodi v prometu in jim daje 
potrebna prometna, turistična in druga obvestila;

71. prometna oprema so sredstva in naprave za zavaro-
vanje udeležencev cestnega prometa zaradi grajenih ovir in 
dejavnikov naravnega okolja, urejanje prometa, zagotavljanje 
prometne varnosti in prisilno ustavljanje vozil;
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72. prometna ureditev je način odvijanja in vodenja pro-
meta, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov 
del določi upravljavec ceste in ga označi s predpisano prome-
tno signalizacijo in prometno opremo;

73. ranljivi udeleženci v prometu so nemotorizirani prome-
tni udeleženci (npr. pešci, kolesarji), motoristi in funkcionalno 
ovirane osebe;

74. redna vzdrževalna dela cest so dela, s katerimi se 
zagotavlja potreben nivo vzdrževanja cest, ki zagotavlja pogoje 
za varno odvijanje prometa v vseh vremenskih razmerah;

75. regionalna cesta I. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju pomembnejših lokalnih središč in 
navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kate-
gorije; njen sestavni del so tudi cestni priključki nanjo, če so 
zgrajeni;

76. regionalna cesta II. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju lokalnih središč in navezovanju pro-
meta na državne ceste enake ali višje kategorije; njen sestavni 
del so tudi cestni priključki nanjo, če so zgrajeni;

77. regionalna cesta III. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju lokalnih središč, pomembnih kul-
turnih, naravnih in turističnih znamenitosti državnega pomena 
ter obmejnih območij; njen sestavni del so tudi cestni priključki 
nanjo, če so zgrajeni;

78. rekonstrukcija ceste je spreminjanje tehničnih značil-
nosti obstoječe ceste, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo 
njeni konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge nje-
ne izboljšave, deli trase ceste pa se zaradi izboljšanja geome-
trijskih elementov prestavljajo izven območja obstoječe ceste;

79. rob naselja je z vidika urejanja cestne infrastruktu-
re rob prostorsko zaokroženega območja z najmanj desetimi 
objekti, v katerih se opravljajo različne dejavnosti, ki je za 
potrebe določanja prometnih ureditev in upoštevanja pravil 
cestnega prometa v naselju označen na cesti s predpisano 
prometno signalizacijo;

80. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj 
enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v 
cestnem prometu udeležena kot celota;

81. skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil 
skupaj z maso tovora in oseb, ki so na oziroma v njem;

82. skupni prometni prostor je cesta s posebej grajenim 
cestiščem, ki je namenjena skupni uporabi udeležencev ce-
stnega prometa v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega 
prometa, in je označena s predpisano prometno signalizacijo;

83. spremljevalec izrednega prevoza oziroma spremlje-
valka izrednega prevoza (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec 
izrednega prevoza) je oseba, ki je usposobljena za spremljanje 
izrednih prevozov;

84. srednji ločilni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim 
sta fizično ločeni smerni vozišči;

85. steza za pešce je s predpisano prometno signalizacijo 
in prometno opremo označena javna pot, namenjena pešcem 
in drugim posebnim prevoznim sredstvom;

86. storitev ITS je vsaka storitev, namenjena zagotavljanju 
aplikacije ITS v organizacijskem in delovnem okviru, ki je na-
menjena izboljšanju varnosti uporabnikov, učinkovitosti, udobju 
oziroma poenostavitvi ali podpori prevozov in potovanj;

87. stranski ločilni pas je vzdolžni del vozišča, s katerim 
so prometne površine za druge namene fizično ločene od 
vozišča;

88. špediter je pravna ali fizična oseba, ki je na tovornem 
listu ali enakovredni prevozni listini navedena kot špediter, ozi-
roma pravna ali fizična oseba, v imenu in za račun katere se s 
prevoznim podjetjem sklene pogodba o prevozu;

89. robni pas je del vozišča, ki ohranja stabilnost voziščne 
konstrukcije in je namenjen označevanju horizontalne prome-
tne signalizacije;

90. tranzit je prevoz območja omejene uporabe javne 
ceste, označenega s predpisano prometno signalizacijo;

91. uporabnik ITS je vsak uporabnik aplikacij in storitev 
ITS, vključno s potniki, ranljivimi udeleženci v prometu, uporab-

niki in upravljavci cest, upravljavci voznih parkov ter upravljavci 
gasilskih oziroma drugih reševalnih ali intervencijskih služb za 
nujno pomoč;

92. varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni 
zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi 
omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas;

93. varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je 
raba prostora omejena;

94. varovani prostor je prostor v stavbi, v katerem se 
opravlja vzgojno-varstvena ali izobraževalna dejavnost ali de-
javnost zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj, bolnišnic ali 
klinik v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in 
prostori v stanovanjih, v katerih se ljudje zadržujejo dlje časa 
(npr. spalnice, dnevne sobe, otroške sobe, bivalne kuhinje);

95. varovano parkirišče je servisna prometna površina 
na omrežju avtocest na približno vsakih 100 km, namenjena 
zagotavljanju parkirnih površin za gospodarske uporabnike 
ceste, z zagotovljenim varovanjem;

96. vozišče je del cestišča, ki ga sestavljajo prometni 
pasovi, odstavni pasovi, odstavne niše in robni pasovi ter 
kolesarski pasovi in pasovi za pešce, če so na njem ločene 
površine za kolesarje in pešce;

97. vzdrževalna dela so dela v okviru meje cestnega ze-
mljišča, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost 
njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter 
druge infrastrukture. Obsegajo vzdrževanje vseh delov ceste, 
zamenjavo posameznih konstrukcijskih elementov ceste ter 
izboljšave, povezane z varnostjo ceste, vodenjem prometa in 
digitalizacijo;

98. vzdrževalna dela v javno korist je izvedba gradbenih 
in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo ceste v območju 
ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih 
posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge 
gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo;

99. zabojnik je tovorni zaboj take konstrukcije, da je upo-
raben za večkratno uporabo, ima možnost zlaganja drug na 
drugega in je opremljen s pripravami za prekladanje z enega 
na drug način prevoza (npr. s cestnega na železniški prevoz 
in obratno);

100. začasna cesta je cesta, po kateri se začasno izvaja 
promet pod posebnimi pogoji, kadar zaradi izvajanja del ali 
odprave posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov 
na javni cesti promet po tej cesti ni mogoč;

101. zamenljivo tovorišče je tovorna enota, prirejena me-
ram tovornega vozila in opremljena s pripravami za prekladanje 
z enega na drug način prevoza (npr. s cestnega na železniški 
prevoz in obratno).

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo enako 
kot izrazi, opredeljeni v zakonih, ki urejajo pravila cestnega 
prometa, motorna vozila, voznike in graditev objektov.

3. člen
(pojem in status javnih cest in stvarne pravice na javni cesti)

(1) Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega 
pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način 
in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
pravila cestnega prometa.

(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pri-
posestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je na cestnem zemlji-
šču mogoče pridobiti stvarno služnost na podlagi pravnega 
posla za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in 
priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo minimalno komu-
nalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi s tem zakonom in 
zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je mogoče na 
cestnem zemljišču ustanoviti stvarno služnost za gradnjo ce-
stnega priključka in nepravo stvarno služnost za gradnjo dela 
objekta, ki ne posega v prosti profil javne ceste. Medsebojne 
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pravice in obveznosti med upravljavcem ceste in služnostnim 
upravičencem se uredijo s pogodbo.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena je mogoče 
ustanoviti stavbno pravico na servisnih prometnih površinah 
javnih cest. Na zemljiščih, objektih in napravah za opravljanje 
dejavnosti vzdrževanja avtocest in hitrih cest ali za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti je mogoče pridobiti lastninsko pravico 
pod pogoji, ki jih določa zakon.

(6) Stvarna in neprava stvarna služnost na cestnih zemlji-
ščih sta odplačni.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek je stvarna služnost na 
cestnih zemljiščih, ki so v lasti države, v korist občin neodplač-
na, če gre za gradnjo objektov, ki neposredno služijo izvajanju 
obvezne gospodarske javne službe lokalnega pomena. V pri-
meru nastanka stvarne služnosti na cestnih zemljiščih, ki so v 
lasti občine, zaradi gradnje državnih cest občina ni upravičena 
do nadomestila.

(8) Na vozišču javne ceste je za izvedbo športnih in drugih 
prireditev mogoče pridobiti pravico začasne uporabe v skladu z 
zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

(9) Na prometnih površinah zunaj cestišča javne ceste in 
na površinah ob njem je za opravljanje sezonske gospodarske 
dejavnosti mogoče pridobiti posebno pravico uporabe.

(10) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko 
površine na cestnem zemljišču, ki niso prometne površine, 
obremenijo s stvarnimi pravicami ali na njih pridobijo pravice o 
posebni uporabi v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premo-
ženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

4. člen
(skupna javna cesta)

(1) Skupna javna cesta poteka na območju Republike 
Slovenije po zemljiščih, ki so v lasti v Republike Slovenije ali 
občine, in zemljiščih v sosednji državi, ki so v javni uporabi. 
Skupna javna cesta je javno dobro in je izven pravnega pro-
meta na način in pod pogoji iz prejšnjega člena.

(2) Skupno javno cesto lahko prosto uporablja vsak na 
način in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki 
ureja pravila cestnega prometa. Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom, ki se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, določi skupno javno cesto, pri čemer 
določi tudi, kateri vrsti prometa je namenjena.

(3) Za gradnjo ali prevzem skupne javne ceste se lahko 
lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji v skladu 
z zakonom, ki ureja razlastitev ali omejitev lastninske pravice 
v javno korist na javnih cestah. Razlastitveni upravičenec je 
Republika Slovenija ali občina. Pri pridobivanju nepremičnin za 
posamezno skupno javno cesto, če bodo nepremičnine v lasti 
Republike Slovenije, vlada s sklepom določi organ, ki zastopa 
razlastitvenega upravičenca.

(4) Sestavina zahteve za razlastitev ali omejitev lastnin-
ske pravice na skupni javni cesti je tudi listina, s katero upra-
vljavec ceste oziroma tuji organ potrjuje kategorizacijo ceste.

(5) V postopkih v zvezi s skupno javno cesto ali prometom 
na njej se uporabljajo določbe predpisov, ki se nanašajo na 
javne ceste v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnim spora-
zumom določeno drugače.

(6) Gradnja, upravljanje, vzdrževanje, varstvo infrastruk-
ture ter nadzor nad stanjem javne ceste in varnostjo prometa 
na njej ter druga vprašanja v zvezi z obratovanjem skupne 
javne ceste se uredijo z mednarodnim sporazumom.

5. člen
(uporaba javnih cest)

(1) Javne ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, 
za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom.

(2) Uporaba javne ceste, s katero se zasede cestišče z 
namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je pre-
povedana.

(3) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(4) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
400 eurov.

6. člen
(prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste)

(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na 
javni cesti, zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko 
škodovala javni cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost 
prometa na njej.

(2) Prepovedano je:
1. na cestnem zemljišču javne ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih 

jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne napra-

ve, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, oporne in podporne zidove, 

zasaditi živo mejo, drevje, druge visoke nasade ali poljščine, 
nameščati ali odlagati material ali predmete;

– po brežinah javne ceste spuščati kamenje, drug material 
ali predmete;

– nasipati zemljišča, če bi to lahko oviralo nemoteno in 
varno odvijanje cestnega prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
2. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 

času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati;

– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja 

zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi 

pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
– razlivati tekočine.
(3) Pred vključitvijo vozila v promet na javni cesti s kolo-

vozne poti, nekategorizirane ceste, kmetijskega zemljišča ali 
območja izvajanja del voznik odstrani s površine koles vozila 
oziroma vozila material, s katerim bi se lahko onesnažilo vozi-
šče (npr. zemlja, blato).

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, za-
kriti ali kakor koli spremeniti prometno signalizacijo, prometno 
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti javne ceste ter 
preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste brez odlašanja 
odstrani z javne ceste vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki 
bi lahko škodovale javni cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale 
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, oviro ali nastalo 
nevarno mesto na javni cesti do njihove odprave zavaruje s 
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posle-
dicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvesti pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj 
ovire ali nevarnega mesta in druge osebe, ki so na nevarnem 
mestu na javni cesti, upoštevajo navodila izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih po-
sledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih 
mest na javni cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega 
mesta na javni cesti. Stroške, nastale zaradi odstranitve ovir ali 
drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali 
nevarnih mest na javni cesti, od povzročitelja izterja upravljavec 
ceste. Upravljavec ceste ima zaradi izterjave nastalih stroškov 
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pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki omogočajo 
identifikacijo povzročitelja ovire ali nevarnega mesta (osebno 
ime oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča 
oziroma sedeža, EMŠO), iz registra prebivalstva ali evidence 
registriranih vozil. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče 
ugotoviti, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim 
odstavkom tega člena.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, 
drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njihova odgo-
vorna oseba pa z globo 500 eurov.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek izvaja-
lec rednega vzdrževanja cest, ki opusti ukrepe, predpisane v 
petem odstavku tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.

7. člen
(odstranitev poškodovanih ali pokvarjenih vozil  

z avtocest in hitrih cest)
(1) Upravljavec avtocest oziroma hitrih cest je na cestah 

v njegovem upravljanju odgovoren za izvajanje storitev odstra-
njevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil.

(2) Ne glede na peti odstavek prejšnjega člena in zakon, 
ki ureja pravila cestnega prometa, lahko upravljavec avtocest 
oziroma hitrih cest za izvajanje storitev odstranjevanja poško-
dovanih ali pokvarjenih vozil izbere izvajalca odvoza vozil na 
podlagi postopka javnega naročanja po zakonu, ki ureja javno 
naročanje.

(3) Če je za upravljavca avtocest oziroma hitrih cest bolj 
gospodarno, lahko izvajalca odvoza vozil ne glede na prejšnji 
odstavek izbere ob upoštevanju četrtega in petega odstavka 
tega člena in zakona, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe, 
ter z njim sklene koncesijsko pogodbo za največ pet let.

(4) Upravljavec avtocest oziroma hitrih cest v javnem raz-
pisu poleg območij opravljanja storitev odstranjevanja poško-
dovanih ali pokvarjenih vozil, tehničnih zahtev in pogojev določi 
tudi najvišje cene, ki jih smejo izvajalci odvoza vozil zaračunati 
uporabnikom za odstranitev poškodovanega ali pokvarjenega 
vozila. Najvišje cene odstranitve poškodovanih in pokvarjenih 
vozil se objavijo na spletni strani upravljavca avtocest oziroma 
hitrih cest.

(5) Pravni subjekt, ki sodeluje v postopku izbire izvajalcev 
odvoza vozil, k svoji ponudbi predloži ustrezna dokazila, ki 
dokazujejo, da izpolnjuje zlasti naslednje pogoje:

– ima na dan oddaje ponudbe najmanj dve leti izkušenj 
pri opravljanju dejavnosti odstranjevanja poškodovanih ali po-
kvarjenih vozil na javnih cestah;

– je imel v obdobju zadnjih dveh let pred oddajo ponud-
be, ko je opravljal dejavnost odstranjevanja poškodovanih ali 
pokvarjenih vozil na javnih cestah, in na dan oddaje ponudbe 
najmanj dve vozili, namenjeni odstranjevanju vozil 3.500 kg 
skupne mase, najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju 
vozil 7.500 kg skupne mase, in najmanj eno vozilo, namenjeno 
odstranjevanju vozil 44.000 kg skupne mase;

– imajo na dan oddaje ponudbe on in njegovi morebitni 
partnerji, s katerimi želi izvajati storitev odstranjevanja poško-
dovanih ali pokvarjenih vozil, poravnane vse zapadle finančne 
in davčne obveznosti do Republike Slovenije v skladu z zako-
nom, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe, in niso na sezna-
mu ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz 
postopkov javnega naročanja;

– imajo na dan oddaje ponudbe on in njegovi morebitni 
partnerji oziroma imetniki poslovnega deleža v pravnem su-
bjektu ali zakoniti zastopniki ali prokuristi pravnega subjekta, 
s katerimi želi izvajati storitev odstranjevanja poškodovanih 
ali pokvarjenih vozil, poravnane vse finančne obveznosti do 
upravljavca avtocest oziroma hitrih cest;

– ne smejo biti na dan oddaje ponudbe on ali njegovi mo-
rebitni partnerji oziroma imetniki poslovnega deleža v pravnem 
subjektu ali zakoniti zastopniki ali prokuristi pravnega subjekta, 
s katerimi želi izvajati storitev odstranjevanja poškodovanih ali 
pokvarjenih vozil, pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja pri 
opravljanju dejavnosti odstranjevanja poškodovanih ali pokvar-
jenih vozil na javnih cestah;

– njemu in njegovim morebitnim partnerjem oziroma ime-
tnikom poslovnega deleža v pravnem subjektu ali zakonitim 
zastopnikom ali prokuristom pravnega subjekta, s katerimi želi 
izvajati storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih 
vozil, v zadnjih petih letih do dneva oddaje ponudbe ni predča-
sno prenehala katera koli pogodba, ki so jo imeli sklenjeno z 
upravljavcem avtocest oziroma hitrih cest, zaradi nespoštova-
nja pogodbenih obveznosti.

(6) Izbrani izvajalec odvoza vozil izpolnjuje pogoje iz 
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ves čas izvajanja 
storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil na 
avtocestah in hitrih cestah.

(7) Odstranjevanje poškodovanih ali pokvarjenih vozil na 
avtocesti in hitri cesti opravlja v skladu s tem členom izbrani 
izvajalec odvoza vozil.

(8) Izvajalec odvoza vozil opravlja storitev odstranjevanja 
poškodovanih ali pokvarjenih vozil v skladu s pogodbo, ki jo 
sklene z upravljavcem avtocest oziroma hitrih cest, in odred-
bami ter navodili, ki jih poda pooblaščena oseba upravljavca 
avtocest oziroma hitrih cest.

(9) Odstranitev poškodovanega ali pokvarjenega vozila 
z avtoceste ali hitre ceste odredi za to pooblaščena oseba 
upravljavca avtocest oziroma hitrih cest po postopku, ki ga 
določi upravljavec avtocest oziroma hitrih cest. Odstranitev 
poškodovanega ali pokvarjenega vozila opravi izvajalec odvoza 
vozil v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, in 
sicer vozilo odpelje do ustreznega kraja za odpravo poškodbe 
oziroma okvare vozila ali hrambo vozila, ki ga izvajalec odvoza 
določi v dogovoru z voznikom oziroma lastnikom ali imetnikom 
pravice uporabe vozila. Dogovor, ki ga s podpisom potrdijo 
izvajalec odvoza in voznik oziroma lastnik ali imetnik pravice 
uporabe vozila, zaznamuje pooblaščena oseba upravljavca 
avtocest oziroma hitrih cest na posebnem obrazcu. Če do 
dogovora z voznikom oziroma lastnikom ali imetnikom pravice 
uporabe vozila ne pride, izvajalec odvoza vozil odpelje vozilo 
do njegovega najbližjega varovanega parkirišča.

(10) Če je za posamezno območje opravljanja storitve 
odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil izbranih več 
izvajalcev odvoza vozil, opravi odstranitev poškodovanega ali 
pokvarjenega vozila tisti izvajalec odvoza vozil, ki ga upravlja-
vec avtocest oziroma hitrih cest določi za njegovo odstranitev 
na podlagi razporeda tedenskega dežurstva na posameznem 
območju opravljanja storitev odstranjevanja poškodovanih ali 
pokvarjenih vozil.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ni izvajalec odvoza vozil po tem členu in na avtocesti 
ali hitri cesti odstrani poškodovano ali pokvarjeno vozilo in 
posameznik, ki kot izvajalec odvoza vozil po tem členu na 
avtocesti ali hitri cesti odstrani poškodovano ali pokvarjeno vo-
zilo, čeprav pooblaščena oseba upravljavca avtocest oziroma 
hitrih cest ni odredila njegove odstranitve ali ga upravljavec 
avtocest oziroma hitrih cest ni določil za njegovo odstranitev 
na podlagi razporeda tedenskega dežurstva na posameznem 
območju opravljanja storitev odstranjevanja poškodovanih ali 
pokvarjenih vozil.

(12) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

8. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)

(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 
cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, 
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kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh 
prometnih površin.

(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 
cestni promet, je promet urejen in označen v skladu s tem 
zakonom.

(3) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, se vzdržuje tako, da jo lahko ob upoštevanju prometnih 
pravil in vremenskih razmer za odvijanje prometa varno upora-
bljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.

(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata za 
gozdno cesto in nekategorizirano cesto.

(5) Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih 
cest ureja zakon, ki ureja gozdove.

(6) Pri priključevanju nekategorizirane ceste na javno 
cesto velja nekategorizirana cesta za neprednostno. Cestni 
priključek nekategorizirane ceste na javno cesto se označi s 
predpisano prometno signalizacijo, razen individualnega ce-
stnega priključka do zemljišč in priključka poti brez zgrajenega 
vozišča. Dovoz na takšno cesto je lahko preprečen tudi z za-
pornico ali drugo fizično oviro.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik – lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec ceste, 
ki prometa na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 
cestni promet, ne uredi ali označi v skladu s tem zakonom, ali ki 
nekategorizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, 
ne vzdržuje v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 
– lastnik nekategorizirane ceste, ki cestnega priključka neka-
tegorizirane ceste na javno cesto ne označi v skladu s šestim 
odstavkom tega člena.

(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba – lastni-
ca ali od nje pooblaščeni upravljavec ceste, ki stori prekršek iz 
sedmega odstavka tega člena, njena odgovorna oseba pa z 
globo 1.000 eurov.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba – 
lastnica nekategorizirane ceste, ki stori prekršek iz osme-
ga odstavka tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

9. člen
(obveščanje o spremembi prometne ureditve na cesti)

(1) O vsaki načrtovani spremembi prometne ureditve na 
javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 
cestni promet, upravljavec ceste oziroma lastnik ali od njega 
pooblaščeni upravljavec nekategorizirane ceste, ki se uporablja 
za javni cestni promet, obvesti policijo, pristojni inšpekcijski 
organ za ceste in v primeru poteka ceste skozi naselje tudi 
pristojno občinsko redarstvo najmanj pet dni pred spremembo.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki opusti obveščanje iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki opusti obveščanje iz prvega 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba in odgovorna 
oseba v samoupravni lokalni skupnosti pa z globo 500 eurov.

10. člen
(videonadzor cestnega prometa)

(1) Videonadzor prometa se lahko na javnih cestah uvede 
v skladu s pogoji, ki jih glede videonadzora na javnih površinah 
določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Upravljavec ceste ima zaradi vodenja, urejanja, upra-
vljanja in nadzora cestnega prometa, odprave posledic po-
škodb na javni cesti, varstva javne ceste, zagotavljanja in-
formacij o prometu, stanju javnih cest in razmerah na javnih 
cestah pravico slikovno snemati vozila na posameznih odsekih 
javnih cest v njegovem upravljanju (v nadaljnjem besedilu: vi-
deonadzor cestnega prometa) na način, da pri tem ni mogoča 
obdelava osebnih podatkov.

(3) Kadar je nujno potrebno za obveščanje pristojnih or-
ganov o prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, se 

lahko videonadzor cestnega prometa izvaja tako, da je mogoča 
prepoznava vozila oziroma udeleženca cestnega prometa.

(4) Upravljavec ceste lahko izvaja videonadzor cestnega 
prometa v obsegu, ki je potreben za izpolnitev namena iz dru-
gega in tretjega odstavka tega člena.

(5) Upravljavec ceste, ki izvaja videonadzor cestnega 
prometa, o tem objavi obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in 
razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da 
se predhodno seznani z izvajanjem videonadzora cestnega 
prometa.

(6) Upravljavcu ceste ni treba opremiti javne ceste ali 
njenega dela z obvestili iz prejšnjega odstavka, če videonadzor 
cestnega prometa ne omogoča prepoznave vozila oziroma 
udeleženca cestnega prometa.

(7) Zbirka posnetkov videonadzora cestnega prometa iz 
tretjega odstavka tega člena vsebuje posnetek vozila oziroma 
udeleženca cestnega prometa, kraj, datum in čas posnetka.

(8) Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju in vodenju 
osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka upravljavec ceste 
ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(9) Uporaba osebnih podatkov v nasprotju tretjim od-
stavkom tega člena je prepovedana. Upravljavec ceste lahko 
podatke iz sedmega odstavka tega člena posreduje drugim 
organom, če tako določa poseben zakon.

(10) Podatke iz sedmega odstavka tega člena hrani upra-
vljavec ceste najdlje šest dni od njihove pridobitve. Po poteku 
roka iz prejšnjega stavka se podatki samodejno izbrišejo.

(11) Dostopi do osebnih podatkov so urejeni z nivojem 
uporabniških pravic na podlagi gesel, za vsak vpogled pa se 
navede podlago in razlog. Upravljavec cest vodi dnevnik ob-
delav osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov. Podroben sistem dodeljevanja pravic, upo-
rabniških imen in gesel uredi upravljavec cest v internem aktu.

II. SKUPNE DOLOČBE O GRADNJI, VZDRŽEVANJU, 
UPRAVLJANJU IN VARSTVU JAVNIH CEST

11. člen
(sestavni deli ceste)

(1) Cesto v okviru cestnega zemljišča ali kot samostojne 
funkcionalne celote sestavljajo:

– cestno telo;
– cestišče;
– brežine ceste;
– cestni objekti;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestni priključki do meje cestnega zemljišča;
– naprave za odvodnjavanje ceste in čiščenje odpadnih 

vod;
– servisne prometne površine (npr. počivališča, parkiri-

šča, avtobusna postajališča, obračališča, površine za nadzor 
prometa, oskrbne postaje);

– intervencijske površine ter dovozne intervencijske ceste 
do posameznih delov vozišč in cestnih objektov;

– objekti za vzdrževanje in nadzor cest.
(2) Upravljavec ceste lahko v okviru cestnega zemljišča 

vgrajuje in postavlja cestne naprave in druge ureditve, ki so 
namenjene varnosti, vodenju, urejanju, upravljanju in nadzoru 
prometa, zagotavljanju informacij o prometu, stanju cest in 
razmerah na cestah, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih 
emisij prometa.

12. člen
(gradnja in vzdrževanje javnih cest)

(1) Gradnja in vzdrževanje javnih cest je v javnem inte-
resu.

(2) Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje 
objekta, vključno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev, 
potrebnih za njeno dokončanje.
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(3) Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdr-
žujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo zakoni, ki urejajo 
ceste, varstvo okolja, upravljanje voda, prostorsko načrtovanje, 
graditev objektov, zaščito in reševanje ob prometnih in drugih 
nesrečah, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je ob-
vezna.

(4) Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdr-
žujejo tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje funkcionalno 
oviranih oseb.

(5) Za izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih in 
drugih nesrečah imajo javne ceste zagotovljene intervencijske 
dostope do posameznih delov vozišč in cestnih objektov. Inter-
vencijske poti niso v uporabi za javni cestni promet.

(6) Če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, 
okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva 
kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih 
posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje skupnega prome-
tnega prostora) ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z 
elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu pomenu 
in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, 
projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja se 
v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z 
rešitvami, skladnimi s predpisi, ki urejajo projektiranje cest. 
Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki 
urejajo projektiranje cest, upravljavec ceste posebej utemelji 
in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke 
varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec varnosti 
cest) izkaže, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji 
javne ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena 
varnost javne ceste. Predlagane rešitve odobri za državne ce-
ste minister, pristojen za promet, za občinske ceste pa župan.

(7) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za prostorske in gradbene zadeve, predpiše pravila 
o projektiranju in gradnji javnih cest.

(8) Minister, pristojen za promet, predpiše pravila o pro-
metni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, o zapo-
rah na javnih cestah, pravila za postavljanje naprav in izvedbo 
ukrepov za umirjanje cestnega prometa ter vzdrževanje javnih 
cest.

13. člen
(tehnične specifikacije za javne ceste)

(1) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju javnih cest ter 
določanju prometne ureditve na javnih cestah se uporabljajo 
tehnične specifikacije v skladu s tem členom.

(2) Tehnične specifikacije pripravljajo tehnični odbori, ki jih 
izmed strokovnjakov s področja, ki se ureja s tehnično speci-
fikacijo, imenuje direkcija, pristojna za infrastrukturo (v nadalj-
njem besedilu: direkcija). Za direkcijo opravlja naloge organi-
ziranja, koordiniranja in vodenja priprave tehničnih specifikacij 
družba, ki kot notranji izvajalec opravlja inženirsko dejavnost 
in tehnično svetovanje za Republiko Slovenijo in njene organe. 
Edini ustanovitelj in družbenik te družbe je Republika Slovenija. 
Poslovni delež družbe se ne more deliti ali prenesti na drugo 
osebo. Ne glede na zakon, ki ureja Slovenski državni holding, 
upravlja delež Republike Slovenije in uresničuje pravice Repu-
blike Slovenije kot družbenika v tej družbi vlada. Za spremljanje 
kapitalske naložbe je pristojno ministrstvo, pristojno za promet.

(3) Minister, pristojen za promet, določi stroške dela teh-
ničnih odborov in imenuje koordinacijski odbor, ki usmerja in 
spremlja delo tehničnih odborov.

(4) Tehnične specifikacije izda minister, pristojen za pro-
met, v obliki priporočila.

(5) Če minister, pristojen za promet, oceni, da je potrebna 
obvezna uporaba tehnične specifikacije, jo izda kot predpis.

(6) Tehnične specifikacije so javnosti dostopne na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za promet.

(7) Če se s tehnično specifikacijo posega na področje, ki 
ga urejata zakon, ki ureja prostor, ali zakon, ki ureja graditev 
objektov, minister, pristojen za promet, pred izdajo tehnične 

specifikacije pridobi soglasje ministra, pristojnega za prostor 
in graditev objektov.

(8) Minister, pristojen za promet, predpiše postopke za 
izdajanje tehničnih specifikacij.

14. člen
(koncesija za gradnjo javne ceste)

(1) Za gradnjo javne ceste se lahko pravni ali fizični osebi 
podeli koncesija.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z 
zakonom, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe.

(3) Če je s koncesijsko pogodbo za gradnjo javne ceste 
določeno, da jo koncesionar določen čas po njeni zgraditvi 
upravlja, se v tej pogodbi poleg pravic in obveznosti v zvezi z 
upravljanjem uredijo tudi pravice in obveznosti v zvezi z vzdr-
ževanjem te ceste.

(4) Koncesionarju iz prejšnjega odstavka se lahko podeli 
javno pooblastilo za izdajo soglasij in dovoljenj iz 30., 31., 39., 
76., 77., 78., 79., 83. in 89. člena tega zakona.

15. člen
(pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah  

za gradnjo javnih cest in ukrepov na njih)
(1) Za gradnjo javne ceste se lahko v skladu z zakonom 

lastninska pravica na nepremičnini odvzame proti odškodnini 
ali nadomestilu v naravi, omeji s pravico uporabe za določen 
čas ali obremeni z začasno ali trajno služnostjo.

(2) Služnostna ali stavbna pravica na zemljiščih, ki so v 
lasti Republike Slovenije, je za potrebe gradnje javne ceste 
neodplačna.

(3) Javna korist za razlastitev, omejitev ali obremenitev 
lastninske pravice je pri izvajanju vzdrževalnih del v javno korist 
na javni cesti izkazana, če vlada ali občinski svet za konkretno 
nepremičnino, ki je v območju javne ceste, sprejme sklep, s 
katerim ugotovi, da so predvidena dela na javni cesti nujno po-
trebna in v javno korist. Predlog za izdajo sklepa vsebuje opis 
in gradbeno situacijo predvidenih del, načrt parcel s prikazom 
delov parcel za razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske 
pravice, s podatki za prenos točk v naravo ter seznam vseh 
parcel s podatki o površinah delov parcel, na katerih se izka-
zuje javna korist.

(4) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi 
varstva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učin-
kovita in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba 
na cestnem zemljišču, se lahko na podlagi pravnega posla z 
lastnikom sosednje nepremičnine ustanovi stvarna služnost.

16. člen
(katastrski postopki za določitev  

in označitev meje cestnega zemljišča)
(1) Meja cestnega zemljišča se določi na podlagi načrta 

parcel iz prostorskega akta države oziroma občine, načrta 
parcel iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
izdelane na podlagi prostorskega akta države ali občine, načrta 
parcel iz sklepa vlade oziroma občinskega sveta o ugotovitvi 
javne koristi ali dejanske rabe ceste, določene v skladu z merili 
za določitev cestnega zemljišča.

(2) Meja cestnega zemljišča, ki poteka po delu meje par-
cele, se določi v katastrskem postopku ureditve meje parcele.

(3) Meja cestnega zemljišča, ki ne poteka po delu meje 
parcele, se določi v katastrskem postopku parcelacije, izravna-
ve meje, nove izmere ali komasacije.

(4) Meja cestnega zemljišča, ki se določa v postopku par-
celacije na podlagi dejanske rabe ceste, se izvede na podlagi 
načrta parcel, ki je izdelan v skladu z merili za določitev meje 
cestnega zemljišča, določenimi s tem zakonom. Načrt parcel 
se izdela tako, da je mogoče prenesti na novo določene točke 
neposredno v naravo. Načrt parcel za potrebe inženirskega 
dela katastrskega postopka parcelacije zagotavlja upravljavec 
ceste.
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(5) Merila za določitev meje cestnega zemljišča se upo-
rabljajo tudi v postopku izravnave meje, nove izmere ali ko-
masacije.

(6) Katastrski postopki za določitev ali označitev meje 
cestnega zemljišča se izvedejo v skladu z zakonoma, ki urejata 
arhitekturno in inženirsko dejavnost ter kataster nepremičnin, 
določbami tega člena in 17. člena tega zakona.

(7) Katastrski postopki za določitev ali označitev meje 
cestnega zemljišča in vpis sprememb v katastru nepremičnin 
se izvedejo na podlagi zahteve lastnika oziroma lastnikov ali 
skupnih lastnikov parcele ali upravljavca ceste v primerih, ko 
je lastnik zemljišča Republika Slovenija ali posamezna občina.

(8) Stranke v katastrskih postopkih za določitev ali ozna-
čitev meje cestnega zemljišča so lastniki parcel in upravljavec 
ceste.

(9) Lastnika nepremičnine ali lastnika sosednje nepre-
mičnine, ki je neznan ali katerega naslov je neznan ali je umrl 
in dediči niso znani, v katastrskem postopku za določitev ali 
označitev meje cestnega zemljišča zastopa skrbnik za poseben 
primer, ki ga na predlog upravljavca ceste v 60 dneh po pre-
jemu predloga imenuje upravni organ, pristojen za odločanje 
o skrbništvu.

(10) Za označitev meje cestnega zemljišča ni potrebno 
soglasje lastnikov sosednjih parcel.

17. člen
(določitev meje cestnega zemljišča v postopku parcelacije)

(1) Če se meja cestnega zemljišča določi v postopku par-
celacije, se določijo samo lomi meje cestnega zemljišča. Če se 
meja cestnega zemljišča začne ali konča na meji parcele, mora 
biti v tem delu meja parcele urejena.

(2) Meja cestnega zemljišča se v katastru nepremičnin 
evidentira kot več novih delov mej parcel, pri čemer se za evi-
dentiranje teh delov uporabijo lomi meje cestnega zemljišča in 
obstoječe meje parcel iz katastra nepremičnin. Novi deli meja 
se v katastru nepremičnin evidentirajo kot urejene meje. Ozna-
čitev mej cestnega zemljišča se izvede samo na zunanjih lomih 
parcelne meje cestnega zemljišča.

(3) Meja cestnega zemljišča se lahko na podlagi načrta 
parcel, ne glede na določbe tega zakona in zakona, ki ureja ka-
taster nepremičnin, v inženirskem delu katastrskega postopka 
izvede kot določitev parcelnih številk (v nadaljnjem besedilu: 
parcelacija v pisarni), pri čemer se potek meje cestnega zemlji-
šča določi na podlagi podatkov iz načrta parcel. V inženirskem 
delu katastrskega postopka parcelacije v pisarni se stranke 
seznanijo s potekom meje cestnega zemljišča v naravi, meje 
cestnega zemljišča pa v naravi ni treba označiti. V upravnem 
delu katastrskega postopka parcelacije v pisarni stranke ni 
treba zaslišati in seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe o par-
celaciji. Odločba o parcelaciji se izda na podlagi skrajšanega 
ugotovitvenega postopka. Pritožba zoper odločbo o parcelaciji 
ne zadrži vpisa sprememb podatkov v katastru nepremičnin.

(4) Če se meja cestnega zemljišča določa po postopku 
iz četrtega odstavka prejšnjega člena obstoječi cesti, ki ni evi-
dentirana v katastru nepremičnin, se v okviru inženirskega dela 
katastrskega postopka izvede mejna obravnava in parcelacija 
na terenu, na katero geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje geodetske dejavnosti iz zakona, ki ureja arhitek-
turno in inženirsko dejavnost, povabi vse stranke postopka iz 
osmega odstavka prejšnjega člena vsaj osem dni pred njeno 
izvedbo. Za stranke, ki se postopka mejne obravnave in par-
celacije na terenu niso udeležile, geodetsko podjetje dokaže, 
da so bile pravilno vabljene. Dokazilo mora biti izkazano v 
elaboratu parcelacije. Nenavzočnost pravilno vabljenih strank 
ali njihovo nestrinjanje z določitvijo meje cestnega zemljišča 
ne zadrži izdaje odločbe o parcelaciji v katastru. Strank v 
upravnem delu katastrskega postopka ni treba zaslišati in jih 
seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe o parcelaciji. Odločba se 
izda na podlagi skrajšanega ugotovitvenega postopka. Pritožba 
zoper odločbo o parcelaciji ne zadrži vpisa sprememb podatkov 
v katastru nepremičnin.

(5) Če se meja cestnega zemljišča določi na podlagi 
načrta parcel iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, izdelane na podlagi prostorskega akta države ali občine 
ali načrta parcel iz sklepa vlade oziroma občinskega sveta o 
ugotovitvi javne koristi, nenavzočnost pravilno vabljenih strank 
v katastrskem postopku ali njihovo nestrinjanje z določitvijo 
meje cestnega zemljišča ne zadrži izdaje odločbe o parcelaciji. 
Pritožba zoper odločbo o parcelaciji ne zadrži vpisa sprememb 
podatkov v katastru nepremičnin.

18. člen
(stanje javnih cest ter prometne signalizacije  

in prometne opreme)
(1) Javne ceste se redno vzdržujejo tako, da jih lahko ob 

upoštevanju prometnih pravil in vremenskih razmer za odvi-
janje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim 
namenjene.

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema na javnih 
cestah se postavi in označi v skladu s tem zakonom, in tako, da 
je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uni-
čenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena 
ali ponovno označena.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki prometne signalizacije ali prome-
tne opreme na javni cesti ne postavi ali označi v skladu s tem 
zakonom, ali ki prometne signalizacije ali prometne opreme 
ne vzdržuje ali je ob uničenju, poškodovanju ali odstranitvi ne 
zamenja, nadomesti ali ponovno označi, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov.

19. člen
(redno vzdrževanje javnih cest)

(1) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega dela za ohranjanje javnih cest v 
stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor 
nad stanjem javnih cest in cestnega zemljišča ter vzpostavitev 
prevoznosti javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah (v na-
daljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest).

(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto in način 
izvedbe rednih vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo re-
dnega vzdrževanja javnih cest.

(3) Način opravljanja gospodarske javne službe redne-
ga vzdrževanja državnih cest določi vlada, občinskih cest pa 
občina.

20. člen
(nujna vzdrževalna dela ob stavki)

(1) Izvajalec rednega vzdrževanja cest ob stavki svojih 
delavcev zagotovi najmanj:

– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za 
varen promet z rednimi pregledi cest v obsegu in pogostnosti, 
ki sta določena za posamezno kategorijo ceste;

– zavarovanje nevarnih mest na cesti, če ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda 
ne more takoj odpraviti;

– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev 
bi lahko povzročila poškodbe ceste ali ogrozila življenja ljudi in 
živali ter povzročila veliko gospodarsko škodo;

– pripravljenost za ukrepanje ob grozeči naravni nesreči, 
vzpostavljanje prometne signalizacije ter odpravljanje posledic 
naravnih in drugih nesreč na javnih cestah;

– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki 
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;

– zagotavljanje tekočih podatkov o stanju in prevoznosti 
cest.

(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
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21. člen
(vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, 

rekonstrukcija in novogradnja cest)
(1) Pri vzdrževalnih delih izvajalec del najpozneje v 

30 dneh po končanju del poda upravljavcu ceste pisno izjavo o 
dokončanju del. Po prejemu izjave upravljavec ceste z izvajal-
cem in nadzornikom opravi pregled izvedenih del. Vzdrževalna 
dela se zaključijo s sklepom upravljavca ceste.

(2) V okviru vzdrževalnih del v javno korist se lahko zgra-
dijo tudi drugi cestni objekti, ki jih pogojujejo načrtovana vzdr-
ževalna dela v javno korist (npr. premostitveni objekti, oporni 
in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne 
ograje), ter objekti gospodarske javne infrastrukture in priključ-
kov nanjo, ki jih je treba v območju ceste zgraditi, nadomestiti 
ali prestaviti zaradi izvedbe teh del.

(3) Kot vzdrževalna dela v javno korist se lahko izven 
območja ceste izvajajo ukrepi, namenjeni varovanju ceste pred 
padajočim kamenjem in drevjem (npr. lovilne mreže, zaščitne 
mreže in palisadne stene), ukrepi, namenjeni varovanju bi-
valnega okolja pred vplivi ceste (npr. protihrupna zaščita), ter 
gradnja začasnih premostitvenih objektov in cest za potrebe 
obvozov, katerih uporaba je dovoljena največ dve leti.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko kot 
vzdrževalna dela v javno korist zgradi kolesarska pot med 
dvema javnima cestama, če je ta sestavni del daljinske kole-
sarske povezave, če njena dolžina ne presega 1000 metrov in 
če izpolnjuje merila za enostavne gradbene inženirske objekte, 
določene s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov.

(5) Za izvedbo vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 
javno korist se investicijska dokumentacija ne izdeluje, razen 
dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in poročila o 
izvajanju investicije.

(6) Če se pri vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v 
javno korist ugotovi, da gre za več podobnih investicij ali za 
druge smiselno povezane posamične ukrepe (npr. preplastitve, 
sanacije objektov, brežin in zidov), ki so po vsebini, zasnovi 
in obsegu zaključena celota, se lahko združijo v programski 
projekt, za katerega veljajo isti postopki in merila kot za po-
samičen investicijski projekt. Vrednost posameznega ukrepa 
oziroma objekta v programskem projektu ne sme presegati 
enega milijona eurov.

(7) Dokumentacija izvedenih del za vzdrževalna dela v 
javno korist, ki se izvajajo zaradi odprave posledic prometnih 
in drugih nesreč ter izrednih dogodkov, se izdela po nastanku 
prometne in druge nesreče oziroma izrednega dogodka.

(8) Če se vzdrževalna dela v javno korist izvajajo pod 
prometom, načrt organizacije gradbišča obsega tudi načrt pro-
metne ureditve s prikazom zapore ceste. Če se za začasno 
cesto uporabi dokončana posamezna faza ceste ter v primeru, 
ko so vzdrževalna dela v javno korist končana in še ni izdano 
dovoljenje iz desetega odstavka tega člena, lahko izvajalec 
rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod po-
sebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je nadzornik 
predhodno podal pisno izjavo, da so dela dokončana v skladu 
s projektno dokumentacijo in da so izpolnjene predpisane 
bistvene zahteve.

(9) Po izvedbi vzdrževalnih del v javno korist izvajalec del 
najpozneje v 30 dneh po končanju del poda upravljavcu ceste 
pisno izjavo o dokončanju del, na podlagi katere upravljavec 
ceste poda ministru, pristojnemu za promet, za državne ceste 
ali županu za občinske ceste zahtevo za pregled izvedenih 
del. Če izvajalec del pisne izjave o dokončanju del ne poda v 
roku iz prejšnjega stavka, upravljavec ceste v petih dneh poda 
ministru, pristojnemu za promet, za državne ceste ali županu 
za občinske ceste zahtevo za pregled izvedenih del.

(10) Po opravljenem pregledu izda minister, pristojen za 
promet, za državne ceste oziroma župan za občinske ceste od-
ločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali 
izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestne-
ga objekta v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti, oziroma 

v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti v roku, 
določenem v dovoljenju za izročitev ceste, cestnega odseka ali 
cestnega objekta v začasno omejeno uporabo. Minister, pristo-
jen za promet, oziroma župan lahko v času veljavnosti dovo-
ljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta 
v začasno omejeno uporabo podaljšata njegovo veljavnost, če 
upravljavec ceste ugotovljenih pomanjkljivosti iz upravičenih 
razlogov (npr. zaradi neugodnih vremenskih razmer, nepravo-
časne uskladitve projekta izvedenih del s tehnično upravičenimi 
spremembami, ugotovljenimi na pregledu izvedenih del) ni 
mogel odpraviti v roku, določenem v dovoljenju za izročitev ce-
ste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno 
uporabo, vendar največ za dve leti. V postopku izdaje dovolje-
nja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v 
začasno ali neomejeno uporabo je stranka le upravljavec ceste.

(11) Za izvedbo vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 
javno korist minister, pristojen za promet, predpiše način in 
postopek odobritve projektne dokumentacije, vrsto in način 
izvedbe, način in postopek nadzora nad izvedbo, način in 
postopek pregleda, način in postopke prevzema izvedenih del.

(12) Rekonstrukcija in novogradnja cest se izvajata v 
skladu z zakonoma, ki urejata graditev objektov in urejanje 
prostora.

22. člen
(obveznosti lastnikov ali imetnikov pravice uporabe 

nepremičnin ob javni cesti)
(1) Lastniki ali imetniki pravice uporabe zemljišč ob javni 

cesti dopustijo posege, ki so nujno potrebni za nemoteno upo-
rabo javne ceste, zlasti:

– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrže-
vanja;

– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča 
in cestnega telesa;

– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih na-

prav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, 
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda;

– izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste ozi-
roma odpravo neposredno grozeče nevarnosti, če izvedba 
ukrepov ni mogoča v okviru cestnega zemljišča.

(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko 
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni 
s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanj-
šano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni 
dobiček.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 
– lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ne dopusti 
posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki ne 
dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena, njena 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

23. člen
(obveznosti upravljavca ceste zaradi čezmerne obremenitve 

varovanih prostorov stavb s hrupom)
(1) Če linijski vir hrupa zaradi obratovanja ceste v obstoje-

či stavbi čezmerno obremenjuje varovane prostore, upravljavec 
ceste za te prostore zagotavlja pasivne ukrepe za varstvo pred 
hrupom v skladu s predpisom o ocenjevanju in urejanju hrupa 
v okolju.

(2) Pasivne ukrepe iz prejšnjega odstavka upravljavec 
ceste zagotavlja lastniku stavbe v obliki sofinanciranja stroškov 
menjave stavbnega pohištva na fasadah stavb, na katerih je 
ugotovljena čezmerna obremenitev linijskega vira hrupa zaradi 
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obratovanja ceste. Kot ocena obremenitve okolja s hrupom iz 
predpisa, ki ureja področje mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju, se štejejo rezultati obratovalnega monitoringa hrupa.

(3) Upravljavec ceste zagotavlja pasivne ukrepe iz prej-
šnjega odstavka le na stavbah, ki so zgrajene v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov, in so naseljene oziroma 
v uporabi. Višina sofinanciranja je odvisna od ravni hrupa, ki 
ji je stavba izpostavljena, ne sme pa presegati 60 odstotkov 
zneska izvedbe celotnega ukrepa na čezmerno obremenjenih 
delih stavbe.

(4) K izvedbi pasivnih ukrepov iz drugega odstavka tega 
člena upravljavec ceste ni zavezan, če gre za obstoječo stavbo 
z varovanimi prostori, pri kateri bi morala biti izvedena ustrezna 
zaščita pred hrupom ob njeni gradnji, ali pa izvedba ukrepa 
zaradi slabega gradbenega stanja stavbe ni mogoča.

(5) O pravici do sofinanciranja pasivnega ukrepa za var-
stvo pred hrupom odloči upravljavec ceste na zahtevo lastnika 
stavbe.

(6) Minister, pristojen za promet, podrobneje predpiše po-
goje in postopek za izvedbo ter sofinanciranje pasivnih ukrepov 
za varstvo pred hrupom varovanih prostorov stavb.

24. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema)

(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporablja-
jo za javni cestni promet, so opremljene s predpisano prome-
tno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega 
prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim 
naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna 
obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu.

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah 
sta postavljeni tako, da ju avtomatizirani sistemi za pomoč 
voznikom lahko zaznajo, udeleženci cestnega prometa pa pra-
vočasno opazijo in razumejo njun pomen ter ravnajo v skladu s 
pomenom in zahtevami, ki jih določata.

(3) Prometna signalizacija in prometna oprema ustrezata 
odrejeni prometni ureditvi in prometno-tehničnim in varnostnim 
razmeram na cesti oziroma delu ceste.

(4) Prometna signalizacija in prometna oprema se posta-
vita tako, da omogočata v primeru prometnih in drugih nesreč 
ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje in preusmerjanje 
udeležencev cestnega prometa na drugo državno, občinsko ali 
nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.

(5) Prehodi za pešce in kolesarje na cestah so označeni s 
predpisano prometno signalizacijo in ponoči osvetljeni v skladu 
s tem zakonom in zakonom, ki ureja varstvo okolja. Semafo-
rizirani prehodi za pešce in kolesarje in prehodi za pešce in 
kolesarje v križiščih se ne označujejo z vertikalno prometno 
signalizacijo. Prehodi za pešce in kolesarje na cestah z dvema 
ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer so dopustni 
le v primeru, ko prostorske omejitve ne omogočajo izvedbe 
izvennivojskega križanja. V teh primerih se prometna pasova 
ločita s prometnim otokom ali izvede semaforiziran prehod, 
razen na enosmernih cestah v naselju, ki potekajo v območju 
omejene hitrosti.

(6) S prometno signalizacijo in prometno opremo se ozna-
čijo tudi nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi poškodbe ali 
ovire na cesti, ter začasne obveznosti, omejitve ali prepovedi 
v prometu. Namestitev in uporaba prometne opreme na javni 
cesti je dopustna tudi za prisilno ustavljanje vozil, s katero se 
prepreči nadaljnja vožnja in voznika prisili k ustavitvi vozila, v 
primerih, ko je utemeljeno pričakovati, da bi z nadaljevanjem 
vožnje ogrožal druge udeležence cestnega prometa.

(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo iz prej-
šnjega odstavka je treba odstraniti, ko preneha vzrok, zaradi 
katerega sta bili postavljeni, oziroma ju prekriti za čas, ko nista 
potrebni.

(8) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru 
del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec re-
dnega vzdrževanja ceste.

(9) Pri postavljanju prometne signalizacije velja med upra-
vljavci cest medsebojna vzajemnost, kjer lahko upravljavec 
ene ceste v primeru zapore in omejitve uporabe te ceste 
ali označitve spremembe prometne ureditve na njej postavlja 
prometno signalizacijo na cesti, s katero upravlja drug upra-
vljavec. O postavitvi prometne signalizacije obvesti upravljavca 
te ceste najmanj tri dni pred postavitvijo. Upravljavec ceste s 
postavitvijo prometne signalizacije na cesti, s katero upravlja 
drug upravljavec ceste, prevzema odgovornost za pravilnost 
njene postavitve.

(10) Ne glede na osmi odstavek tega člena smejo prome-
tno signalizacijo in prometno opremo za kratkotrajno ustavitev 
prometa pri opravljanju izrednega prevoza pod pogoji dovolje-
nja za izredni prevoz postaviti in odstraniti izvajalci izrednega 
prevoza.

(11) Ne glede na osmi odstavek tega člena lahko prome-
tno signalizacijo in prometno opremo za začasno označitev 
kraja nadzora postavljajo in odstranjujejo tudi pooblaščene 
osebe organov, pristojnih za nadzor predpisov, s katerimi so 
določeni prekrški, in v skladu s svojimi pooblastili opravljajo 
nadzor v prometu.

(12) Izvajalci izrednega prevoza, gasilci in delavci orga-
nov iz prejšnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo 
prometne signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgo-
vornost za pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.

(13) Ne glede na osmi odstavek tega člena smejo pro-
metno signalizacijo in prometno opremo za označitev kraja, na 
katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarova-
nje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazovanje drugih 
nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in odstraniti 
policisti in cestninski nadzorniki, za označitev in zavarovanje 
kraja prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka na 
oziroma ob javni cesti pa tudi gasilci.

(14) Z globo 1.000 eurov se kaznujeta za prekršek izva-
jalec rednega vzdrževanja cest in izvajalec izrednega prevoza, 
če ravnata v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, njuna 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

25. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali 
druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem 
prometu onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s 
prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih 
opozori na prisotnost ranljivih udeležencev v prometu.

(2) Naprave iz prejšnjega odstavka lahko v primeru ne-
upoštevanja odrejenih obveznosti oziroma izrecnih odredb s 
strani udeležencev cestnega prometa promet umirjajo tudi 
selektivno z dvigovanjem ali spuščanjem vozne površine.

(3) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na 
cesti, ki s svojim oblikovanjem umirjajo promet (npr. drevesna 
zasaditev, strukturna in barvna obdelava prometnih površin, 
urbana oprema).

(4) Naprave in ukrepi za umirjanje prometa se lahko po-
stavijo oziroma izvedejo na cestah, ob katerih potekajo šolske 
poti, in na delih cest v naselju, ki potekajo pred vzgojno-var-
stvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi ustanovami 
s specifično populacijsko strukturo, mimo katerih z rešitvami 
in ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo projektiranje cest, ni 
mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.

(5) Naprave oziroma ukrepi iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena se označijo s predpisano prometno signa-
lizacijo in prometno opremo.

26. člen
(križanja javne ceste z železniško progo)

Križanja javnih cest in železniških prog se omejijo na 
najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več javnih 
cest usmeri na skupno križanje z železniško progo. Način 
križanja javnih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov 
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njihove gradnje, ki bremeni javno cesto ali železniško progo, 
se uredita v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem 
prometu.

27. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob javni cesti)

(1) Upravljavec ceste lahko ministrstvu, pristojnemu za 
gozdarstvo, poda predlog, da se gozd vzdolž javne ceste ali 
v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred 
erozijo zemljišča, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za 
varovalni gozd v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki v območju javne ceste 
pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, pred za-
četkom del obvestijo upravljavca ceste o vrsti in obsegu del in 
vrsto in obseg del uskladijo z upravljavcem ceste tako, da se 
kar najbolj zavaruje tudi javna cesta.

(3) Upravljavec ceste krije del stroškov za pogozditev go-
ljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, 
ki ga imajo takšna dela za varstvo javne ceste.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

28. člen
(gradnja žičniških naprav čez javne ceste)

(1) Javna cesta, ki jo prečka žičniška naprava, se zavaru-
je z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja 
lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške 
naprave.

(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

29. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin ob javni cesti)

(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v 
takšni oddaljenosti od javne ceste, da to ne vpliva na stabilnost 
cestnih objektov, cestnega telesa, vzdrževanje ceste in varnost 
prometa.

(2) Če so za območje pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin na podlagi študij, ki so podlaga za pripravo prostor-
skega akta, dokazani vplivi pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin na javno cesto, mora biti upravljavec ceste vključen v 
postopek prostorskega načrtovanja pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin.

30. člen
(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu ceste)
(1) Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu ceste, ki bi 

lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa ali kakor koli 
drugače ogrozila varnost prometa na cesti, lastnik zemljišča ali 
imetnik pravice uporabe zemljišča pridobi soglasje upravljavca 
ceste.

(2) Če izvajalec rednega vzdrževanja cest ugotovi, da 
izvajanje del zunaj varovalnega pasu ceste, za izvedbo katerih 
ni bilo pridobljeno soglasje iz prejšnjega odstavka, ogroža sta-
bilnost ceste ali povzroča nevarnosti erozije, pozove lastnika 
zemljišča ali imetnika pravice uporabe zemljišča, da nemudo-
ma preneha izvajati dela in o tem obvesti upravljavca ceste, 
ki od lastnika zemljišča ali imetnika pravice uporabe zemljišča 
zahteva, da v 30 dneh od prejema poziva poda vlogo za pri-
dobitev soglasja.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali ne poda vloge za 
pridobitev soglasja upravljavca ceste iz prejšnjega odstavka.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki rav-
na v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali ne poda vloge 
za pridobitev soglasja upravljavca ceste iz drugega odstavka 
tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

31. člen
(izvajanje del v območju javne ceste)

(1) Za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gra-
dnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del 
(npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, 
ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodo-
vala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se 
pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji 
za opravljanje teh del.

(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki v območju javne ceste brez soglasja upravljavca ceste 
ali v nasprotju z njim opravlja gradbena in druga dela, pove-
zana z gradnjo, ter gozdarska dela in s tem ovira ali ogroža 
promet ali poškoduje javno cesto ali poveča stroške njenega 
vzdrževanja.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

32. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavci javnih cest  

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje objektov in naprav za ohranjanje vo-

dnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi prečkanja javne 
ceste z vodotokom ali njenega poteka po priobalnih zemljiščih 
vodotoka, krije upravljavec ceste.

(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije pre-
mostitvenega objekta ter objektov in naprav, ki so bili zgrajeni 
izključno za zaščito premostitvenega objekta pred škodljivim 
delovanjem voda (npr. pragovi, obrežna zavarovanja), so se-
stavni del vzdrževanja javne ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni 
del vzdrževanja vodotoka.

(4) Če javna cesta poteka po priobalnih zemljiščih vodo-
toka, stroške vzdrževanja javne ceste in pripadajočih objektov 
ter vodnih ureditev, ki so bili zgrajeni izključno za zaščito javne 
ceste pred škodljivim delovanjem voda, na tem območju javne 
ceste krije upravljavec ceste. Stroški vzdrževanja objektov in 
vodnih ureditev, ki služijo tako zaščiti javne ceste pred ško-
dljivim delovanjem voda kot tudi ohranjanju vodnega režima, 
se sorazmerno razdelijo med upravljavca ceste in upravljavca 
vodotoka.

(5) Če javna cesta poteka po priobalnih zemljiščih vodoto-
ka, upravljavec vodotoka in upravljavec ceste skleneta dogovor 
glede izvajanja posameznih vzdrževalnih del na vodotoku in 
medsebojnih obveznosti pri izvajanju teh del.

33. člen
(razmejitev obveznosti med različnimi investitorji  

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Investitor občinske ceste ali objekta oziroma naprave 

druge gospodarske javne infrastrukture, ki se gradi v okviru 
gradnje državne ceste, v celoti zagotovi financiranje takšne 
gradnje, če zakon ne določa drugače.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi v primeru, ko se 
v okviru gradnje avtoceste ali hitre ceste, katere investitor je 
koncesionar iz 14. člena ali posebna gospodarska družba iz 
54. člena tega zakona, gradi ali obnavlja druga državna cesta.
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(3) Infrastrukturo, ki se v skladu s prvim in drugim odstav-
kom tega člena gradi v okviru gradnje državne ceste, upravlja-
vec, določen v pogodbi iz četrtega odstavka tega člena, po 
njeni končani gradnji prevzame v upravljanje in vzdrževanje. 
Če je ne prevzame v upravljanje in vzdrževanje, povrne vse 
stroške in vso škodo, povezano s to infrastrukturo, ki nastane 
investitorju ceste, od katerega bi infrastrukturo moral prevzeti.

(4) Razmejitev obveznosti med investitorji iz prvega in 
drugega odstavka tega člena ter upravljavci se podrobneje 
uredi s pogodbo.

(5) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata, 
če je gradnja gospodarske javne infrastrukture nujna posledica 
gradnje državne ceste (npr. odprava škode, nastale na infra-
strukturi zaradi gradnje državne ceste, prestavitev infrastruktu-
re zaradi gradnje državne ceste).

34. člen
(največje dovoljene osne obremenitve vozil na javnih cestah)

(1) Na javnih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali 
skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih 
osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali 
skupine vozil.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek na javnih cestah vozila 
ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati 
omejenih osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.

(3) Lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila ali skupine 
vozil, s katerim je bila pri prevozu deljivega tovora presežena 
največja dovoljena osna obremenitev, upravljavcu ceste plača 
odškodnino zaradi obremenitve javne ceste nad s predpisi ali 
s prometno signalizacijo določeno največjo dovoljeno osno 
obremenitev vozila ali skupine vozil. Pri odmeri odškodnine 
se upoštevajo prevozna razdalja na javni cesti, na kateri je 
bila prekoračena največja dovoljena osna obremenitev vozila 
ali skupine vozil, in škodni vplivi prevoza na javno cesto, ki so 
odvisni od višine prekoračitve največje dovoljene osne obreme-
nitve vozila ali skupine vozil. Odškodnina obsega tudi stroške 
postopka izračuna njene višine.

(4) Policija ali občinsko redarstvo, ki na javni cesti ugo-
tovita kršitev po tem členu, o pravnomočno ugotovljenem pre-
kršku obvestita upravljavca ceste, po kateri je potekal prevoz, 
ter mu pošljeta vse informacije in predložita vse dokaze, ki so 
potrebni za izračun odškodnine. Upravljavec ceste na podlagi 
pridobljenih podatkov in predloženih dokazov z odločbo odloči 
o višini odškodnine.

(5) Višino in način zaračunavanja odškodnine iz tretjega 
odstavka tega člena podrobneje predpiše vlada.

(6) Voznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim oziroma 
drugim odstavkom tega člena, oseba, ki naloži tovor, in na-
ročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju 
s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se kaznuje za 
prekršek z globo:

– 200 eurov, če osna obremenitev presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obremenitev 
od 3 do vključno 10 odstotkov;

– 300 eurov, če osna obremenitev presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obremenitev 
nad 10 do vključno 20 odstotkov;

– 600 eurov, če osna obremenitev presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obremenitev 
nad 20 do vključno 30 odstotkov;

– 900 eurov, če osna obremenitev presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obremenitev 
nad 30 odstotkov.

(7) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja pre-
voz v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, 
ki naloži tovor, oziroma kot naročnik prevoza zahteva, da se 
prevoz opravlja v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 
tega člena, se kaznuje za prekršek z globo:

– 600 eurov, če osna obremenitev presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obremenitev 
od 3 do vključno 10 odstotkov;

– 900 eurov, če osna obremenitev presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obremenitev 
nad 10 do vključno 20 odstotkov;

– 1.800 eurov, če osna obremenitev presega največjo 
dovoljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obre-
menitev nad 20 do vključno 30 odstotkov;

– 3.000 eurov, če osna obremenitev presega največjo 
dovoljeno oziroma s prometnim znakom omejeno osno obre-
menitev nad 30 odstotkov.

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja 
prevoz v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
ki naloži tovor, oziroma kot naročnik prevoza zahteva, da se 
prevoz opravlja v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 
tega člena.

(9) Na javnih cestah je prepovedan promet vozil, katerih 
osne obremenitve presegajo dovoljene osne obremenitve po 
določilih proizvajalca vozila.

(10) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
opravlja prevoz v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(11) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja pre-
voz v nasprotju z devetim odstavkom tega člena, se kaznuje 
za prekršek z globo:

– 600 eurov, če osna obremenitev presega dovoljeno 
osno obremenitev po določilih proizvajalca vozila do vključno 
10 odstotkov;

– 900 eurov, če osna obremenitev presega dovoljeno 
osno obremenitev po določilih proizvajalca vozila nad 10 do 
vključno 20 odstotkov;

– 1.800 eurov, če osna obremenitev presega dovoljeno 
osno obremenitev po določilih proizvajalca vozila nad 20 do 
vključno 30 odstotkov;

– 3.000 eurov, če osna obremenitev presega dovoljeno 
osno obremenitev po določilih proizvajalca vozila nad 30 od-
stotkov.

(12) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja 
prevoz v nasprotju z devetim odstavkom tega člena.

35. člen
(največje dovoljene skupne mase vozil na javnih cestah)

(1) Na javnih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali sku-
paj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih skupnih 
mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek na javnih cestah vozila 
ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati 
omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim znakom.

(3) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s 
prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, oseba, ki naloži 
tovor, in naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz opravlja v 
nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se 
kaznuje za prekršek z globo:

– 200 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso od 3 do 
vključno 10 odstotkov;

– 300 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 10 do 
vključno 20 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 20 do 
vključno 30 odstotkov;

– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 
30 odstotkov.

(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja pre-
voz v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, 
ki naloži tovor, oziroma kot naročnik prevoza zahteva, da se 
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prevoz opravlja v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 
tega člena, se kaznuje za prekršek z globo:

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso od 3 do 
vključno 10 odstotkov;

– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 10 do 
vključno 20 odstotkov;

– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 
20 do vključno 30 odstotkov;

– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 
30 odstotkov.

(5) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim oziroma dru-
gim odstavkom tega člena, ki naloži tovor, oziroma kot naročnik 
prevoza zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju s prvim 
oziroma drugim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek 
z globo:

– 200 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso od 3 do 
vključno 10 odstotkov;

– 300 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 10 do 
vključno 20 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 20 do 
vključno 30 odstotkov;

– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 
30 odstotkov.

36. člen
(največje dovoljene mase vozil na javnih cestah)

(1) Na javnih cestah je prepovedan promet vozil ali sku-
pine vozil, katerih največja dovoljena masa presega največjo 
dovoljeno maso, odrejeno s prometnim znakom.

(2) Na javnih cestah je prepovedan promet vozil ali sku-
pine vozil, katerih skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila.

(3) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena.

(4) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju z 
drugim odstavkom tega člena z vozilom ali skupino vozil, kate-
rih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, se kaznuje 
za prekršek z globo:

– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do vključno 10 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no maso po določilih proizvajalca vozila nad 10 do vključno 
20 odstotkov;

– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no maso po določilih proizvajalca vozila nad 20 do vključno 
30 odstotkov;

– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 30 odstotkov.

(5) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju z 
drugim odstavkom tega člena z vozilom ali skupino vozil, ka-
terih največja dovoljena masa presega 3,5 do vključno 12 ton, 
se kaznuje za prekršek z globo:

– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do 
15 odstotkov;

– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 15 do 
25 odstotkov;

– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 25 od-
stotkov.

(6) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju 
z drugim odstavkom tega člena z vozilom ali skupino vozil, 
katerih največja dovoljena masa presega 12 ton, se kaznuje 
za prekršek z globo:

– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do 
10 odstotkov;

– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 10 do 
20 odstotkov;

– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 20 do 
30 odstotkov;

– 1.200 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 30 od-
stotkov.

(7) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju 
z drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom ali 
skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 
3,5 tone, se kaznuje za prekršek z globo:

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do vključno 10 odstotkov;

– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no maso po določilih proizvajalca vozila nad 10 do vključno 
20 odstotkov;

– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 20 do vključno 
30 odstotkov;

– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 30 odstotkov.

(8) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju 
z drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom ali 
skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 do 
vključno 12 ton, se kaznuje za prekršek z globo:

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;

– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do 
15 odstotkov;

– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 15 do 
25 odstotkov;

– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 25 od-
stotkov.

(9) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju 
z drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom ali 
skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 12 ton, 
se kaznuje za prekršek z globo:

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;

– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do 
10 odstotkov;

– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 10 do 
20 odstotkov;

– 2.400 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 20 do 
30 odstotkov;

– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 30 od-
stotkov.
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(10) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena opra-
vlja prevoz z vozilom ali skupino vozil, katerih največja dovolje-
na masa ne presega 3,5 tone, se kaznuje za prekršek z globo:

– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do vključno 10 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no maso po določilih proizvajalca vozila nad 10 do vključno 
20 odstotkov;

– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovolje-
no maso po določilih proizvajalca vozila nad 20 do vključno 
30 odstotkov;

– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 30 odstotkov.

(11) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena 
opravlja prevoz z vozilom ali skupino vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 do vključno 12 ton, se kaznuje za 
prekršek z globo:

– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do 
15 odstotkov;

– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 15 do 
25 odstotkov;

– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 25 od-
stotkov.

(12) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena opra-
vlja prevoz z vozilom ali skupino vozil, katerih največja dovo-
ljena masa presega 12 ton, se kaznuje za prekršek z globo:

– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno 
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;

– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do 
10 odstotkov;

– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 10 do 
20 odstotkov;

– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 20 do 
30 odstotkov;

– 1.200 eurov, če skupna masa presega največjo dovo-
ljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 30 od-
stotkov.

37. člen
(prevoz zabojnika ali zamenljivega tovorišča)

(1) Špediter izroči vozniku prevoznika, ki mu je zaupal 
prevoz zabojnika ali zamenljivega tovorišča, dokument o masi 
zabojnika ali zamenljivega tovorišča, v katerem so navedeni 
pravilni podatki o njuni masi.

(2) Voznik na zahtevo policista ali občinskega redarja 
izroči na vpogled dokument o masi zabojnika ali zamenljivega 
tovorišča.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek špediter 
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki vozniku prevoznika 
ne izroči dokumenta o masi zabojnika ali zamenljivega tovori-
šča, ali ki vozniku prevoznika izroči dokument s pomanjkljivimi 
ali napačnimi podatki o masi zabojnika ali zamenljivega tovori-
šča in vozilo ali skupina vozil, ki prevaža zabojnik ali zamenljivo 
tovorišče, zaradi tega presega dovoljeno maso, predpisano za 
posamezno vrsto vozila ali skupino vozil, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 300 eurov.

(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

38. člen
(prepoznava vozil, ki presegajo dovoljeno maso)

(1) Prepoznavo vozil ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s 
tovorom presegajo dovoljene mase, predpisane za posamezne 
vrste vozil ali skupine vozil, izvaja pristojni nadzorni organ iz 
123. člena tega zakona z napravami za samodejno pridobi-
vanje podatkov o masah vozil ali skupine vozil, nameščenimi 
ali vgrajenimi v cesto. Zaradi zagotavljanja varstva cestne 
infrastrukture pred poškodbami, ki so posledica preseganja 
dovoljene mase, predpisane za posamezne vrste vozil ali sku-
pine vozil, se lahko z napravami za samodejno pridobivanje 
podatkov o masah vozil ali skupine vozil zbirajo samo osebni 
podatki iz druge alineje četrtega odstavka tega člena.

(2) Število nadzorov glede dovoljene mase, predpisane 
za posamezne vrste vozil ali skupine vozil, v posameznem 
koledarskem letu mora biti sorazmerno s skupnim številom iz-
vedenih nadzorov nad vozili v posameznem koledarskem letu.

(3) Z napravami iz prvega odstavka tega člena pridobljeni 
podatki o preseganju dovoljenih mas vozil ali skupine vozil se 
lahko uporabijo kot dokaz v postopku o prekršku, če naprave 
izpolnjujejo meroslovne zahteve, ki so za te naprave predpisa-
ne s predpisi, ki urejajo meroslovne zahteve.

(4) Upravljavec zbirke podatkov o masah vozil je pristojni 
nadzorni organ iz 123. člena tega zakona. Za opravljanje nad-
zora nad preseganjem dovoljenih mas vozil ali skupine vozil z 
napravami iz prvega odstavka tega člena in izvedbo postopka 
o prekršku pristojni nadzorni organ iz 123. člena tega zakona 
pridobiva, zbira, obdeluje in upravlja naslednje podatke:

– osebno ime kršitelja oziroma njegova firma, naslov stal-
nega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO, če je 
fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, matična številka 
pravne osebe, zaposlitev odgovorne osebe;

– slikovne posnetke vozila v delu, ki omogoča prepoznavo 
registrske označbe vozila in samega vozila.

(5) Podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka pridobi 
pristojni nadzorni organ iz 123. člena tega zakona iz registra 
prebivalstva, evidence registriranih vozil in Poslovnega registra 
Slovenije o zastopnikih pravnih oseb.

(6) Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju in vodenju 
osebnih podatkov iz četrtega odstavka tega člena pristojni 
nadzorni organ iz 123. člena tega zakona ravna v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(7) Podatke iz četrtega odstavka tega člena pristojni nad-
zorni organ iz 123. člena tega zakona obdeluje v tolikšnem 
obsegu in trajanju, kolikor je nujno potrebno za izvedbo nad-
zora in postopka o prekršku, vendar najdlje dve leti od njihove 
pridobitve. Po poteku roka iz prejšnjega stavka se podatki 
nepovratno anonimizirajo.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se slikovni posnetki 
vozila iz druge alineje četrtega odstavka tega člena, ki se ne 
uporabijo za dokazovanje prekrškov, brišejo takoj, ko je to mo-
goče, najpozneje pa v 30 dneh od njihovega nastanka.

(9) Ministrstvo, pristojno za promet, v skladu z 18. členom 
Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opra-
vljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direk-
tive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1055 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb 
(ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 
za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza 
(UL L št. 249 z dne 31. 7. 2020, str. 17), opravlja naloge na-
cionalne kontaktne točke v zvezi s posredovanjem informacij 
o kršitvah in kaznih, povezanih s tem členom, ki jih zahtevajo 
nacionalne kontaktne točke drugih držav članic.

(10) Pristojni nadzorni organ iz 123. člena tega zakona 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za promet, najpozneje do 15. fe-
bruarja za preteklo leto, podatke o:
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– številu vozil ali skupine vozil, ki so bila nadzirana zaradi 
suma preseganja dovoljenih mas vozil ali skupine vozil;

– številu kršitev v zvezi s preseganjem dovoljene mase 
vozil ali skupine vozil.

(11) Ministrstvo, pristojno za promet, vsaki dve leti, najpo-
zneje do 30. septembra po koncu dveletnega obdobja, pošlje 
zbrane podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji.

39. člen
(izredni prevoz po javni cesti)

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki 
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovo-
ljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, 
višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo ali 
skupina vozil sama ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom 
dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa 
presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena 
na javni cesti ali njenem delu.

(2) Izredni prevoz se opravi na podlagi dovoljenja za 
izredni prevoz, ki ga izda upravljavec ceste iz šestega ali sed-
mega odstavka tega člena. Zoper dovoljenje za izredni prevoz 
je dovoljena pritožba v 15 dneh od njegove vročitve, ki pa ne 
zadrži njegove izvršitve.

(3) Dovoljenje za izredni prevoz se izda, če sta vozilo 
ali tovor konstrukcijsko nedeljiva tako, da z demontažo delov 
vozila ali tovora ni mogoče zmanjšati njune skupne mase, mer 
ali osne obremenitve na raven s predpisi ali prometnim znakom 
omejene skupne mase, mer ali osnih obremenitev na javni 
cesti, in če je pri izvedbi izrednega prevoza mogoče zagotoviti 
pogoje za varno in čim manj moteno odvijanje cestnega pro-
meta. Dovoljenje za izredni prevoz vsebuje podatke o fizični ali 
pravni osebi, na katero se glasi dovoljenje za izredni prevoz, 
vozilu ali vozilih, s katerimi se sme opraviti izredni prevoz, 
skupni masi, merah in osnih obremenitvah izrednega prevoza, 
ki presegajo s predpisom ali s prometnim znakom omejeno 
skupno maso, mere ali osne obremenitve na prevozni poti, pre-
vozni poti izrednega prevoza, času, v katerem se sme opraviti 
izredni prevoz, obveznosti spremstva izrednega prevoza, vrsti 
spremstva, številu vozil za spremstvo oziroma obveznosti so-
delovanja policije med izvajanjem izrednega prevoza ter druge 
pogoje za izvajanje izrednega prevoza (npr. obveznost umika 
na primerno mesto v primeru nastanka kolone vozil, ravnanje 
v primeru okvare vozila ali skupine vozil, s katerim se izvaja 
izredni prevoz, ravnanje v primeru poslabšanja vremenskih 
pogojev, obveščanje javnosti preko sredstev javnega obve-
ščanja). V dovoljenju za izredni prevoz se določi povračilo za 
izredni prevoz, ki se plača izdajatelju dovoljenja.

(4) Vozilo ali skupina vozil z nedeljivim tovorom ali vozilo 
samo ali skupina vozil brez tovora smejo presegati s predpisom 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, 
skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, navedenimi v 
dovoljenju za izredni prevoz po javni cesti. Osna obremenitev 
vozila ali skupine vozil, s katerim se opravlja izredni prevoz, ne 
sme preseči s predpisi ali prometnim znakom omejene osne 
obremenitve na cesti na prevozni poti za več kot 30 odstotkov. 
Večje preseganje osnih obremenitev se lahko z dovoljenjem za 
izredni prevoz odobri ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki se 
nanašajo na stanje vozišča, način vožnje ter tehnične značil-
nosti vozila in jih določi izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz.

(5) Ne glede na drugi in dvanajsti odstavek tega člena 
se brez dovoljenja za izredni prevoz opravi izredni prevoz za-
radi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih 
dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali 
poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na 
vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo 
izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.

(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po dr-
žavnih oziroma po državnih in občinskih cestah, izda direkcija. 
Kadar izredni prevoz poteka tudi po občinski cesti, se pridobi 
predhodno soglasje njenega upravljavca. Upravljavec občin-

ske ceste izda soglasje v treh dneh od prejetja vloge in ga po 
elektronski poti pošlje direkciji. Če upravljavec občinske ceste 
soglasja direkciji ne pošlje v roku iz prejšnjega stavka, se šteje, 
da je soglasje dano.

(7) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po ob-
činskih cestah, izda upravljavec občinske ceste, če občina z 
odlokom ne določi drugače.

(8) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog 
imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljav-
nosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz, 
tovoru, prevozni poti ali o času veljavnosti dovoljenja za izredni 
prevoz, če je sprememba upravičena in je izredni prevoz pod 
spremenjenimi pogoji izvedljiv.

(9) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz izdajatelj dovo-
ljenja obvesti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po 
katerih bo izredni prevoz potekal, občinsko redarstvo, če bo 
izredni prevoz potekal tudi po občinskih cestah, in prometno- 
informacijski center.

(10) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od ško-
dnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo in 
jih podrobneje predpiše vlada.

(11) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah 
in cestah, ki jih upravlja koncesionar iz 14. ali 67. člena oziroma 
gospodarska družba iz 54. člena tega zakona, in za katerega 
dovoljenja za izredni prevoz izdaja direkcija, so upravljavci teh 
cest upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni 
prevoz.

(12) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je 
prepovedan.

(13) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo 
izdajatelji dovoljenj.

(14) Minister, pristojen za promet, podrobneje predpiše 
pogoje za izdajo dovoljenj za izredne prevoze po javnih ce-
stah ter način in pogoje izvajanja izrednih prevozov po javnih 
cestah.

(15) Usposobljenost tranzitnih smeri za prevzem izrednih 
prevozov zagotavljajo izvajalci rednega vzdrževanja cest v 
okviru opravljanja gospodarske javne službe.

(16) Voznik posameznik, ki opravlja izredni prevoz v na-
sprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali ki opravlja prevoz 
deljivega tovora, oseba, ki naloži tovor v nasprotju z dovo-
ljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s predpisi, oziroma 
naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju 
z dovoljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s predpisi, se 
kaznuje za prekršek z globo:

– 300 eurov, če skupna masa presega do vključno 10 od-
stotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne 
mase, ali širina presega z dovoljenjem za izredni prevoz do-
voljeno širino, izmerjena širina pa je od vključno 2,60 metra 
do 2,65 metra, ali če osna obremenitev presega do vključno 
10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne 
obremenitve, ali če opravlja izredni prevoz v nasprotju z ostali-
mi pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz;

– 300 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina prese-
ga od vključno 0,05 metra do 0,15 metra največje s predpisi 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 400 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljeno širino, izmerjena širina pa je od vključno 
2,65 metra do 3,1 metra;

– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina prese-
ga od vključno 0,15 metra do 0,55 metra največje s predpisi 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 400 eurov, če dolžina presega od 2 do 20 odstotkov z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od 2 do 20 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene dolžine;

– 500 eurov, če skupna masa presega 10 odstotkov z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase in ne 
več kot 60 ton, ali višina presega do vključno 0,30 metra z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene višine, ali če osna 
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obremenitev presega od 10 do 20 odstotkov z dovoljenjem za 
izredni prevoz dovoljene osne obremenitve;

– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina prese-
ga do vključno 0,30 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene višine;

– 500 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljene širine, izmerjena širina pa je od vključno 
3,1 metra do vključno 3,5 metra;

– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina pre-
sega od vključno 0,55 metra do vključno 0,95 metra največje 
s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 500 eurov, če dolžina presega od vključno 20 do 40 od-
stotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od vključno 20 do 40 odstotkov največje s predpisi dovo-
ljene ali s prometnim znakom omejene dolžine;

– 900 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljene širine, izmerjena širina pa presega 3,5 metra;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina pre-
sega za več kot 0,95 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene širine;

– 900 eurov, če dolžina presega od vključno 40 odstotkov 
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od vključno 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali 
s prometnim znakom omejene dolžine;

– 900 eurov, če skupna masa presega 60 ton z dovo-
ljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase, ali višina 
presega več kot 0,30 metra z dovoljenjem za izredni prevoz 
dovoljene višine, ali če osna obremenitev presega od vključno 
20 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne 
obremenitve, ali se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina pre-
sega več kot 0,30 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene dolžine.

(17) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja iz-
redni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali 
ki opravlja prevoz deljivega tovora, oseba, ki naloži tovor v 
nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s 
predpisi, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz 
opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v na-
sprotju s predpisi, se kaznuje za prekršek z globo:

– 600 eurov, če skupna masa presega do vključno 10 od-
stotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne 
mase, ali širina presega z dovoljenjem za izredni prevoz do-
voljeno širino, izmerjena širina pa je od vključno 2,6 metra 
do 2,65 metra, ali če osna obremenitev presega do vključno 
10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne 
obremenitve, ali če opravlja izredni prevoz v nasprotju z ostali-
mi pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz;

– 600 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina prese-
ga od vključno 0,05 metra do 0,15 metra največje s predpisi 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 700 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljeno širino, izmerjena širina pa je od vključno 
2,65 metra do 3,1 metra;

– 700 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina prese-
ga od vključno 0,15 metra do 0,55 metra največje s predpisi 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 700 eurov, če dolžina presega od 2 do 20 odstotkov z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 700 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od 2 do 20 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene dolžine;

– 900 eurov, če skupna masa presega 10 odstotkov z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase in ne 
več kot 60 ton, ali višina presega do vključno 0,30 metra z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene višine, ali če osna 
obremenitev presega od 10 do 20 odstotkov z dovoljenjem za 
izredni prevoz dovoljene osne obremenitve;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina prese-
ga do vključno 0,30 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene višine;

– 900 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljene širine, izmerjena širina pa je od vključno 
3,1 metra do vključno 3,5 metra;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina pre-
sega od vključno 0,55 metra do vključno 0,95 metra največje 
s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 900 eurov, če dolžina presega od vključno 20 do 40 od-
stotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od vključno 20 do 40 odstotkov največje s predpisi dovo-
ljene ali s prometnim znakom omejene dolžine;

– 1.800 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljene širine, izmerjena širina pa presega 3,5 metra;

– 1.800 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina pre-
sega za več kot 0,95 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene širine;

– 1.800 eurov, če dolžina presega od vključno 40 odstot-
kov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 1.800 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina 
presega od vključno 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene 
ali s prometnim znakom omejene dolžine;

– 1.800 eurov, če skupna masa presega 60 ton z dovo-
ljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase, ali višina 
presega več kot 0,30 metra z dovoljenjem za izredni prevoz 
dovoljene višine, ali če osna obremenitev presega od vključno 
20 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne 
obremenitve, ali se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz;

– 1.800 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina 
presega več kot 0,30 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene dolžine.

(18) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem 
za izredni prevoz ali ki opravlja prevoz deljivega tovora, oseba, 
ki naloži tovor v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v 
nasprotju s predpisi, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da 
se prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz 
ali v nasprotju s predpisi, se kaznuje za prekršek z globo:

– 300 eurov, če skupna masa presega do vključno 10 od-
stotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne 
mase, ali širina presega z dovoljenjem za izredni prevoz do-
voljeno širino, izmerjena širina pa je od vključno 2,6 metra 
do 2,65 metra, ali če osna obremenitev presega do vključno 
10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne 
obremenitve, ali če opravlja izredni prevoz v nasprotju z ostali-
mi pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz;

– 300 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina prese-
ga od vključno 0,05 metra do 0,15 metra največje s predpisi 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 400 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljeno širino, izmerjena širina pa je od vključno 
2,65 metra do 3,1 metra;

– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina prese-
ga od vključno 0,15 metra do 0,55 metra največje s predpisi 
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 400 eurov, če dolžina presega od 2 do 20 odstotkov z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od 2 do 20 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene dolžine;

– 500 eurov, če skupna masa presega 10 odstotkov z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase in ne 
več kot 60 ton, ali višina presega do vključno 0,30 metra z 
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene višine, ali če osna 
obremenitev presega od 10 do 20 odstotkov z dovoljenjem za 
izredni prevoz dovoljene osne obremenitve;

– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina prese-
ga do vključno 0,30 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene višine;
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– 500 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljene širine, izmerjena širina pa je od vključno 
3,1 metra do vključno 3,5 metra;

– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina pre-
sega od vključno 0,55 metra do vključno 0,95 metra največje 
s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;

– 500 eurov, če dolžina presega od vključno 20 do 40 od-
stotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od vključno 20 do 40 odstotkov največje s predpisi dovo-
ljene ali s prometnim znakom omejene dolžine;

– 900 eurov, če širina presega z dovoljenjem za izredni 
prevoz dovoljene širine, izmerjena širina pa presega 3,5 metra;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina pre-
sega za več kot 0,95 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene širine;

– 900 eurov, če dolžina presega od vključno 40 odstotkov 
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina pre-
sega od vključno 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali 
s prometnim znakom omejene dolžine;

– 900 eurov, če skupna masa presega 60 ton z dovo-
ljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase, ali višina 
presega več kot 0,30 metra z dovoljenjem za izredni prevoz 
dovoljene višine, ali če osna obremenitev presega od vključno 
20 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne 
obremenitve, ali se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz;

– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina pre-
sega več kot 0,30 metra največje s predpisi dovoljene ali s 
prometnim znakom omejene dolžine.

(19) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena opravi izredni 
prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz.

(20) Z globo 3.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

(21) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvaja-
lec rednega vzdrževanja cest, ki ne zagotovi usposobljenosti 
tranzitne smeri za izredne prevoze v skladu s petnajstim od-
stavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

40. člen
(upravno nadzorstvo nad izvajanjem izrednega prevoza)

(1) Izredni prevoz je dovoljen le pod pogoji, navedenimi v 
dovoljenju za izredni prevoz.

(2) Nadzor nad z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljeni-
mi osnimi obremenitvami, skupnimi masami in merami vozil ter 
ustreznostjo vozil, spremstva in opreme za izvedbo izrednega 
prevoza ter označitvijo izrednega prevoza na javnih cestah je 
sestavni del rednega vzdrževanja javnih cest. Skladnost izre-
dnega prevoza s pogoji iz dovoljenja za izredni prevoz izvaja 
izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz pred začetkom izrednega 
prevoza.

(3) Če pri pregledu izrednega prevoza pred začetkom 
izvajanja izredni prevoz ne izpolnjuje zahtev iz izdanega dovo-
ljenja za izredni prevoz, se izvedba izrednega prevoza prepove 
do uskladitve z dovoljenjem.

(4) Izvajalec izrednega prevoza v primeru neizpolnjevanja 
zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz plača stroške 
pregleda izrednega prevoza izdajatelju dovoljenja za izredni 
prevoz.

41. člen
(označitev vozil za izredne prevoze)

(1) Vozila, s katerimi se opravlja izredni prevoz, so ozna-
čena s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo 
rumene barve, in z ustreznim napisom na zadnji strani vozila. 
Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, pa so glede na kategorijo 
spremljanja opremljena tudi s posebno signalno tablo.

(2) Vozilo, s katerim se opravlja izredni prevoz, je na za-
dnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom 
»IZREDNI PREVOZ«, vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje 
cest v zimskih razmerah, pa z napisom »PLUŽENJE-POSI-
PANJE«.

(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo omo-
goča predvajanje prometne signalizacije, s katero se drugi 
udeleženci v cestnem prometu obveščajo o nevarnostih, obve-
znostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom.

(4) Udeleženci v prometu upoštevajo in se ravnajo po 
obvestilih, izraženih na posebni signalni tabli.

(5) Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozil za izredni 
prevoz, opremljenih s posebnimi znaki iz tega člena, vozi po-
sebno previdno, se pri srečevanju umakne in po potrebi ustavi 
vozilo.

(6) Obliko, pogoje in način uporabe posebnih svetlobnih 
znakov iz tega člena predpiše minister, pristojen za promet.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
izrednega prevoza, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena.

(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.

(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali 
drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 200 eurov.

42. člen
(pooblaščena organizacija za usposabljanje  

spremljevalcev izrednih prevozov)
(1) Usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov izvaja 

izobraževalna ali druga organizacija, ki jo na podlagi javnega 
razpisa izbere in pooblasti ministrstvo, pristojno za promet, če 
organizacija izpolnjuje naslednje kadrovske in materialne pogo-
je (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija):

– je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja 
odraslih;

– ima za nedoločen čas in polni delovni čas zaposlenega 
strokovnega delavca, ki ima visokošolsko izobrazbo ter opra-
vljen strokovni izpit prve stopnje za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku;

– ima zagotovljene kadre z najmanj visoko strokovno 
izobrazbo, usposobljene s področij, ki jih obsega predpisani 
program strokovnega usposabljanja spremljevalcev izrednih 
prevozov;

– ima učilnico, ki omogoča izvajanje usposabljanja in 
preizkusa znanja za najmanj 30 kandidatov;

– razpolaga z ustrezno tehnično opremo in učnimi pri-
pomočki.

(2) Pooblaščeni organizaciji se izda pooblastilo z veljav-
nostjo desetih let.

(3) Strokovni nadzor nad delom pooblaščene organiza-
cije, izvajanjem programov strokovnega usposabljanja spre-
mljevalcev izrednih prevozov in ugotavljanjem izpolnjevanja 
pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo, opravlja 
ministrstvo, pristojno za promet.

(4) Minister, pristojen za promet, pooblaščeni organizaciji 
odvzame pooblastilo, če v času njegove veljavnosti preneha 
izpolnjevati katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega 
člena, če strokovnega usposabljanja spremljevalcev izrednega 
prevoza ne izvaja po predpisanem programu ali ga ne izvede v 
celoti, ali če strokovno usposabljanje spremljevalcev izrednih 
prevozov izvajajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka minister, pristojen 
za promet, sklene pogodbo neposredno z drugim izvajalcem, 
ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in je sposo-
ben začasno izvajati strokovno usposabljanje spremljevalcev 
izrednih prevozov. Začasno izvajanje strokovnega usposablja-
nja spremljevalcev izrednih prevozov lahko traja največ šest 
mesecev.
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43. člen
(strokovno usposabljanje spremljevalca izrednih prevozov  

in vodenje evidenc)
(1) Spremljevalec izrednih prevozov se za izvajanje 

spremstva izrednih prevozov usposobi po predpisanem pro-
gramu strokovnega usposabljanja. Strokovno usposabljanje 
spremljevalcev izrednih prevozov je sestavljeno iz osnovnega 
in obnovitvenega strokovnega usposabljanja.

(2) Na osnovno strokovno usposabljanje se lahko prijavi 
kandidat, ki:

– ima vozniško dovoljenje najmanj kategorije B;
– ni voznik začetnik;
– ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za 

kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.
(3) Prijava na strokovno usposabljanje vsebuje podatke o 

kandidatu (osebno ime, rojstni podatki, naslov stalnega ali za-
časnega prebivališča, podpis) in izjavo kandidata, da izpolnjuje 
pogoje iz prejšnjega odstavka.

(4) Osnovno strokovno usposabljanje je sestavljeno iz 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki se zaključi s pre-
izkusom znanja, ki obsega teoretični in praktični preizkus.

(5) Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja iz prej-
šnjega odstavka, prejme potrdilo o usposobljenosti za spremlje-
valca izrednih prevozov, ki ga najpozneje v desetih delovnih 
dneh po opravljenem preizkusu izda pooblaščena organizacija. 
Potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov 
se izda z veljavnostjo petih let od datuma, ko je kandidat za 
spremljevalca izrednih prevozov opravil osnovno strokovno 
usposabljanje.

(6) Spremljevalec izrednih prevozov, ki izpolnjuje pogoje 
iz drugega odstavka tega člena, se vsakih pet let po pridobitvi 
statusa spremljevalca izrednih prevozov udeleži obnovitvenega 
strokovnega usposabljanja. Na obnovitveno strokovno uspo-
sabljanje se lahko prijavi največ 18 mesecev pred potekom 
veljavnosti potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih 
prevozov. Po zaključenem obnovitvenem strokovnem usposa-
bljanju opravi teoretični preizkus znanja. Podatek o uspešno 
opravljenem preizkusu znanja po zaključenem obnovitvenem 
strokovnem usposabljanju se zaznamuje v evidenci o izdanih 
potrdilih iz enajstega odstavka tega člena. Pooblaščena orga-
nizacija izda novo potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca 
izrednih prevozov z veljavnostjo petih let, z začetkom veljavno-
sti od datuma poteka veljavnosti predhodnega potrdila.

(7) Če se spremljevalec izrednih prevozov obnovitvenega 
strokovnega usposabljanja ne udeleži ali preizkusa znanja 
po zaključenem obnovitvenem strokovnem usposabljanju ne 
opravi uspešno do poteka veljavnosti njegovega potrdila o 
usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov, izgubi sta-
tus spremljevalca izrednih prevozov z dnem poteka veljavnosti 
potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov.

(8) Spremljevalec izrednih prevozov ima pri spremlja-
nju izrednega prevoza pri sebi potrdilo o usposobljenosti za 
spremljevalca izrednega prevoza in ga na zahtevo policista ali 
občinskega redarja izroči na vpogled.

(9) Preizkus znanja iz tega člena se opravlja pred ko-
misijo, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. Komisijo 
sestavljajo predsednik, trije namestniki in najmanj pet članov. 
Med imenovanimi člani komisije so najmanj štirje predstavniki 
ministrstva, pristojnega za promet, ki izkažejo delovne izkušnje 
s področja predpisov o cestah oziroma cestnega prometa za 
najmanj zadnja tri leta, in en predstavnik policije. Stroške dela 
komisije določi minister, pristojen za promet.

(10) Stroške osnovnega in obnovitvenega strokovnega 
usposabljanja, preizkusa znanja in izdaje potrdila o usposoblje-
nosti za spremljevalca izrednih prevozov plača kandidat. Višino 
stroškov določi pooblaščena organizacija.

(11) Evidenco o izdanih potrdilih za namen spremljanja 
usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov in izvaja-
nja učinkovitega nadzora nad spremljevalci izrednih prevozov 
vzpostavi in vodi ministrstvo, pristojno za promet, ki omogoči 
brezplačen dostop do evidence policiji in občinskemu redar-
stvu.

(12) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje evidenčno 
številko potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih 
prevozov, osebno ime in rojstne podatke spremljevalca izrednih 
prevozov ter datum veljavnosti potrdila. Podatke iz prejšnjega 
stavka vnašajo v evidenco pooblaščene organizacije.

(13) Podatki iz prejšnjega odstavka se v evidenci o izda-
nih potrdilih hranijo najdlje 30 dni od dneva poteka veljavnosti 
potrdila o usposobljenosti posameznega spremljevalca izrednih 
prevozov. Po poteku roka iz prejšnjega stavka se podatki iz 
evidence izbrišejo.

(14) Minister, pristojen za promet, podrobneje predpiše 
program strokovnega usposabljanja, način in postopek opra-
vljanja preizkusa znanja, obliko in vsebino potrdila o usposo-
bljenosti za spremljevalca izrednih prevozov ter način pridobi-
tve novega potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih 
prevozov v primeru izgube, kraje ali uničenja.

(15) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek spremlje-
valec izrednih prevozov, ki za spremljanje izrednih prevozov ni 
usposobljen po predpisanem programu.

(16) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek spremljeva-
lec izrednih prevozov, ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom 
tega člena.

44. člen
(spremstvo izrednega prevoza)

(1) Spremstvo izrednega prevoza se opravlja z vozili in 
opremo, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(2) Če določi izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz pri 
zavarovanju in izvedbi izrednega prevoza obvezno spremstvo 
izrednega prevoza, se spremstvo izrednega prevoza izvede 
v skladu s pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki spremstva izrednega prevoza ne opravlja z vozili in 
opremo, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ali ki obveznega 
spremstva izrednega prevoza ne izvede v skladu s pogoji, ki 
jih je v dovoljenju za izredni prevoz določil izdajatelj dovoljenja 
za izredni prevoz.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

45. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Avtobusna postajališča na cestah so izven vozišča.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko avtobusno 

postajališče vzpostavi na vozišču, če prostorske ali druge teh-
nične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča 
izven vozišča, vključno z vsemi potrebnimi površinami za pešce 
in kolesarje mimo avtobusnega postajališča, ter na cestah s 
prometno obremenitvijo do 500 vozil na dan.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec ceste 
pridobi strokovno mnenje komisije, ki jo za državne ceste 
imenuje minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, za občinske ceste pa župan. 
Komisijo sestavljajo predstavnik upravljavca ceste in policije, 
v primeru vzpostavljanja avtobusnega postajališča na vozišču 
državne ceste pa tudi predstavnik občine, na območju katere 
se avtobusno postajališče vzpostavlja. Upravljavec ceste se 
o vzpostavitvi avtobusnega postajališča na vozišču odloči na 
podlagi strokovnega mnenja komisije.

(4) Avtobusna postajališča na javnih cestah in nekate-
goriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se 
gradijo, označujejo in vzdržujejo v skladu s tem zakonom.

46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po cestah, imajo kolesa s takšnimi 
naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
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(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po cestah 
samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki 
ne poškodujejo vozišča.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi 
lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki 
so ali bi lahko poškodovale vozišče.

47. člen
(izjeme pri omejitvi uporabe javne ceste – lokalni promet)

(1) V primeru omejitve uporabe javne ceste za posa-
mezno vrsto vozil se lahko uporaba te ceste dovoli za lokalni 
promet.

(2) V primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit je 
uporaba te ceste dovoljena za lokalni promet.

(3) Lokalni promet iz prvega in drugega odstavka tega 
člena na območju omejene uporabe javne ceste je promet 
motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, pro-
met motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice 
uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče, 
promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne 
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima 
na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, 
ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in 
urejeno parkirišče.

(4) Za lokalni promet se šteje tudi promet vozil za iz-
vajanje rednega vzdrževanja ceste, vozil komunalnih služb, 
vprežnih vozil, koles, mopedov, katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h, koles z motorjem, lahkih motornih 
vozil, lahkih štirikoles, traktorjev in motokultivatorjev ter promet 
motornih vozil, s katerimi se kandidati usposabljajo za vožnjo 
motornih vozil ali opravljajo izpite za voznike motornih vozil.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik 
posameznik, ki vozi v območju lokalnega prometa v nasprotju 
s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki vozi v območju lokalnega 
prometa v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

48. člen
(prekomerna prometna obremenitev javne ceste  

s tovornimi vozili)
(1) Prekomerna prometna obremenitev javne ceste s to-

vornimi vozili je začasno ali trajno povečanje prometa tovornih 
vozil na določeni izvorno ciljni relaciji, ki poteka po odseku jav-
ne ceste in je posledica izvajanja večjih investicijskih projektov 
ali izkoriščanja in gospodarjenja z naravnimi surovinami.

(2) Pri prekomerni prometni obremenitvi javne ceste iz 
prejšnjega odstavka krije povzročitelj sorazmeren del stro-
škov investicijskega vzdrževanja javne ceste, katerega vzrok 
je povečana obremenitev s tovornimi vozili in pri povprečnem 
obsegu in strukturi cestnega prometa ne bi bilo potrebno.

(3) Pričakovano povečanje prometne obremenitve javne 
ceste s tovornimi vozili ugotavlja upravljavec ceste:

– v postopku izdaje smernic in mnenj k prostorskemu 
aktu;

– v postopku izdaje dovoljenj za gradnjo, ki bo vir pove-
čane prometne obremenitve javne ceste s tovornimi vozili, ali

– neposredno s štetjem, če je prometna obremenitev 
javne ceste že nastala, povzročitelj prometne obremenitve pa 
upravljavca ceste predhodno ni seznanil z gradnjo objekta ali 
drugim posegom.

(4) Prekomerna prometna obremenitev se lahko začne 
izvajati po sklenitvi pogodbe med upravljavcem ceste in inve-
stitorjem objekta oziroma nosilcem rudarske ali vodne pravice, 
s katero so opredeljene vse medsebojne obveznosti v zvezi z 
vzdrževalnimi deli ceste po prenehanju prometne obremenitve, 
kakor tudi obveznosti v zvezi s povečanim rednim vzdrževa-
njem ceste med trajanjem povečane prometne obremenitve.

(5) Minister, pristojen za promet, predpiše metodologijo 
za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi pre-
komerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili.

49. člen
(delitev in kategorizacija javnih cest)

(1) Javne ceste so državne in občinske ceste.
(2) Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, občinske 

ceste pa v lasti občin.
(3) Glede na pomen za promet in povezovalno funkcijo v 

prostoru se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre ce-
ste, glavne ceste I. in II. reda, regionalne ceste I., II. in III. reda 
ter državne kolesarske poti, občinske ceste pa na lokalne 
ceste, javne poti ter občinske kolesarske poti.

(4) Lokalne ceste se v naseljih lahko razvrščajo v več 
podkategorij, ki se določijo v predpisu iz petega odstavka tega 
člena.

(5) Merila za kategorizacijo javnih cest določi vlada.
(6) Javne ceste so lahko namenjene uporabi za vse ali 

samo za določene vrste prometa (npr. ceste, rezervirane za 
motorna vozila, ceste, rezervirane za promet kolesarjev, ali 
ceste, namenjene za druge vrste prometa).

50. člen
(podatki o javnih cestah)

(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravlja-
nja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o jav-
nih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge podatke 
o javnih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno zbirko 
podatkov.

(2) BCP vsebuje tehnične podatke o državnih oziroma 
občinskih cestah, podatke o objektih na državnih oziroma ob-
činskih cestah ter podatke o državnih oziroma občinskih kole-
sarskih povezavah in poteh. Poleg tehničnih podatkov vsebuje 
BCP tudi podatke o prometnih obremenitvah in izdatkih za 
javne ceste. Podatki o javnih cestah in objektih na njih se iz-
kazujejo tako, da je razvidna umestitev posameznih sestavnih 
delov ceste v prostoru.

(3) BCP vodi in vzdržuje za državne ceste direkcija, za ob-
činske ceste pa občina. Za ceste, ki jih upravlja koncesionar iz 
14. ali 67. člena oziroma gospodarska družba iz 54. člena tega 
zakona, zagotavlja podatke ta upravljavec. Direkcija, koncesio-
nar iz 14. ali 67. člena oziroma gospodarska družba iz 54. člena 
tega zakona in občine pridobivajo podatke iz obstoječih uradnih 
zbirk, ki jih potrebujejo za BCP, brezplačno.

(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo 
neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih 
kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva, 
drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma z zajemom podatkov 
neposredno na terenu. Podatke o izdatkih za javne ceste zago-
tavljajo ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve, policija, inšpektorat, pristojen za državne 
ceste, občine, koncesionar iz 14. oziroma 67. člena in gospo-
darska družba iz 54. člena tega zakona.

(5) Lokacijske podatke o javnih cestah in objektih na njih, 
kakor tudi vsako spremembo teh podatkov, posamezni zave-
zanec za vodenje in vzdrževanje podatkov sporoči organu, 
pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja zbirnega 
katastra gospodarske javne infrastrukture najpozneje v treh 
mesecih od nastanka sprememb.

(6) Zavezanec za zagotavljanje podatkov o izdatkih za 
javne ceste pošlje podatke direkciji brezplačno najpozneje do 
15. maja tekočega leta za preteklo leto. Če zavezanec podat-
kov ne pošlje, se šteje, da direkcija ne razpolaga o izdatkih 
za javne ceste, ki jih je imel posamezen zavezanec, kar se 
zaznamuje v BCP, ki jo vodi direkcija.

(7) Minister, pristojen za promet, predpiše način ozna-
čevanja javnih cest ter vodenja podatkov o javnih cestah in 
objektih na njih.
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51. člen
(omrežje kolesarskih povezav)

(1) Kolesarska povezava je niz prometnih površin, name-
njenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev pod 
pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja pravila 
cestnega prometa, ter je označena s predpisano prometno 
signalizacijo.

(2) Kolesarska povezava je lahko izvedena kot kolesarska 
cesta, kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas ali kot 
prometna površina, ki je namenjena tudi drugim udeležencem 
v prometu.

(3) Glede na povezovalni pomen v prostoru se kolesarske 
povezave delijo na daljinske, glavne, regionalne in lokalne 
kolesarske povezave.

(4) Kolesarske povezave se lahko med seboj deloma 
prekrivajo.

(5) Vzpostavitev in označitev ter vzdrževanje omrežja 
kolesarskih povezav je v javnem interesu.

(6) Razvrstitev, označitev, vzdrževanje in pogoje za vzpo-
stavitev kolesarskih povezav predpiše minister, pristojen za 
promet.

52. člen
(nosilec javnega pooblastila in pritožbeni organ)

(1) Soglasja, dovoljenja in mnenja iz 30., 31., 39., 76., 77., 
78., 79., 83., 89., 109., 111. in 113. člena ter odločbe iz 23. in 
34. člena tega zakona izdajo upravljavci cest oziroma konce-
sionar iz 14. ali 67. člena ali gospodarska družba iz 54. člena 
tega zakona na podlagi javnega pooblastila.

(2) Zoper soglasja in dovoljenja ter odločbe, ki jih po 
določbah tega zakona izdajo upravljavci državnih cest, je do-
voljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

III. GRADNJA DRŽAVNIH CEST

53. člen
(nacionalni program)

(1) Strateške usmeritve in cilji dolgoročnega razvoja dr-
žavnih cest se določijo v nacionalnem programu razvoja pro-
meta v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nacionalni 
program).

(2) Z nacionalnim programom se določijo prioritete izved-
be posameznih aktivnosti za izvedbo ukrepov na državnem 
cestnem omrežju, nosilci aktivnosti, potrebni finančni viri in 
časovni okvir za izvedbo aktivnosti.

(3) Konkretnejša izvedba posameznih ukrepov se določi z 
načrtom vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, katerega 
izvajanje se tekoče spremlja.

(4) Nacionalni program in načrt vlaganj v promet in pro-
metno infrastrukturo pripravi ministrstvo, pristojno za promet. 
Nacionalni program sprejme Državni zbor Republike Slovenije 
na predlog vlade, načrt vlaganj pa vlada.

54. člen
(posebna gospodarska družba za državne ceste)

Za organiziranje in vodenje gradnje ter vzdrževanja do-
ločenih državnih cest in upravljanje teh cest se lahko ustanovi 
posebna gospodarska družba pod pogoji in na način, kot to 
določi poseben zakon.

55. člen
(kategorizacija državnih cest)

(1) Državne ceste kategorizira vlada. S kategorizacijo ce-
ste določi, kateri vrsti prometa je namenjena posamezna cesta.

(2) Rekonstruirani del državne ceste, s katerim se nado-
mesti del te ceste, prevzame isto kategorijo kot državna cesta.

(3) Spremembe kategorizacije državnih cest ali njihovih 
delov in medsebojne prenose cest lahko predlagata minister, 

pristojen za promet, in župan. Prenosi cest ali delov cest se 
opravijo po medsebojnem usklajevanju interesov obeh predla-
gateljev in ob upoštevanju meril za kategorizacijo javnih cest.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlada javne ce-
ste, ki se opustijo kot državne ceste, s sklepom prenese med 
občinske ceste.

(5) Če se preko občinske ceste ali njenega dela navezuje 
objekt državnega pomena, lahko minister, pristojen za promet, 
predlaga vladi, da se ta občinska cesta ali njen del prenese 
med državne ceste.

(6) V primeru novogradnje ceste se kategorija ceste določi 
na podlagi njene prometne funkcije pred začetkom državnega 
prostorskega načrtovanja za to cesto, kategorizira pa pred 
predajo ceste v promet.

56. člen
(opustitev državne ceste)

(1) Državna cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) O opustitvi državne ceste ali njenega dela in priho-
dnjem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več name-
njena prometu, odloči vlada.

57. člen
(potek državnih kolesarskih povezav)

(1) Državna kolesarska povezava lahko poteka v okviru 
javnih cest, nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni ce-
stni promet, nekategoriziranih cest ali v okviru objektov vodne, 
železniške in energetske infrastrukture.

(2) Če poteka državna kolesarska povezava zunaj ze-
mljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo v 
obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega pro-
meta. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo 
med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča, 
preko katerega povezava poteka.

(3) Minister, pristojen za promet, predpiše potek državnih 
kolesarskih povezav.

58. člen
(financiranje in sofinanciranje gradnje državne ceste)
(1) Gradnjo in vzdrževanje prometnih površin, objektov in 

naprav iz 72. člena tega zakona v okviru cestnega zemljišča 
državne ceste ter izvedbo prehodov za pešce v naselju finan-
cira oziroma sofinancira občina.

(2) Gradnjo posameznih delov državnih cest lahko financi-
ra ali sofinancira tudi drug subjekt, če je gradnja teh delov cest 
pogojena z njegovimi načrtovanimi prostorskimi ureditvami.

(3) Če je gradnja cestnega priključka na državno cesto 
pogojena tudi z izvedbo vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del 
v javno korist državne ceste, stroške teh del krije investitor 
cestnega priključka.

(4) Če narava dejavnosti gospodarskega subjekta zahte-
va gradnjo ceste z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to 
zahtevata povprečen obseg in struktura prometa, gospodarski 
subjekt financira ta dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih 
del na državni cesti.

(5) Če je gradnja določenih prometnih površin, objektov in 
naprav iz prvega odstavka tega člena nujna zaradi povečanja 
pretočnosti in varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, 
je lahko celotna investicija v breme Republike Slovenije.

(6) Financiranje oziroma sofinanciranje del iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ter druge 
medsebojne obveznosti se uredijo s posebno pogodbo, ki jo 
skleneta Republika Slovenija in investitor del.

(7) Pogodbo iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun 
Republike Slovenije sklene minister, pristojen za promet.

59. člen
(sofinanciranje gradnje obvozne ceste)

Sredstva za gradnjo obvozne ceste, ki nadomesti del 
ceste, ki poteka skozi poselitveno območje, zagotavljata Re-
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publika Slovenija in občina. Sofinanciranje gradnje obvozne 
ceste ter obveznosti prevzema nadomeščenega dela državne 
ceste se uredijo s posebno pogodbo, ki jo skleneta Republika 
Slovenija in občina. Pogodbo v imenu in za račun Republike 
Slovenije sklene minister, pristojen za promet.

60. člen
(financiranje državnih kolesarskih povezav)

(1) Financiranje vzpostavitve državne kolesarske pove-
zave v delu, ki ne poteka po državni cesti, se uredi s posebno 
pogodbo, ki jo skleneta Republika Slovenija in lastnik ceste 
oziroma druge prometne površine. Pogodbo v imenu in za 
račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za promet.

(2) Financiranje iz prejšnjega odstavka obsega ozna-
čitev državne kolesarske povezave s predpisano prometno 
signalizacijo ter izvedbo nujnih varnostnih ukrepov in obrabne 
konstrukcije ceste oziroma prometne površine.

(3) Stroški izvedbe nujnih varnostnih ukrepov in obrabne 
konstrukcije ceste oziroma druge prometne površine se pora-
čunajo v okviru pogodbe o pravici uporabe teh površin.

61. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve državne ceste)

(1) Če je treba obstoječo državno cesto prestaviti zaradi 
gradnje drugega objekta ali naprave, se prestavljeni del ceste 
zgradi z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zah-
tevam tega zakona. Stroške prestavitve državne ceste krije 
investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za 
tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov 
nadomeščenega dela državne ceste od elementov, določenih 
po prejšnjem odstavku.

62. člen
(obveznost usklajenega projektiranja  

in gradnje gospodarske javne infrastrukture)
(1) Če se hkrati z gradnjo državne ceste na cestnem ze-

mljišču predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infra-
strukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, projektna dokumen-
tacija vsebuje tudi rešitve te gospodarske javne infrastrukture.

(2) Usklajenost projektiranja in gradnje objektov gospo-
darske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je v pristoj-
nosti upravljavca državne ceste.

(3) Stroške projektiranja in gradnje objektov posamezne 
gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena 
krije njen upravljavec.

63. člen
(obveznost obveščanja o posegih v državno cesto)
(1) Upravljavec državne ceste v fazi načrtovanja gradnje 

državne ceste obvesti upravljavce druge gospodarske javne 
infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred 
začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ceste.

(2) Upravljavec državne ceste da upravljavcu druge go-
spodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na raz-
polago tehnične in druge podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upra-
vljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali 
ob njem, kadar nameravajo graditi svoje objekte in naprave v 
državni cesti.

64. člen
(dovoljenje za začasno uporabo državne ceste)

(1) Za novo ali rekonstruirano državno cesto, za katero 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje, lahko ministrstvo, pristojno 
za promet, izda dovoljenje za začasno uporabo že pred dokon-
čanjem vseh del zunaj vozišča ceste, predvidenih z izdanim 
gradbenim dovoljenjem, če vozišče izpolnjuje pogoje za varno 
odvijanje prometa.

(2) Pregled državne ceste iz prejšnjega odstavka se opra-
vi v skladu z 21. členom tega zakona. Zapisnik o pregledu ceste 
je priloga vloge za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka.

(3) V postopku izdaje dovoljenja za začasno uporabo je 
stranka le upravljavec državne ceste.

(4) Dovoljenje za začasno uporabo velja do pridobitve 
uporabnega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ, ven-
dar največ pet let.

(5) Pridobitev dovoljenja za začasno uporabo državne 
ceste je obvezna, ko je čas od končanja del na vozišču ceste 
do dokončanja preostalih del po gradbenem dovoljenju daljši 
od 60 dni.

(6) Če se za začasno cesto uporabi dokončana posame-
zna faza nove ali rekonstruirane ceste ter če je novogradnja 
ali rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz prvega 
odstavka tega člena, lahko upravljavec ceste konča zaporo 
ceste in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, 
če je nadzornik del predhodno podal pisno izjavo, da so dela 
opravljena v skladu s projektno dokumentacijo in so izpolnjene 
predpisane bistvene zahteve v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov.

IV. UPRAVLJANJE DRŽAVNIH CEST

65. člen
(upravljavca državnih cest)

Upravljavec avtocest, hitrih cest ter cest, ki so določene 
kot izbirne cestninske ceste v skladu z zakonom, ki ureja ce-
stninjenje, je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. 
(v nadaljnjem besedilu: DARS, d. d.), upravljavec glavnih in 
regionalnih cest ter državnih kolesarskih povezav pa direkcija.

66. člen
(naloge in pristojnosti upravljavcev cest)

(1) Direkcija opravlja strokovno-tehnične, razvojne, orga-
nizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo 
državnih cest in kolesarskih poti. Te naloge obsegajo:

– izdelavo strokovnih podlag za načrte vzdrževanja in 
razvoja državnih cest in izdelavo osnutkov teh načrtov;

– naloge rednega vzdrževanja državnih cest;
– naloge nadzora nad stanjem državnih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo na državnih 

cestah;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire kon-

cesionarja za redno vzdrževanje državnih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del 

rednega vzdrževanja državnih cest, ki niso predmet koncesije, 
ter za izvajanje vzdrževalnih del, vzdrževalnih del v javno ko-
rist, rekonstrukcij in gradenj novih državnih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
– vodenje evidenc o državnih cestah in zbirne evidence 

o javnih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 

državnih cestah in o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in 
dolžina) in mas vozil;

– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o 
stanju državnih cest in prometa na njih;

– pripravo strokovnih izhodišč za smernice in mnenja k 
državnim prostorskim aktom;

– izdajo smernic in mnenj k občinskim prostorskim aktom;
– izdajo soglasij v skladu s tem zakonom oziroma mnenj 

ali projektnih pogojev v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov;

– naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične 
predpise, ki urejajo projektiranje, gradnjo in vzdrževanje javnih 
cest;

– sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega 
za promet;

– druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpi-
som.
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(2) DARS, d. d., opravlja naloge upravljavca v skladu s 
posebnim zakonom.

67. člen
(koncesija za upravljanje določenih državnih cest)

(1) Za upravljanje državne ceste se lahko pravni ali fizični 
osebi podeli koncesija.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z 
zakonom, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe.

(3) V koncesijski pogodbi za upravljanje državne ceste se 
poleg pravic in obveznosti v zvezi z upravljanjem uredijo tudi 
pravice in obveznosti v zvezi z vzdrževanjem državne ceste.

(4) Koncesionarju iz prejšnjega odstavka se lahko podeli 
javno pooblastilo za izdajo soglasij, dovoljenj in mnenj iz 30., 
31., 39., 76., 77., 78., 79., 83. in 89. člena ter odločb iz 23. in 
34. člena tega zakona.

V. VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST

68. člen
(redno vzdrževanje državnih cest)

Redno vzdrževanje državnih cest, razen prometnih po-
vršin, objektov in naprav iz 72. člena tega zakona, je obvezna 
gospodarska javna služba državnega pomena.

69. člen
(redno vzdrževanje križišč državne ceste)

V območju križišča državne ceste z drugo cesto upravlja-
vec državne ceste vzdržuje vozišče ter prometno signalizacijo 
in prometno opremo državne ceste, razen prometne signaliza-
cije in prometne opreme iz 72. člena tega zakona.

70. člen
(vzdrževanje premostitvenih objektov na državnih cestah)

(1) Vzdrževanje premostitvenega objekta nad ali pod dr-
žavno cesto je v pristojnosti upravljavca ceste višje kategorije.

(2) Upravljavec ceste, ki poteka preko premostitvenega 
objekta ali pod njim, vzdržuje vozišče, površine za pešce in 
kolesarje, naprave za odvodnjavanje, ograje ter drugo opremo 
in naprave, ki služijo tej cesti.

(3) Če upravljavec ceste iz prejšnjega odstavka v okviru 
izvajanja vzdrževalnih del na premostitvenem objektu ne iz-
vede nujnih ukrepov, ki so v javnem interesu in jih ni mogoče 
odlagati, jih izvede na njegov račun upravljavec državne ceste.

(4) Vzdrževanje premostitvenih objektov pri križanju ce-
ste z železniško progo se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja 
varnost železniškega prometa.

(5) Pri vzdrževanju premostitvenih objektov vodotokov 
je vzdrževanje objektov in naprav, potrebnih za varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem odseku vodotoka, v 
pristojnosti upravljavca ceste, kot je določeno v 32. členu tega 
zakona.

71. člen
(redno vzdrževanje in vzdrževanje državne ceste  

na mejnem prehodu)
Državna cesta na mejnem prehodu se redno vzdržuje in 

vzdržuje v enakem obsegu in na enaki ravni kot pred mejnim 
prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin (npr. dodatni 
prometni pasovi, pločniki) na mejnem prehodu zagotavljajo 
upravljavci teh površin.

72. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin ter objektov  

in naprav v naseljih)
V naselju občine redno vzdržujejo prometne površine, 

objekte in naprave na cestnem zemljišču državne ceste, ki so 
v funkciji javnih površin naselja:

– priključke občinskih cest na državno cesto, razen pro-
metne signalizacije in prometne opreme, namenjene odvijanju 
prometa na državni cesti;

– odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajali-
šča in druge prometne površine izven vozišča;

– kolesarske steze, pločnike in cestne objekte na teh 
površinah;

– cestno razsvetljavo, semaforje, razen krmilnih naprav 
semaforjev, in prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo 
osvetlitvijo s pripadajočim napajalnim omrežjem, vključno z 
oskrbo z električno energijo;

– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega 
zemljišča.

73. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Upravljavec državne ceste lahko zaradi zapore držav-
ne ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste.

(2) Če je treba med preusmeritvijo prometa z državne 
ceste na občinsko cesto povečati obseg vzdrževanja te ceste 
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega 
prometa, ima občina pravico do povrnitve teh stroškov.

(3) Pred preusmeritvijo prometa na občinsko cesto se 
ob prisotnosti upravljavca občinske ceste izvede monitoring 
obstoječega stanja, po končani preusmeritvi pa na stroške 
upravljavca državne ceste izvede sanacija ceste v stanje, ugo-
tovljeno pred monitoringom.

74. člen
(redno vzdrževanje državnih kolesarskih povezav)
(1) Državne kolesarske povezave redno vzdržuje direk-

cija.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek državne kolesarske 

povezave, ki potekajo po občinskih cestah, redno vzdržuje 
direkcija le v obsegu vzdrževanja prometne signalizacije in 
prometne opreme, namenjene prometu kolesarjev.

(3) Redno vzdrževanje državne kolesarske povezave, ki 
poteka po delu nekategorizirane ceste, nekategorizirane ceste, 
ki se uporablja za javni cestni promet, ali je sestavni del druge 
gospodarske javne infrastrukture, se uredi s posebno pogodbo 
med direkcijo in lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljav-
cem te ceste oziroma druge gospodarske javne infrastrukture.

VI. VARSTVO DRŽAVNIH CEST IN PROMETA NA NJIH

75. člen
(omejitve uporabe državne ceste)

(1) Direkcija oziroma koncesionar iz 14. ali 67. člena 
oziroma gospodarska družba iz 54. člena tega zakona lahko 
začasno prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela 
(omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene 
skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje 
največje dovoljene hitrosti vozil in drugi ukrepi), če je državna 
cesta ali njen del v stanju, da:

– promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 
posameznih vrst vozil;

– bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno 
propadanje te ceste;

– to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na 
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (posebne raz-
mere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, nenadne 
poškodbe ceste ali ovire na cesti).

(2) Direkcija oziroma koncesionar iz 14. ali 67. člena ozi-
roma gospodarska družba iz 54. člena tega zakona o ukrepih, 
ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega 
odstavka, po elektronski poti obvesti ministrstvo, pristojno za 
promet, policijo, pristojni center za obveščanje, pristojni inšpek-
cijski organ za ceste in prometno-informacijski center najmanj 
sedem dni pred izvedbo ukrepa na državni cesti. Prometno- 
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informacijski center o ukrepih obvesti javnost najmanj tri dni 
pred izvedbo ukrepa.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prve-
ga odstavka tega člena, lahko sprejmeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih 
nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih nemudoma ob-
vestita upravljavca državne ceste, policijo, pristojno občinsko 
redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in prometno-in-
formacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.

(4) Minister, pristojen za promet, lahko na posameznih dr-
žavnih cestah zaradi pretočnosti prometa, varstva bivalnega in 
naravnega okolja ter prometne preobremenjenosti naravnega 
okolja odredi omejitev uporabe državnih cest za:

– tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa prese-
ga 7,5 tone, razen za prevoze teh vozil v lokalnem prometu, 
na cestah, ki potekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno s 
katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših prometno 
tehničnih-lastnosti;

– vsa motorna vozila ali posamezne vrste motornih vozil 
na cestah, ki potekajo po zavarovanih območjih narave, na 
predlog ministra, pristojnega za okolje.

(5) Minister, pristojen za promet, določi način označitve in 
zavarovanja vozil, ustavljenih na avtocesti in hitri cesti, kadar 
jih je treba zaradi zimskih razmer, močnega vetra ali izrednega 
dogodka, zaradi česar jim je onemogočena nadaljnja vožnja po 
avtocesti, hitri cesti ali drugi državni cesti, ki se nanjo navezuje, 
izločiti iz prometa.

(6) Ukrepe omejitve uporabe državne ceste izvede izva-
jalec rednega vzdrževanja ceste v okviru opravljanja gospo-
darske javne službe.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov ali 
na predpisan način ne obvešča subjektov iz tretjega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

76. člen
(varovalni pas ob državni cesti)

(1) Zaradi razvoja državnega cestnega omrežja, prepre-
čitve škodljivih vplivov emisij prometa na bivalno okolje ter 
preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na 
državno cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, 
v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih po-
segov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v va-
rovalnem pasu državne ceste je dovoljena le s soglasjem, ki 
ga upravljavec državne ceste izda v skladu s tem zakonom, 
ali mnenjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov.

(3) V varovalnem pasu državne ceste je širitev ureditvenih 
območij naselij, namenjenih graditvi stanovanjskih objektov, 
prepovedana.

(4) Upravljavec državne ceste izda soglasje ali mnenje 
iz drugega odstavka tega člena, če z načrtovano prostorsko 
ureditvijo oziroma gradnjo v varovalnem pasu ni onemogočen 
prihodnji razvoj ceste, promet na cesti nima bistvenega nega-
tivnega vpliva na dejavnost načrtovane prostorske ureditve ter 
načrtovana prostorska ureditev oziroma gradnja objektov nima 
negativnega vpliva na cesto in promet na njej.

(5) Investitor prostorske ureditve v obstoječih ureditvenih 
območjih naselij, ki so v varovalnem pasu državne ceste, nima 
pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred negativnimi 
vplivi prometa na njej, določenih z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja.

(6) Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega 
roba cestnega zemljišča oziroma meje parcele v smeri preč-
ne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne 
projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter 
znaša:

– pri avtocestah 40 metrov;
– pri hitrih cestah 35 metrov;
– pri glavnih cestah 25 metrov;

– pri regionalnih cestah 15 metrov;
– pri državnih kolesarskih cestah in poteh 2 metra.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek varovalnega pasu nima-

jo državne kolesarske ceste in poti v delu njihovega poteka pre-
ko vodnih zemljišč in zemljišč, ki niso javno dobro v lasti države.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 
– lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki v varovalnem 
pasu državne ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem 
upravljavca ceste gradi ali zgradi objekt, izvaja ali izvede druge 
gradbene posege, vzpostavlja ali vzpostavi trajni nasad, ograjo 
in živo mejo.

(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka, njena odgovorna oseba pa z 
globo 200 eurov.

77. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture  

v območju državne ceste)
(1) Gospodarsko javno infrastrukturo je dovoljeno graditi 

v območju državne ceste le pod pogoji in na način, določen s 
soglasjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu s tem 
zakonom, ali mnenjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v 
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

(2) Upravljavec državne ceste lahko zahteva od upra-
vljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in omrežja 
gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar 
je to potrebno zaradi gradnje državne ceste. Stroške presta-
vitve ali preureditve objektov in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture krije upravljavec državne ceste, razen če je to v 
nasprotju s pogoji za njihovo gradnjo iz soglasja ali mnenja iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Upravljavec državne ceste lahko zavrne izdajo so-
glasja ali mnenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti 
in omrežja gospodarske javne infrastrukture ogrožali državno 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali njen razvoj.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki gradi ali zgradi gospodarsko javno infrastrukturo v ob-
močju državne ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem 
upravljavca državne ceste.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

78. člen
(posegi v državno cesto zaradi vzdrževanja  

druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna dela na obstoječi gospodarski javni infra-

strukturi na cestnem zemljišču državne ceste se lahko opravlja-
jo le s soglasjem upravljavca državne ceste.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če je s poškodbami objektov in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture, zgrajenih na cestnem zemljišču državne ceste, 
neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje 
ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj odstrani 
neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski 
poti obvesti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec 
gospodarske javne infrastrukture takoj odpravi poškodbe na 
njej, vzpostavi državno cesto v prvotno stanje in o končanih 
delih po elektronski poti obvesti upravljavca državne ceste in 
izvajalca rednega vzdrževanja državne ceste.

(4) Če se zaradi del iz prejšnjega odstavka omeji uporaba 
državne ceste, upravljavec gospodarske javne infrastrukture, 
vgrajene v državno cesto, takoj obvesti in pozove izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste, da vzpostavi zaporo ceste na 
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njegove stroške ter o omejitvi uporabe državne ceste in o nje-
nem prenehanju po elektronski poti obvesti pristojno policijsko 
upravo in prometno-informacijski center.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki brez soglasja upravljavca državne ceste izvaja vzdr-
ževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na 
zemljišču državne ceste ali opravlja ta dela v nasprotju z danim 
soglasjem.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravlja-
vec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s 
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

79. člen
(cestni priključki na glavne in regionalne ceste)

(1) Cestni priključki občinskih in nekategoriziranih cest ter 
individualni cestni priključki na glavne in regionalne ceste se 
lahko gradijo le na podlagi soglasja, ki ga direkcija izda v skladu 
s tem zakonom, ali mnenja, ki ga direkcija izda v skladu z za-
konom, ki ureja graditev objektov. S soglasjem ali mnenjem se 
na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, 
določijo tehnični in drugi pogoji gradnje priključka ter njegova 
opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo.

(2) Direkcija izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstav-
ka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmo-
gljivost glavne ali regionalne ceste in varnost prometa na njej 
ter če objektov in zemljišč ni mogoče z ekonomsko upravičeno 
rešitvijo navezati na občinsko cesto.

(3) Individualni cestni priključki so praviloma navezani na 
občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni 
cestni promet, in preko njih na državno cesto.

(4) Cestni priključki iz prejšnjega odstavka, katerih izved-
ba je dovoljena na podlagi soglasja direkcije, morajo izpolnje-
vati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov.

(5) Stroške gradnje cestnega priključka na državno cesto, 
vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije in pro-
metne opreme, krije investitor priključka, v primeru priključeva-
nja občinske ceste pa občina.

(6) Cestni priključek občinske in nekategorizirane ceste 
ter individualni cestni priključek je do meje cestnega zemljišča 
s pripadajočo prometno signalizacijo in prometno opremo se-
stavni del državne ceste.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 
– lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki gradi ali zgra-
di cestni priključek na glavno ali regionalno cesto brez soglasja 
direkcije ali v nasprotju z danim soglasjem.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka, njena odgovorna oseba pa z 
globo 200 eurov.

80. člen
(obvezna prilagoditev cestnega priključka)

(1) Če cestni priključek na glavno ali regionalno cesto 
zaradi povečanega obsega prometa ali spremenjene vrste 
prometa na cestnem priključku ne izpolnjuje več zahtevanih 
prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, direkcija 
samostojno ali na predlog pristojnega inšpekcijskega organa 
za ceste z odločbo odredi njegovo prometno-tehnično prilago-
ditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve cestnega 
priključka krije lastnik ali imetnik pravice uporabe cestnega 
priključka ali njegov pravni naslednik, v primeru priključevanja 
občinske ceste pa občina.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena 
pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

81. člen
(ukinitev, sprememba prometne ureditve  

in prestavitev cestnega priključka)
(1) Direkcija lahko z odločbo ukine cestni priključek na 

glavno ali regionalno cesto, če se njegova prilagoditev ne 
izvede v skladu z odločbo iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko direkcija z odločbo 
ukine ali spremeni prometno ureditev na območju cestnega 
priključka na državno cesto, če je cestni priključek na območju, 
kjer se mora izvesti ukrep za varstvo državne ceste in zava-
rovanje prometa na njej, ali to zahteva sprememba prometne 
ureditve na glavni ali regionalni cesti. Stroške nadomestnega 
cestnega priključka krije direkcija.

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena 
pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

82. člen
(zapora državne ceste zaradi del ali prireditev  

na državni cesti)
(1) Dela na državni cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 

na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 83. člena 
tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno ali 
popolno zaporo državne ceste ni potrebno za redno vzdrže-
vanje cest.

(3) Dovoljenje za zaporo glavne ali regionalne ceste je tre-
ba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Športne 
in druge prireditve na avtocestah in hitrih cestah, zaradi katerih 
bi jih bilo treba popolnoma zapreti za promet, niso dovoljene.

(4) Dovoljenje za popolno zaporo glavne ali regionalne 
ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge 
javne ceste ali če se promet zaradi zapore na glavni cesti ne 
ustavi za več kot 30 minut oziroma zaradi zapore na regionalni 
cesti za več kot 60 minut.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 
tega člena oziroma v nasprotju z dovoljenjem iz prvega odstav-
ka tega člena.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, 
tretjim in četrtim odstavkom tega člena oziroma v nasprotju z 
dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvaja-
lec rednega vzdrževanja državne ceste, če delno ali popolno 
zaporo državne ceste zaradi del na cesti ali športnih in drugih 
prireditev izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, 
razen v primerih iz drugega odstavka tega člena, njegova od-
govorna oseba pa z globo 200 eurov.

83. člen
(izdaja dovoljenja za zaporo državne ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste 
izda upravljavec državne ceste in ga vroči predlagatelju zapore 
ceste. O izdaji dovoljenja upravljavec državne ceste obvesti po-
licijo, pristojni center za obveščanje, pristojni inšpekcijski organ 
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na katero se 
dovoljenje nanaša.

(2) Z dovoljenjem za zaporo državne ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(3) Če za predlagano zaporo ceste ni predpisan načrt 
zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja zapore na cestah, 
vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste vsebuje podatke o 
lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora 
ceste, čas trajanja zapore ceste in navedbo tipske sheme 
začasne prometne ureditve. Upravljavec ceste lahko spremeni 
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čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med pri-
reditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, 
med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obre-
menitvami ceste.

(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zapo-
ro državne ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi 
za športne in druge prireditve na cesti.

(5) Direkcija pridobi za zaporo ceste, ki jo upravlja konce-
sionar iz 14. člena tega zakona, predhodno mnenje upravljavca 
te ceste.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritev pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo za zaporo 
ceste postavi izvajalec rednega vzdrževanja ceste. O zapori 
in preusmeritvi prometa obvesti upravljavca državne ceste, 
prometno-informacijski center, policijo, pristojno občinsko re-
darstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni 
pred prvo postavitvijo zapore ceste ter takoj ob vsaki njeni 
spremembi. V tem primeru obveščanje po 9. členu tega zakona 
ni potrebno.

(8) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste, na kateri je delna 
zapora ceste, v primeru upravičene potrebe vsaj enkrat teden-
sko vozilom, s katerimi se opravlja izredni prevoz, brezplačno 
omogoči prehod skozi zaporo ceste.

(9) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore državne ce-
ste in preusmeritvi prometa zagotovi prometno-informacijski 
center.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvaja-
lec rednega vzdrževanja ceste, ki ravna v nasprotju s sedmim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

84. člen
(preglednosti ob državni cesti)

(1) V območju nivojskega križišča državnih cest, državne 
ceste z občinsko cesto ali v območju cestnih priključkov na 
državno cesto (pregledno polje), na notranjih straneh cestnih 
krivin (pregledna berma) ter nivojskega križišča državnih cest 
z železniško progo (preglednostni prostor) ni dovoljeno vzpo-
staviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in 
druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo pre-
glednost cest, križišča ali cestnega priključka.

(2) Preglednost ob državni cesti se ugotavlja na podlagi 
tega zakona in zakona, ki ureja varnost železniškega prometa. 
Tehnične podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne 
berme oziroma preglednostnega prostora za potrebe rednega 
vzdrževanja in nadzora državne ceste zagotavlja upravljavec 
državne ceste.

(3) Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega 
člena, razen na priključkih nekategoriziranih cest na državno 
cesto, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni 
s služnostjo v javno korist.

(4) Če gre za ustanovitev služnosti v javno korist, pripada 
lastniku služeče nepremičnine odškodnina, ki obsega zmanj-
šano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni 
dobiček.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek lastnik služeče nepre-
mičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev 
uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju, ki ga upra-
vljavec državne ceste izda v skladu s tem zakonom, ali mnenju, 
ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov, iz 76. člena tega zakona.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba – lastni-
ca ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju 
s prvim odstavkom tega člena, njena odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.

85. člen
(prometna ureditev na državnih cestah)

(1) Prometno ureditev ali njeno spremembo na državni 
cesti oziroma njenem delu odredi z internim aktom upravljavec 
državne ceste. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni 
del internega akta tudi načrt prometne ureditve.

(2) Prometna ureditev iz prejšnjega odstavka obsega 
zlasti:

– določitev uporabe državne ceste za določene vrste vozil 
oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, 
kolesarska cesta, pot ali steza) in meje naselij;

– določitev omejitev hitrosti vozil in območij omejene 
hitrosti;

– določitev prepovedi prehitevanja;
– določitev prednostnih smeri in sistema ter načina vo-

denja prometa;
– določitev prehodov za pešce in kolesarje;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa na odsekih 

državne ceste skozi naselja;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev, ra-

zen omejitev uporabe državne ceste iz 75. člena tega zakona.
(3) Ne glede prvi odstavek tega člena se lahko prometna 

ureditev za določitev območij omejene hitrosti izvede le na 
podlagi načrta prometne ureditve.

(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti zu-
naj naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to terjajo 
utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.

(5) Prometna ureditev se označi s predpisano prometno 
signalizacijo.

86. člen
(poskusna označitev prometne ureditve na državnih cestah)

(1) Na posameznih odsekih državnih cest se lahko vzpo-
stavi prometna ureditev, ki ni v skladu s tem zakonom (v nadalj-
njem besedilu: poskusna prometna ureditev). Začetek in konec 
cestnega odseka, na katerem se izvaja poskusna prometna 
ureditev, se označi z informacijskim portalom ali tablo, ki udele-
žence cestnega prometa obvešča o poskusni prometni ureditvi.

(2) Poskusna prometna ureditev se vzpostavi na predlog 
ministrstva, pristojnega za promet, ali upravljavca državne ce-
ste v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.

(3) Poskusno prometno ureditev izvede upravljavec dr-
žavne ceste na podlagi internega akta iz prvega odstavka 
prejšnjega člena in načrta prometne ureditve, ki obsega ute-
meljen namen, pomen in trajanje poskusne prometne ureditve, 
vključno s tehničnimi prikazi uporabljene prometne signalizacije 
in prometne opreme ter njihove načrtovane postavitve.

(4) Upravljavec državne ceste o začetku in trajanju iz-
vajanja poskusne prometne ureditve na določenem cestnem 
odseku državne ceste najmanj deset dni pred njeno izved-
bo obvesti javnost, ministrstvo, pristojno za promet, policijo, 
pristojni inšpekcijski organ za ceste, prometno-informacijski 
center, v primeru izvedbe te ureditve v naselju pa tudi pristojno 
občinsko redarstvo.

(5) Upravljavec državne ceste najpozneje tri mesece pred 
potekom obdobja trajanja poskusne prometne ureditve ovre-
dnoti njene učinke na varnost udeležencev cestnega prometa 
in s tem seznani ministrstvo, pristojno za promet.

87. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema  

na državnih cestah)
(1) Postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev pro-

metne signalizacije in prometne opreme na državnih cestah 
odredi upravljavec državne ceste.

(2) Na državni cesti se sme postavljati turistična in druga 
obvestilna prometna signalizacija v skladu s predpisom, ki 
ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah. 
Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne pro-
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metne signalizacije odreja upravljavec državne ceste, ki ima 
pravico do povrnitve stroškov za njeno postavitev, vzdrževanje 
in odstranitev.

(3) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila podeljena konce-
sija za redno vzdrževanje državnih cest, lahko spreminja pro-
metno signalizacijo in prometno opremo le na podlagi internega 
akta upravljavca državne ceste iz prvega odstavka 85. člena 
tega zakona, razen v primerih iz tretjega odstavka 75. člena 
tega zakona.

88. člen
(sistem za informiranje uporabnikov ob državnih cestah)

(1) Sistem za informiranje uporabnikov ob državnih ce-
stah obsega postavljanje in vzdrževanje informacijskih panojev, 
tabel, portalov, vitrin ter obcestnih in nadcestnih transparentov, 
s katerimi se udeležencem cestnega prometa podajajo prome-
tne in prometno-varnostne informacije.

(2) Na objektih sistema za informiranje se lahko udeležen-
cem cestnega prometa podajajo le:

– obvestila, namenjena izboljšanju prometne varnosti;
– pomembne informacije upravljavca državne ceste, če 

teh ni mogoče podati s predpisano prometno signalizacijo;
– prometne in turistične informacije na servisnih prome-

tnih površinah (npr. informacije o državi, regiji, območju, kraju 
ali objektu, kulturnih, naravnih ali turističnih znamenitostih).

(3) Presojo vsebine informacije in postavljanje objektov iz 
prvega odstavka tega člena lahko izvaja le upravljavec državne 
ceste.

(4) Postavitev objektov sistema za informiranje uporab-
nikov odredi upravljavec državne ceste z internim aktom iz 
prvega odstavka 85. člena tega zakona.

89. člen
(oglaševanje ob državnih cestah)

(1) Objekti za oglaševanje ob državnih cestah so lahko re-
klamni stolpi, stebri (npr. totemi, piloni), plakatni panoji, oglasne 
deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, 
svetlobne vitrine kot del nadstrešnic avtobusnih postajališč ter 
drugi nepremični in premični namenski nosilci.

(2) Postavljanje oziroma uporaba objektov za oglaševanje 
je v območju državne ceste zunaj naselja prepovedano.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v območju državne 
ceste zunaj naselja dopustna postavitev objekta za oglaševa-
nje:

– če ima objekt za oglaševanje funkcijo usmerjanja in se 
namešča tik ob ali na stavbi gospodarskega subjekta, ki ima 
sedež v tej stavbi, in je ta v varovalnem pasu državne ceste z 
neposrednim cestnim priključkom na to cesto;

– kot reklamni steber (npr. totem, pilon) v območju kom-
pleksa gospodarskega subjekta, na katerem je lahko le logotip 
gospodarskega subjekta in druge nujne informacije (npr. cene 
derivatov na postajah za oskrbo vozil z gorivi, delovni čas po-
staje oziroma drugega gospodarskega subjekta).

(4) Objekti za oglaševanje se lahko ob državnih cestah v 
naselju postavljajo in uporabljajo izven:

– preglednega polja in pregledne berme ceste;
– preglednostnega prostora prehoda ceste čez železniško 

progo v isti ravnini;
– območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za posta-

vitev prometne signalizacije in prometne opreme.
(5) Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov 

v območju državne ceste je prepovedano. Svetlobne vitrine z 
neto oglasno površino do vključno 2,1 m2, če gre za enostran-
sko oglaševanje, ali 4,2 m2, če gre za obojestransko oglaše-
vanje, in osvetljene z notranje strani v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja, se lahko ob državnih cestah v naselju 
postavljajo in uporabljajo zunaj vozišča državne ceste.

(6) Soglasje za postavitev objektov za oglaševanje iz 
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena v območju 
državne ceste izda upravljavec državne ceste na podlagi načrta 

za postavitev objekta za oglaševanje, če je oglaševanje v tem 
območju dovoljeno s prostorskim aktom občine.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim ali petim od-
stavkom tega člena ali brez soglasja postavi oziroma uporablja 
objekt za oglaševanje v območju državne ceste ali ga postavi 
oziroma uporablja v nasprotju s pogoji iz soglasja.

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka in je površina 
oglasnega sporočila manjša od 5 kvadratnih metrov.

(9) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
2.000 eurov.

(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega 
odstavka tega člena in je površina oglasnega sporočila manjša 
od 5 kvadratnih metrov, njihova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

VII. VARNOSTNE ZAHTEVE ZA PREDORE

90. člen
(obseg uporabe)

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za predore, 
daljše od 500 m, merjeno po najdaljšem smernem vozišču 
v popolnoma zaprtem delu predora, na državnih cestah, ki 
so del vseevropskega cestnega omrežja, kot je določeno z 
Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa 
št. 661/2010/EU (UL L št. 348 z dne 20. 12. 2013, str. 1), zadnjič 
spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/254 z 
dne 9. novembra 2018 o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) 
št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah 
Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (UL L 
št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1315/2013/EU) in grafično prikazano na zemljevidih v Prilogi I 
Uredbe 1315/2013/EU.

(2) Vlada lahko predpiše, da se določbe tega poglavja 
uporabljajo tudi za predore na drugih javnih cestah, ki so daljši 
od 500 metrov, merjeno po najdaljšem smernem vozišču v 
popolnoma zaprtem delu predora.

91. člen
(minimalne varnostne zahteve)

(1) Minimalne varnostne zahteve za predore iz prejšnjega 
člena se nanašajo na:

– konstrukcijske značilnosti in opremo predorov, kot so 
npr. število cevi in smernih vozišč, geometrija predora, izhod 
v sili, dostop gasilske in druge reševalne ali intervencijske 
službe, odstavne niše, odvajanje tekočin, požarna varnost, 
prezračevanje, komunikacijski sistemi, ter

– ukrepe v zvezi z obratovanjem predora, kot so npr. za-
gotavljanje potrebnih sredstev in usposobljenega osebja, način 
izvedbe del v predoru, obvladovanje prometnih in drugih nesreč 
ter izrednih dogodkov, vključno z zagotovitvijo pravočasnega 
dostopa gasilske in druge reševalne ali intervencijske službe 
ter ključne reševalne opreme, delovanje nadzornega centra in 
njegovo neposredno povezavo s pristojnim centrom za obve-
ščanje, potek prometa v predoru, prevoz nevarnih snovi.

(2) Minimalne varnostne zahteve za predore natančneje 
predpiše vlada.

(3) Vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka predpiše 
tudi varnostno dokumentacijo, ki se pripravi za posamezno 
vrsto projektne dokumentacije predora, način odobritve idejne 
zasnove, način dajanja v obratovanje in pogoje za izdajo dovo-



Stran 9836 / Št. 132 / 14. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije

ljenja za obratovanje predora ter občasne vaje, ki zagotavljajo 
varnost predora.

(4) Analiza tveganja vsebuje podrobno oceno tveganj za 
posamezen predor ob upoštevanju vseh projektnih dejavnikov 
in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost. Vsebina in rezul-
tati analize tveganja so vsebovani v varnostni dokumentaciji, 
sestavljeni v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka ter 
zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Analizo tveganja pripravi oseba, ki je od upravljavca predora 
funkcionalno neodvisna.

(5) Za namestitev ali uporabo inovativne opreme ali ukre-
pov, ki zagotavljajo enako ali višjo stopnjo varnosti predora, kot 
to določa ta zakon in predpis iz drugega odstavka tega člena, 
lahko ministrstvo, pristojno za promet, dovoli izjemo od zahtev 
tega predpisa. K dovoljenju izjeme ministrstvo, pristojno za 
promet, pridobi odobritev Evropske komisije.

92. člen
(naloge ministrstva, pristojnega za promet)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, je odgovorno za za-
gotavljanje vseh vidikov varnosti predora. Ministrstvo, pristojno 
za promet, sprejema odločitve v zvezi z varnostjo predora, 
ki je deloma v drugi državi članici, po predhodnem soglasju 
pristojnega upravnega organa druge države članice ali daje 
predhodno soglasje k odločitvam tega organa.

(2) Ministrstvo, pristojno za promet, izda dovoljenje za 
obratovanje predora, če so izpolnjene varnostne zahteve, ki jih 
določa ta zakon in predpis iz drugega odstavka prejšnjega čle-
na in če je izdano dovoljenje o poskusnem obratovanju oziroma 
uporabno dovoljenje po zakonu, ki ureja graditev objektov.

(3) Ne glede na 75. člen tega zakona ministrstvo, pristojno 
za promet, prepove ali omeji promet v predoru, če varnostne 
zahteve ali ukrepi, določeni s predpisom iz drugega odstav-
ka prejšnjega člena, niso izpolnjeni. Ministrstvo, pristojno za 
promet, pri tem določi pogoje, pod katerimi se lahko ponovno 
vzpostavi običajen promet v predoru.

(4) Ministrstvo, pristojno za promet, zagotovi:
– redno preskušanje in pregledovanje predorov ter obli-

kovanje varnostnih zahtev v zvezi s tem;
– vzpostavljanje organizacijskih in operativnih načrtov za 

usposabljanje in opremljanje služb za ukrepanje ob prometnih 
in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih;

– opredelitev postopka za takojšnje zaprtje predora v 
nujnem primeru;

– izvajanje potrebnih ukrepov za zmanjšanje tveganja.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Evropski ko-

misiji vsaki dve leti do konca septembra poročilo o požarih v 
predorih in nesrečah, ki vplivajo na varnost uporabnikov cest v 
predorih, ter o njihovi pogostosti in vzrokih, jih oceni in zagotovi 
informacije o dejanski vlogi in učinkovitosti varnostnih sredstev 
in ukrepov.

93. člen
(upravljavec predora)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, določi za vsak predor 
v fazi projektiranja, gradnje in obratovanja upravljavca predora, 
lahko pa naloge upravljavca predora opravlja samo.

(2) Upravljavca predora, ki je deloma v drugi državi čla-
nici, določi ministrstvo, pristojno za promet, skupaj s pristojnim 
upravnim organom druge države članice.

(3) Upravljavec predora izdela načrt zaščite in reševanja 
za primer prometne nesreče v predoru oziroma ukrepanje 
ob drugi nesreči ali izrednem dogodku, sodeluje pri določitvi, 
opremljanju, pripravi in usposabljanju pristojne gasilske ozi-
roma druge reševalne ali intervencijske službe ter vzdržuje in 
preverja delovanje vseh varnostnih sistemov v predoru.

(4) Če pride do prometne in druge nesreče ter izrednega 
dogodka v predoru, upravljavec predora o tem najpozneje 
v enem mesecu sestavi poročilo, ki ga pošlje uradniku za 
varnost, ministrstvu, pristojnemu za promet, in službam za 

ukrepanje ob prometni in drugi nesreči ter izrednem dogodku, 
ki so ob tem dogodku posredovale.

(5) Ko je sestavljeno poročilo o preiskavi vzrokov pro-
metne in druge nesreče ter izrednega dogodka, upravljavec 
predora to poročilo pošlje uradniku za varnost, ministrstvu, 
pristojnemu za promet, in službam za ukrepanje ob prometni 
in drugi nesreči ter izrednem dogodku, ki so ob tem dogodku 
posredovale, in to najpozneje v enem mesecu od prejema.

94. člen
(uradnik za varnost)

(1) Upravljavec predora po predhodnem soglasju mini-
stra, pristojnega za promet, za vsak predor imenuje uradnika 
za varnost, ki koordinira vse ukrepe za zagotovitev varnosti v 
predoru. Uradnik za varnost, ki je lahko del osebja predora ali 
službe za ukrepanje ob prometni in drugi nesreči ter izrednem 
dogodku, je neodvisen pri vseh zadevah varnosti predora in v 
zvezi s tem ne sme sprejemati nobenih navodil delodajalca. 
Ista oseba je lahko uradnik za varnost v več predorih.

(2) Uradnik za varnost opravlja naslednje naloge:
– zagotavlja koordinacijo s službami za ukrepanje ob 

prometni in drugi nesreči ter izrednem dogodku in sodeluje pri 
pripravi operativnih načrtov;

– sodeluje pri načrtovanju, pripravi vseh vrst projektne 
dokumentacije, izvajanju in ocenjevanju ukrepanja ob prometni 
in drugi nesreči ter izrednem dogodku;

– sodeluje pri določanju konstrukcije, opreme in obratova-
nja novih predorov in sprememb obstoječih predorov;

– sodeluje pri načrtovanju, ocenjevanju, preverjanju in 
izvajanju načrtov za ukrepanje ob prometni in drugi nesreči ter 
izrednem dogodku;

– preverja usposobljenost služb za ukrepanje ob prometni 
in drugi nesreči ter izrednem dogodku in sodeluje pri organi-
zaciji njihovih vaj;

– svetuje glede dajanja predorov v obratovanje;
– preverja, ali je konstrukcija in oprema predora vzdrže-

vana in popravljena.
(3) Za uradnika za varnost se imenuje posameznik, ki 

izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po univerzitetnih študij-

skih programih prve stopnje, s področja tehnične smeri;
– najmanj deset let izkušenj pri upravljavcu predora ali v 

službi za ukrepanje ob prometni in drugi nesreči ter izrednem 
dogodku na področju izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka;

– opravljen strokovni izpit za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku.

VIII. VARNOSTNE ZAHTEVE  
ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

95. člen
(obseg uporabe)

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državne ce-
ste, ki so del vseevropskega cestnega omrežja, kot je določeno 
z Uredbo 1315/2013/EU in grafično prikazano na zemljevidih v 
Prilogi I Uredbe 1315/2013/EU.

(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za avtoceste 
in primarne ceste, ki niso del vseevropskega cestnega omrežja 
iz prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določ-
be tega poglavja uporabljajo tudi za obstoječe ceste ali gradnjo 
novih cest zunaj naselij, ki ne služijo neposrednemu dostopu 
do sosednjih zemljišč in so bile ali bodo zgrajene s pomočjo 
finančnih sredstev Evropske unije.

(4) Prejšnji odstavek ne velja za ceste, ki se ne uporablja-
jo za javni promet (npr. dovozne ceste do industrijskih obratov, 
kmetijskih ali gozdnih zemljišč).

(5) Direkcija objavi seznam primarnih cest na svoji spletni 
strani in ga redno posodablja.
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(6) Vlada lahko predpiše, da se določbe tega poglavja 
uporabljajo tudi za druge javne ceste, na katerih je to uteme-
ljeno zaradi obsega povprečnega letnega dnevnega prometa 
oziroma števila prometnih nesreč s smrtnim izidom ali hudimi 
telesnimi poškodbami udeležencev cestnega prometa.

(7) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za predore iz 
90. člena tega zakona.

96. člen
(varnost cestne infrastrukture)

Aktivnosti za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture 
se nanašajo na vse faze načrtovanja, projektiranja, gradnje in 
vzdrževanja cest in obsegajo:

– izdelavo ocene učinkov na varnost v cestnem prometu;
– preverjanje varnosti v cestnem prometu;
– oceno varnosti v cestnem prometu za celotno omrežje;
– redno in ciljno usmerjeno pregledovanje varnosti cest;
– zaščito ranljivih udeležencev v prometu;
– raziskavo dejavnikov nastanka prometnih nesreč.

97. člen
(ocena učinka na varnost v cestnem prometu)

(1) Ocena učinka na varnost v cestnem prometu, ki jo 
izvede presojevalec varnosti cest, je strateško primerjalna 
analiza učinka v fazi načrtovanja variant po zakonu, ki ureja 
urejanje prostora, ki ga imajo izgradnja nove ceste ali znatne 
spremembe zmogljivosti obstoječega omrežja cest (v nadalj-
njem besedilu: cestno infrastrukturni projekt).

(2) Ocena učinka na varnost v cestnem prometu pojasni 
upoštevanje varnosti v prometu, ki vpliva na izbiro predlagane 
rešitve. Ocena učinka na varnost v cestnem prometu zagotovi 
informacije, ki so potrebne za analizo stroškov in koristi različ-
nih ocenjenih rešitev.

(3) Ocena učinka na varnost v prometu se ob upoštevanju 
določb tega poglavja, smernic za delo presojevalcev varnosti 
cest, s katerimi so določeni posamezni koraki in elementi, ki 
jih je treba upoštevati pri opravljanju presoje varnosti cestne 
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: smernice za delo presoje-
valcev varnosti cest) in meril iz Priloge I Direktive 2008/96/ES, 
izvede v začetni fazi načrtovanja pred odobritvijo cestno infra-
strukturnega projekta in je obvezna za vse cestno infrastruk-
turne projekte.

98. člen
(preverjanje varnosti v cestnem prometu)

(1) Preverjanje varnosti v cestnem prometu je neodvisno, 
podrobno in sistematično tehnično varnostno preverjanje kon-
strukcijskih lastnosti cestno infrastrukturnega projekta, ki obse-
ga vse faze od načrtovanja, izgradnje, začetka obratovanja do 
pridobitve uporabnega ali obratovalnega dovoljenja.

(2) Preverjanje varnosti v cestnem prometu, ki ga izvede 
presojevalec varnosti cest, se izvaja za vse cestno infrastruk-
turne projekte, pri tem pa se upoštevajo merila iz Priloge II 
Direktive 2008/96/ES.

(3) Preverjanje varnosti v cestnem prometu lahko izvaja 
presojevalec varnosti cest, ki ni sodeloval pri projektiranju ali 
gradnji projekta, ki je predmet presoje.

(4) V poročilu presojevalec varnosti cest za vsako fazo 
preverjanja varnosti v cestnem prometu navede za prometno 
varnost kritične elemente cestno infrastrukturnega projekta. In-
vestitor se do poročila presojevalca varnosti cest pisno opredeli 
in utemelji svojo odločitev.

99. člen
(ocena varnosti v cestnem prometu za celotno omrežje)

(1) Ocena varnosti v cestnem prometu pomeni razvršča-
nje delov obstoječega cestnega omrežja v posamezne katego-
rije glede na kvantitativno ugotovljeno stopnjo varnosti.

(2) Ocenjevanje varnosti v cestnem prometu se izvaja na 
celotnem cestnem omrežju iz 95. člena tega zakona.

(3) Pri ocenjevanju varnosti v cestnem prometu za celotno 
omrežje upravljavec ceste oceni stopnjo tveganja za prometne 
nesreče na podlagi pregleda lastnosti zasnove ceste na kraju 
samem ali s pomočjo uporabe ustreznih elektronskih sredstev 
in na podlagi analize posameznih odsekov cestnega omrežja, 
ki so v uporabi več kot tri leta in na katerih po metodologiji 
določanja mest z visoko stopnjo prometnih nesreč prihaja do 
zgostitev prometnih nesreč, katerih posledica so smrt ali hude 
telesne poškodbe udeležencev cestnega prometa.

(4) Pri ocenjevanju varnosti v cestnem prometu za celo-
tno omrežje, ki se izvaja najmanj vsakih pet let, se upoštevajo 
okvirni elementi iz Priloge III Direktive 2008/96/ES.

(5) Po opravljeni oceni varnosti v cestnem prometu za 
celotno omrežje upravljavec ceste zaradi prednostne razvrsti-
tve potreb za nadaljnje ukrepanje na posameznih cestnih od-
sekih le-te glede na njihovo stopnjo varnosti razvrsti v najmanj 
tri kategorije. Upravljavec ceste na svoji spletni strani objavi 
metodologijo za razvrščanje cestnih odsekov v posamezno 
kategorijo glede na stopnjo njihove varnosti in seznam cestnih 
odsekov, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo.

(6) Na podlagi rezultatov ocenjevanja varnosti v cestnem 
prometu za celotno omrežje se izvedejo ciljno usmerjeni pre-
gledi varnosti cest ali neposredni ukrepi za odpravo tveganj za 
nastanek prometnih nesreč.

100. člen
(redno pregledovanje varnosti cest)

(1) Redno pregledovanje varnosti cest pomeni reden pe-
riodični pregled stanja ceste ali cestnih odsekov, ki z vidika 
prometne varnosti zahtevajo izvedbo vzdrževalnih del za pre-
prečevanje nastanka prometnih nesreč.

(2) Redno pregledovanje varnosti cest se izvaja na ce-
stnih odsekih, po katerih poteka promet, zaradi odkrivanja 
karakteristik, ki vplivajo na prometno varnost in preprečevanje 
nastanka prometnih nesreč.

(3) Redno pregledovanje varnosti cest izvajajo presoje-
valci varnosti cest. Pogostost pregledov zagotavlja primerno 
raven prometne varnosti cestne infrastrukture, zato se pregledi 
opravljajo najmanj vsakih pet let, v primeru ugotovljene slabše 
prometne varnosti pa se takšni cestni odseki ali točke rešujejo 
prednostno.

(4) Če cestni odsek iz 95. člena tega zakona meji na 
cestni predor iz 90. člena tega zakona, se najmanj vsakih 
pet let izvede skupen redni pregled varnosti cestnega odseka 
na stiku s predorom, ki ga izvedeta presojevalec varnosti cest 
in uradnik za varnost.

101. člen
(ciljno usmerjeno pregledovanje varnosti cest)

(1) Ciljno usmerjeno pregledovanje varnosti cest je pre-
gled ceste ali cestnega odseka, ki se izvede na pobudo upra-
vljavca ceste zaradi neposrednega prepoznavanja nevarnih 
okoliščin, napak ali težav, ki pomenijo povečano tveganje za 
nastanek prometnih nesreč ali poškodb udeležencev cestnega 
prometa. Pri opravljanju ciljno usmerjenega pregleda varnosti 
cest se upoštevajo določbe tega poglavja, smernice za delo 
presojevalcev varnosti cest in okvirni elementi iz Priloge IIa 
Direktive 2008/96/ES.

(2) Ciljno usmerjen pregled varnosti cest opravi preso-
jevalec varnosti cest. Upravljavec ceste, na kateri je treba 
izvesti ciljno usmerjen pregled varnosti ceste, lahko sam ali na 
pobudo izbranega presojevalca varnosti cest za opravo ciljno 
usmerjenega pregleda varnosti ceste imenuje tudi druge stro-
kovnjake (npr. s področja prometa, gradnje), če oceni, da je to 
nujno zaradi neposrednega prepoznavanja nevarnih okoliščin, 
napak ali težav, ki pomenijo povečano tveganje za nastanek 
prometnih nesreč ali poškodb udeležencev cestnega prometa.

(3) Na podlagi ugotovitev ciljno usmerjenega pregleda 
varnosti ceste presojevalec varnosti cest ali skupina strokov-
njakov pripravi poročilo, ki je podlaga za odločitev upravljavca 
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ceste o izvedbi ukrepov za izboljšanje varnosti cestne infra-
strukture.

(4) V poročilu iz prejšnjega odstavka se opredelijo cestni 
odseki, na katerih so potrebne izboljšave varnosti cestne infra-
strukture, in določijo prednostni ukrepi za njihovo izboljšavo.

(5) Upravljavec ceste na podlagi poročila iz tretjega od-
stavka tega člena pripravi akcijski načrt odprave tveganj iz 
prvega odstavka tega člena. Na podlagi akcijskega načrta, ki 
se redno posodablja, se spremlja izvajanje ukrepov iz šestega 
odstavka tega člena.

(6) Upravljavec ceste izvede ukrepe za izboljšanje var-
nosti cestne infrastrukture najprej na cestnih odsekih z nizko 
stopnjo varnosti cestne infrastrukture. Pri izvedbi ukrepov se 
osredotoči najprej na tiste ukrepe, ki so hitro izvedljivi v okviru 
zagotovljenih finančnih sredstev ter z izvedbo katerih je priča-
kovati takojšnje učinke izboljšanja varnosti cestne infrastrukture 
in prihranke pri stroških prometnih nesreč.

102. člen
(zaščita ranljivih udeležencev v prometu)

(1) Pri izvajanju ocene učinka na varnost cestnega prome-
ta, preverjanju varnosti v cestnem prometu, ocenjevanju var-
nosti v cestnem prometu za celotno omrežje, rednem in ciljno 
usmerjenem pregledovanju varnosti cest se upoštevajo potrebe 
ranljivih udeležencev v prometu, določene s tem zakonom in 
zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ugotavlja preso-
jevalec varnosti cest tudi upoštevanje potreb ranljivih udele-
žencev cestnega prometa na podlagi okvirnih elementov iz 
Priloge I, Priloge II, Priloge IIa, Priloge III in Priloge IV Direktive 
2008/96/ES.

103. člen
(raziskava dejavnikov nastanka prometnih nesreč  

in izračun povprečne družbene cene prometnih nesreč)
(1) Javna agencija, pristojna za varnost prometa (v na-

daljnjem besedilu: javna agencija), imenuje skupino strokov-
njakov (npr. s področja mehanike vozil, strojništva, psihologije 
prometa, metodike raziskovanja prometnih nesreč), ki razišče 
dejavnike nastanka prometne nesreče za vsako prometno ne-
srečo s smrtnim izidom, ki se zgodi na cesti iz 95. člena tega 
zakona, in sestavi poročilo o prometni nesreči, javna agencija 
pa to poročilo pošlje ministrstvu, pristojnemu za promet. Poro-
čilo o prometni nesreči vsebuje podatke iz Priloge IV Direktive 
2008/96/ES.

(2) Javna agencija zagotovi izračun povprečne družbene 
cene prometnih nesreč s smrtnim izidom in povprečne druž-
bene cene prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami.

104. člen
(presojevalec varnosti cest)

(1) Za presojevalca varnosti cest se imenuje posameznik, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj izobrazbo, pridobljeno po univerzitetnih študij-
skih programih prve stopnje, s področja cestne infrastrukture, 
prometnega inženirstva ali prometne varnosti;

– najmanj deset let izkušenj na področju projektiranja 
cest, revidiranja ali recenziranja cestnih projektov ali izdelave 
prometno-varnostnih analiz;

– opravljen strokovni izpit za presojevalca varnosti cest.
(2) Strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest 

se izvaja po programu in je sestavljeno iz osnovnega in obdob-
nega strokovnega usposabljanja. Program obsega vsebine, ki 
se nanašajo na izdelavo ocene učinkov na varnost v cestnem 
prometu, preverjanje varnosti v cestnem prometu, oceno var-
nosti v cestnem prometu za celotno omrežje, redno in ciljno 
usmerjeno pregledovanje varnosti cest, zaščito ranljivih ude-
ležencev v prometu, raziskavo dejavnikov nastanka prometnih 
nesreč.

(3) Predavatelji na strokovnem usposabljanju presoje-
valcev varnosti cest so pooblaščeni inženirji gradbeništva ali 
prometnega inženirstva ali strokovnjaki s področja prometne 
psihologije, ki izkazujejo tudi strokovno in znanstveno aktivnost 
na področju gradbeništva, prometnega inženirstva ali prometne 
psihologije. Izpolnjevanje pogojev za predavatelje strokovne-
ga usposabljanja presojevalcev varnosti cest preverja javna 
agencija.

(4) Po zaključenem strokovnem usposabljanju se izvede 
preizkus znanja pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen 
za promet. V komisiji za preizkus znanja poleg predstavnikov 
ministrstva, pristojnega za promet, sodelujejo tudi predavatelji 
na strokovnem usposabljanju presojevalcev varnosti cest.

(5) Presojevalcu varnosti cest, ki po zaključenem osnov-
nem strokovnem usposabljanju uspešno opravi strokovni izpit 
za presojevalca varnosti cest, se izda potrdilo o uspešno opra-
vljenem strokovnem usposabljanju. Presojevalec varnosti cest 
se najmanj vsaka tri leta po uspešno opravljenem strokovnem 
izpitu za presojevalca varnosti cest udeleži obdobnega stro-
kovnega usposabljanja.

(6) Strokovna usposabljanja in preverjanje usposoblje-
nosti za presojevalca varnosti cest organizira javna agencija.

(7) Presojevalce varnosti cest imenuje minister, pristojen 
za promet. Javna agencija za spremljanje usposobljenosti pre-
sojevalcev varnosti cest vzpostavi in vodi evidenco, ki vsebuje 
naslednje podatke:

– osebno ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– številka in datum izdaje potrdila o opravljenem strokov-

nem izpitu;
– datum opravljenega obdobnega strokovnega usposa-

bljanja.
(8) Presojevalec varnosti cest je pri svojem delu neod-

visen.
(9) Način usposabljanja in preverjanja strokovne uspo-

sobljenosti, podrobnejši program strokovnega usposabljanja, 
obrazec potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju ter 
način vodenja evidence o izdanih potrdilih predpiše minister, 
pristojen za promet. Minister, pristojen za promet, podrobneje 
predpiše tudi način in pogoje opravljanja nalog presojevalcev 
varnosti cest.

105. člen
(izbira presojevalca varnosti cest)

(1) Za opravljanje nalog iz tega poglavja investitor oziro-
ma upravljavec ceste iz 95. člena tega zakona izbere presoje-
valca varnosti cest na podlagi postopka javnega naročanja v 
skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.

(2) Naloge iz tega poglavja lahko opravlja presojevalec 
varnosti cest kot posameznik ali v imenu in za račun pravne 
osebe, pri kateri je zaposlen.

(3) Investitor oziroma upravljavec ceste iz 95. člena tega 
zakona sme za izvedbo posamezne naloge iz tega poglavja 
izbrati presojevalca varnosti cest, ki ni sodeloval v predhodnih 
postopkih posameznega projekta. Izbrani presojevalec varnosti 
cest ne sme biti stalno ali začasno zaposlen pri investitorju 
oziroma upravljavcu ceste iz 95. člena tega zakona.

106. člen
(poročila presojevalca varnosti cest  

in obveznost njihovega upoštevanja)
(1) Presojevalec varnosti cest izdela poročilo o oceni učin-

ka na varnost cestnega prometa, poročila o preveritvi varnosti 
cestnega prometa in poročilo o pregledu varnosti ceste in ga 
pošlje upravljavcu ceste.

(2) Upravljavec ceste se do poročil iz prejšnjega odstavka 
pisno opredeli, pri čemer podrobno obrazloži, katerih predlogov 
presojevalca varnosti cest ni mogoče upoštevati.
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(3) Pisna opredelitev upravljavca ceste o neupoštevanju 
predlogov iz poročila presojevalca varnosti cest se obravnava 
na zaključnem sestanku, na katerem so prisotni upravljavec 
ceste, presojevalec varnosti cest, ki je izdelal poročilo, in pro-
jektant, ki je sodeloval pri reševanju neupoštevanega predloga.

(4) Sklepi zaključnega sestanka iz prejšnjega odstavka 
so dokončni. Zapisnik zaključnega sestanka se vroči vsem 
sodelujočim.

(5) Če se cesta ali njen odsek preda v promet na podlagi 
uporabnega dovoljenja, je poročilo o preveritvi varnosti cestne 
infrastrukture sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.

107. člen
(poročanje Evropski komisiji)

Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Evropski komisiji 
vsakih pet let poročilo o razvrstitvi celotnega cestnega omrežja 
iz 95. člena tega zakona glede na oceno varnosti v cestnem 
prometu, ki je bila izdelana v skladu z 99. členom tega zakona.

IX. UPRAVLJANJE, GRADNJA, VZDRŽEVANJE  
IN VARSTVO OBČINSKIH CEST

108. člen
(upravljavec občinskih cest)

Upravljavca občinskih cest in način izvajanja nalog upra-
vljanja določi pristojni organ občine s splošnim aktom.

109. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Zaradi razvoja občinskega cestnega omrežja, pre-
prečitve škodljivih vplivov emisij prometa na bivalno okolje in 
preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na 
občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, 
v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih po-
segov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v va-
rovalnem pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem, ki 
ga izda upravljavec občinske ceste v skladu s tem zakonom, 
ali mnenjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov.

(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje ali mnenje iz 
prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem 
pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prome-
ta na njej ter so zagotovljeni regulacijski elementi, ki ločujejo 
grajene javne površine od površin v zasebni lasti, s katerimi se 
zagotavlja prihodnji razvoj prometa.

(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega 
roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 
premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpo-
stavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:

– pri lokalnih cestah 10 metrov;
– pri javnih poteh 5 metrov;
– pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek varovalnega pasu ni-

majo občinske kolesarske ceste in poti v delu njihovega poteka 
preko vodnih zemljišč in zemljišč, ki niso javno dobro v lasti 
občine.

(6) Občina lahko z odlokom predpiše manjšo širino varo-
valnih pasov.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik 
– lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki v varovalnem 
pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem 
upravljavca ceste gradi ali zgradi objekt, izvaja ali izvede druge 
gradbene posege, vzpostavlja ali vzpostavi trajni nasad, ograjo 
in živo mejo.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka, njena odgovorna oseba pa z 
globo 200 eurov.

110. člen
(preglednosti ob občinski cesti)

(1) V območju križišča občinskih cest, križišča občinske 
ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju 
cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na 
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno 
vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, napra-
ve in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo 
preglednost cest, križišča ali cestnega priključka.

(2) Preglednost ob občinski cesti se ugotavlja na podlagi 
tega zakona in zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu. 
Tehnične podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne 
berme oziroma preglednostnega prostora za potrebe rednega 
vzdrževanja in nadzora ceste zagotavlja upravljavec ceste.

(3) Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega 
člena, razen na individualnih cestnih priključkih, se lahko la-
stninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v 
javno korist.

(4) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanj-
šano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni 
dobiček.

(5) Ne glede prejšnji odstavek lastnik služeče nepremični-
ne ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe 
zemljišča predhodno določena v soglasju, ki ga izda upravlja-
vec občinske ceste v skladu s tem zakonom, ali mnenju, ki ga 
izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki rav-
na v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njena odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov.

111. člen
(cestni priključki na občinsko cesto)

(1) Cestni priključki nekategoriziranih cest in individualni 
priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na 
občinske ceste) se lahko gradijo le s soglasjem, ki ga upravlja-
vec občinske ceste izda v skladu s tem zakonom, ali mnenjem, 
ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov.

(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje ali mnenje iz 
prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih 
posledic za zmogljivost občinske ceste ali varnost prometa na 
njej. Cestni priključki, katerih izvedba je dovoljena na podlagi 
soglasja upravljavca občinske ceste, morajo izpolnjevati merila 
za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov.

(3) Cestni priključek do meje cestnega zemljišča občinske 
ceste s pripadajočo prometno signalizacijo in prometno opremo 
je sestavni del občinske ceste.

(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva 
prilagoditev cestnega priključka na stroške lastnika ali imetnika 
pravice uporabe cestnega priključka, če cestni priključek na 
občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za 
drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja ali 
mnenja iz prvega odstavka tega člena za njegovo gradnjo, ni 
več ustrezen.

(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine cestni priklju-
ček na občinsko cesto v soglasju z lastnikom ali imetnikom 
pravice uporabe cestnega priključka.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec občinskih 
cest z odločbo ukine cestni priključek na občinsko cesto, če je 
priključek na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo 
občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zah-
teva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Cestni 
priključek se nadomesti na stroške občine.
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(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki rav-
na v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njena odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

112. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev ali njeno spremembo na občinski 
cesti ali njenem delu odredi z internim aktom občina. Pri zah-
tevnejših prometnih ureditvah je sestavni del internega akta 
tudi načrt prometne ureditve.

(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe občinske ceste ali dela občinske 

ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, 
rezervirana za motorna vozila, kolesarska cesta, pot ali steza, 
steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) 
in mej naselij;

– določitev prednostnih smeri in sistema ter načina vo-
denja prometa;

– določitev omejitev uporabe občinske ceste ali njenega 
dela glede na vrsto prometa;

– določitev omejitev hitrosti vozil;
– določitev skupnega prometnega prostora;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih 

kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omeje-

ne hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost 

otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih 
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega pro-
meta pojavljajo v večjem številu;

– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev ude-
ležencem prometa.

(3) Ne glede prvi odstavek tega člena se lahko prometna 
ureditev za vzpostavitev območij omejene hitrosti izvede le na 
podlagi splošnega akta občine, s katerim je takšna prometna 
ureditev določena.

(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na občinski 
cesti zunaj naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če 
to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa 
na njej.

(5) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena 
se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno 
opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi pro-
metne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec 
občinskih cest.

113. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca 
občinskih cest.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno ali 
popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrže-
vanje občinske ceste.

(3) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občin-
ske ceste se pridobi tudi za športne in druge prireditve na njej.

(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste brez 
preusmeritve prometa na druge javne ceste se izda, če pre-
usmeritev na druge javne ceste ni mogoča ali če se promet 
na lokalni cesti ne ustavi za več kot 30 minut oziroma zaradi 
zapore javne poti za več kot 60 minut.

(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(6) Zaporo občinske ceste postavi izvajalec rednega vzdr-
ževanja občinske ceste, ki o njeni izvedbi obvesti policijo, ob-
činsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj 
tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 
tega člena oziroma v nasprotju z dovoljenjem iz prvega odstav-
ka tega člena.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občin-
ske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, 
ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, 
občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za 
ceste o izvedbi zapore, njegova odgovorna oseba pa z globo 
200 eurov.

114. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen 
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne 
in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi 
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje občinske 
ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske 
ceste oziroma po njegovem pooblastilu izvajalec rednega vzdr-
ževanja občinske ceste začasno prepove uporabo občinske 
ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupine vozil oziroma 
dovoli vožnjo samo tistih vozil ali skupine vozil, ki so ustrezno 
opremljena.

(2) Župan lahko na posameznih občinskih cestah odredi 
omejitev njihove uporabe za vsa motorna vozila ali posamezne 
vrste motornih vozil zaradi:

– prometne preobremenjenosti naravnega okolja, varstva 
bivalnega in naravnega okolja in pretočnosti prometa na posa-
meznih občinskih cestah, ki potekajo po zavarovanih območjih 
narave, na predlog ministra, pristojnega za okolje;

– zagotavljanja prometne varnosti na označenih šolskih 
poteh, razen za lokalni promet.

(3) O prepovedi ali omejitvi uporabe občinske ceste iz 
razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, obvesti 
upravljavec občinske ceste oziroma po njegovem pooblastilu 
izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste po elektronski 
poti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni in-
špekcijski organ za ceste in javnost na krajevno običajen način 
najpozneje v eni uri po nastanku dogodka, o omejitvi uporabe 
občinske ceste iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, pa 
najmanj sedem dni pred uveljavitvijo ukrepa omejitve uporabe 
občinske ceste.

(4) Občinsko cesto ali njen del, na katerem je odrejena 
omejitev uporabe, upravljavec ceste označi s predpisano pro-
metno signalizacijo.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upra-
vljavec ceste ali pooblaščeni izvajalec rednega vzdrževanja 
občinske ceste, ki v predpisanem roku na predpisan način ne 
obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpek-
cijskega organa za ceste o omejitvi uporabe občinske ceste, 
njuna odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravlja-
vec ceste, ki občinske ceste ne označi s predpisano prometno 
signalizacijo, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

115. člen
(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah)

(1) Upravljavec občinskih cest vodi evidence o občinskih 
cestah in objektih v skladu s predpisom, ki ureja način označe-
vanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih.
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(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih javnih cestah 
občina brezplačno pošlje direkciji najpozneje do 15. maja teko-
čega leta za stanje cest preteklega leta.

(3) Če občina predpisanih podatkov ne pošlje direkciji do 
predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.

X. NACIONALNI CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA

116. člen
(Nacionalni center za upravljanje prometa)

(1) Nacionalni center za upravljanje prometa (v nadalj-
njem besedilu: NCUP) je pristojen za strateško usmerjanje, 
koordinacijo in povezovanje upravljavcev cest, pri čemer se 
ohranjajo pristojnosti upravljavcev cest na področju nadzora 
in vodenja prometa ter obveščanja javnosti o stanju cest v 
njihovem upravljanju, kot jih določa ta zakon.

(2) NCUP opravlja zlasti te naloge:
– usmerjanje in usklajevanje dejavnosti za upravljanje 

prometa na strateški ravni v rednih in izrednih primerih, kar 
vključuje tudi sodelovanje pri odločanju o potrebnih ukrepih 
(npr. začasna omejitev ali preusmeritev prometa, zapore cest);

– pridobivanje podatkov o lokalnih ukrepih od vseh upra-
vljavcev cest, spremljanje ukrepov in predlaganje njihovih spre-
memb oziroma odločanje o uskladitvah medsebojnih pristojno-
sti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti NCUP;

– sodelovanje pri mednarodnem načrtovanju in upravlja-
nju prometa;

– zbiranje vseh razpoložljivih podatkov o stanju državnih 
cest in prometa na njih na enem mestu ter njihova analiza in 
obdelava;

– obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa 
na njih po sredstvih javnega obveščanja in drugih javnosti 
dostopnih medijih, kar se uresničuje prek prometno-informacij-
skega centra za državne ceste;

– nadzor čezmejne harmonizacije in medobratovalnosti 
rešitev ITS in C-ITS;

– vzpostavitev, razvoj in upravljanje nacionalne točke 
dostopa v skladu z Direktivo 2010/40/EU, Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2015/962 z dne 18. decembra 2014 o dopolnitvi 
Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v re-
alnem času po vsej EU (UL L št. 157 z dne 23. 6. 2015, str. 21; 
v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/962/EU) in 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 
2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja 
večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (UL L št. 272 
z dne 21. 10. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana 
uredba 2017/1926/EU).

117. člen
(delovanje NCUP)

(1) NCUP je notranja organizacijska enota ministrstva, 
pristojnega za promet.

(2) NCUP deluje v prostorih nadzornega centra Drago-
melj, ki je v lasti Republike Slovenije.

(3) Pri nadzoru in upravljanju prometa ter obveščanju 
javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih sodelujejo v 
okviru NCUP direkcija, koncesionar s koncesijo za upravljanje 
državnih cest, prometno-informacijski center, policija, občina, 
ki ima organiziran center za nadzor nad prometom, ter organ, 
pristojen za zaščito in reševanje. Pri obveščanju javnosti o 
stanju državnih cest in prometa na njih sodeluje izvajalec javne 
službe na področju radijske in televizijske dejavnosti, ki omo-
goča celovito obveščanje javnosti, vključno z neposrednim in 
takojšnjim predvajanjem informacij. Naloge iz tega odstavka se 
štejejo za naloge iz pristojnosti subjektov, ki jih ti izvajajo in jih 
opravljajo za svoj račun.

(4) Pri izvajanju nalog NCUP lahko sodelujejo tudi drugi 
upravljavci cest, ki z ministrstvom, pristojnim za promet, v ta 

namen sklenejo sporazum o sodelovanju, v katerem se do-
govorijo o obsegu in načinu zbiranja informacij in njihovega 
posredovanja javnosti ter o načinu upravljanja prometa na 
cestah, ki jih upravljajo.

(5) Subjekti iz tretjega odstavka tega člena imajo za opra-
vljanje svojih nalog v prostorih NCUP in za potrebe izvajanja 
nalog tega centra pravico do brezplačne uporabe prostorov. 
S posebno pogodbo med uporabniki vseh prostorov NCUP 
se uredijo obveznosti glede pokrivanja obratovalnih stroškov 
NCUP.

(6) Podrobnejša pravila o delovanju NCUP ter sodelo-
vanju udeleženih subjektov pri izvajanju nalog in pristojnosti 
iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za 
promet.

XI. RAZVOJ IN UPORABA ITS IN C-ITS

118. člen
(pristojnost za razvoj in uporabo aplikacij  

in storitev ITS ali C-ITS)
Za spremljanje razvoja in uporabe aplikacij in storitev ITS 

in C-ITS je pristojen NCUP.

119. člen
(naloge na področju aplikacij in storitev ITS ali C-ITS)
(1) Na področju aplikacij in storitev ITS ali C-ITS se izva-

jajo naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje razvoja ITS ali C-ITS v Re-

publiki Sloveniji in tujini;
– sodelovanje s primerljivimi ustanovami ali pravnimi su-

bjekti iz drugih držav članic na področjih razvoja ter uporabe 
aplikacij in storitev ITS ali C-ITS, ki so v skladu z Direktivo 
2010/40/EU, Delegirano uredbo 2015/962/EU in Delegirano 
uredbo 2017/1926/EU opredeljena kot prednostna;

– spremljanje uporabe aplikacij in storitev ITS ali C-ITS v 
Republiki Sloveniji, zlasti spremljanje, evidentiranje in analiza 
težav pri njihovi uporabi.

(2) NCUP je nacionalno telo za presojo skladnosti rešitev 
in storitev ITS ali C-ITS v skladu z Direktivo 2010/40/EU, Dele-
girano uredbo 2015/962/EU, Delegirano uredbo 2017/1926/EU, 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 15. maja 
2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev 
obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake 
in komercialna vozila (UL L št. 247 z dne 18. 9. 2013, str. 1) in 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 886/2013 z dne 15. maja 
2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, 
brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporab-
nikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (UL L št. 247 z 
dne 18. 9. 2013, str. 6).

120. člen
(uporaba specifikacij s področja ITS ali C-ITS)

(1) Pri uvajanju aplikacij in storitev ITS ali C-ITS se upora-
bljajo specifikacije, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu z 
Direktivo 2010/40/EU (v nadaljnjem besedilu: specifikacija ITS).

(2) Ukrepi, potrebni za izvajanje specifikacij ITS, zagota-
vljajo spoštovanje naslednjih načel:

– načelo učinkovitosti, kar pomeni, da prispevajo k reše-
vanju ključnih izzivov, ki vplivajo na cestni promet (npr. zmanj-
šanje preobremenjenosti cest, zmanjšanje emisij, izboljšanje 
energetske učinkovitosti, izboljšanje varnosti, posebej za ran-
ljive udeležence v prometu);

– načelo stroškovne učinkovitosti, kar pomeni optimizacijo 
razmerja med stroški in rezultati pri izpolnjevanju zastavljenih 
ciljev;

– načelo sorazmernosti, kar pomeni, da je treba po potre-
bi zagotoviti različne ravni dosegljive kakovosti storitev in njiho-
vega uvajanja, pri čemer se upoštevajo tudi lokalne posebnosti;
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– načelo podpore kontinuiteti storitev, kar pomeni za-
gotavljanje neprekinjenih, čezmejnih, brezhibnih storitev na 
področjih uvajanja storitev ITS in C-ITS. Storitve je treba nepre-
kinjeno zagotavljati na ravni, prilagojeni značilnostim prometnih 
omrežij, ki povezujejo Republiko Slovenijo z drugimi državami, 
ter notranjih prometnih omrežij, vključno s povezavo mesta s 
podeželjem;

– načelo uresničevanja medobratovalnosti, kar pomeni, 
da sistemi in povezani poslovni procesi omogočajo izmenjavo 
podatkov ter posredovanje informacij in znanja, kar zagotavlja 
učinkovito izvajanje storitev ITS ali C-ITS;

– načelo ohranjanja združljivosti z obstoječimi sistemi, kar 
pomeni, da je treba po potrebi zagotoviti združljivost sistemov 
ITS ali C-ITS z obstoječimi sistemi, ki zasledujejo isti cilj, pri 
čemer se ne ovira razvoj novih tehnologij;

– načelo upoštevanja obstoječe lastnosti infrastrukture in 
omrežja, kar pomeni, da je treba upoštevati svojevrstne razlike 
v lastnostih prometnega omrežja, predvsem prometne obreme-
njenosti in vremenskih razmer na cestah;

– načelo spodbujanja enakosti dostopa, kar pomeni, da 
ni dopustno ovirati dostopa ranljivih udeležencev v prometu do 
aplikacij in storitev ITS ali C-ITS ali jih obravnavati neenako pri 
merilih za dostop in uporabo;

– načelo podpore tehnične zrelosti, kar pomeni, da je 
treba po ustrezni oceni tveganj dokazati zanesljivost ITS glede 
na ustrezno stopnjo tehničnega razvoja in uporabe;

– načelo zagotavljanja visoke kakovosti časovne razpo-
reditve in pozicioniranja, kar pomeni uporabo satelitske infra-
strukture ali druge tehnologije, ki zagotavlja primerljivo stopnjo 
natančnosti za uporabo aplikacij in storitev ITS ali C-ITS, ki 
terjajo globalno, stalno, natančno in zagotovljeno določanje 
časa in položaja;

– načelo omogočanja intermodalnosti, kar pomeni, da je 
treba pri uvajanju ITS ali C-ITS po potrebi upoštevati usklaje-
vanje različnih vrst prevoza;

– načelo ohranjanja usklajenosti, kar pomeni upoštevanje 
veljavnih predpisov, strategij in ukrepov, ki so pomembni za ITS 
ali C-ITS, zlasti na področju standardizacije;

– načelo upoštevanja koncepta vgrajene zasebnosti, kar 
pomeni upoštevanje temeljnih načel varstva osebnih podatkov 
pri oblikovanju in delovanju storitev ITS ali C-ITS, s poudarkom 
na načelu predhodne presoje vplivov na varstvo osebnih po-
datkov in minimizacije osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali.

(3) Pod pogoji, določenimi v specifikaciji ITS, se lahko do-
ločijo tudi dodatna pravila za opravljanje storitev ITS ali C-ITS 
na delu ali na celotnem ozemlju Republike Slovenije, če takšna 
pravila ne ovirajo medobratovalnosti.

121. člen
(varovanje osebnih podatkov pri uporabi aplikacij  

in storitev ITS ali C-ITS)
(1) NCUP, upravljavci cest in ponudniki aplikacij in storitev 

ITS ali C-ITS ravnajo pri uporabi aplikacij in storitev ITS ali 
C-ITS v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Pri izvajanju nalog iz prvega odstavka 119. člena tega 
zakona oziroma prvega in drugega odstavka prejšnjega člena 
subjekti iz prejšnjega odstavka zagotovijo uporabo anonimnih 
in statističnih podatkov v vseh primerih, ko je z njimi mogoče 
uresničevati zastavljene cilje aplikacij in storitev ITS ali C-ITS.

(3) Ta zakon ne daje izrecne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov. Ponudniki aplikacij in storitev ITS ali C-ITS 
morajo pri uvajanju aplikacij in storitev ITS ali C-ITS spošto-
vati pogoje iz tega člena in za obdelavo osebnih podatkov 
zagotoviti ustrezno pravno podlago (npr. v obliki pogodbe ali 
privolitve uporabnika) v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

(4) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo naj-
krajši možni čas, ki zadošča za dosego namena uporabe apli-
kacij in storitev ITS ali C-ITS.

(5) Subjekti iz prvega odstavka tega člena sprejmejo 
ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke 

in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje 
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, 
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava 
teh podatkov.

122. člen
(poročanje Evropski komisiji)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, poroča Evropski ko-
misiji vsaka tri leta o napredku, doseženem pri izvajanju dejav-
nosti in projektov v zvezi s področji, ki so v skladu z Direktivo 
2010/40/EU opredeljena kot prednostna.

(2) Za potrebe priprave poročila iz prejšnjega odstavka 
lahko ministrstvo, pristojno za promet, zahteva od upravljavcev 
cest ter ponudnikov aplikacij in storitev ITS in C-ITS potrebne 
podatke o izvajanju storitev ITS ali C-ITS oziroma o aplikacijah 
ITS ali C-ITS, obsegu uporabnikov posameznikih aplikacij in 
storitev ter težavah, s katerimi se srečujejo.

XII. POOBLASTILA IN UKREPI NADZORNIH ORGANOV

123. člen
(pooblastila policije, občinskega redarstva  

in cestninskih nadzornikov)
(1) Nadzor nad določbami 5., 6., 34., 35., 36., 37, 39., 41., 

43., 44., 46., 47., 124., 125., 126., 127., 128. in 137. člena tega 
zakona izvajajo na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet, policisti, na občinskih ce-
stah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet, in državnih cestah v naseljih pa tudi občinski redarji.

(2) Nadzor nad določbami 7. člena tega zakona izvajajo 
policisti in cestninski nadzorniki.

(3) Policisti, občinski redarji in cestninski nadzorniki nadzi-
rajo izvajanje tega zakona v okviru nadzora cestnega prometa.

124. člen
(začasni ukrepi policije in občinskega redarstva  

ob ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti)
(1) Policija ob ugotovitvi pomanjkljivosti, ki neposredno 

ogrožajo varnost ceste in promet na javni ali nekategorizirani 
cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, izvede začasne 
ukrepe, s katerimi se prepreči ogrožanje udeležencev v prome-
tu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja 
ceste, lastnika ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca 
ceste in pristojni inšpekcijski organ za ceste. Enako poobla-
stilo ima občinsko redarstvo na občinski cesti, državni cesti v 
naselju ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet.

(2) Policija ali občinsko redarstvo smeta odrediti odstra-
nitev predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir s ceste, če:

– slepijo, zavajajo ali ovirajo udeležence v prometu;
– zmanjšujejo preglednost ceste;
– zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne 

opreme na cesti;
– zmanjšujejo pretočnost prometa;
– odvračajo pozornost voznikov.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest takoj zavaruje ne-

varno mesto s predpisano prometno signalizacijo in prometno 
opremo ter v najkrajšem možnem času odpravi pomanjkljivosti 
iz prvega odstavka tega člena oziroma odstrani predmete, 
objekte, druge naprave ali ovire iz prejšnjega odstavka.

(4) Policija ali občinsko redarstvo smeta zaradi varnosti 
ceste in prometa na njej odrediti prepoved prometa na neka-
tegorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki ne 
izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 8. člena 
tega zakona. Prepoved prometa označi njen lastnik ali od njega 
pooblaščeni upravljavec s predpisano prometno signalizacijo in 
traja do odprave razlogov za prepoved.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ne zavaruje nevarnega mesta in 
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v najkrajšem možnem času ne odpravi pomanjkljivosti oziroma 
odstrani predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir v skladu s 
tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.

125. člen
(nadzor izrednih prevozov po javni cesti)

(1) Nadzor nad opravljanjem izrednih prevozov v prometu 
izvajata policija in občinsko redarstvo.

(2) Pred začetkom izvajanja izrednega prevoza izvajalec 
izrednega prevoza najavi izredni prevoz v skladu z dovoljenjem 
za izredni prevoz.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
izvaja izredni prevoz v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

126. člen
(tehtanje vozila)

(1) Policist ali občinski redar sme napotiti na tehtanje vozi-
lo, za katero sumi, da je tovor, ki se na njem prevaža, naložen 
v nasprotju z določbami 34., 35., 36. in 39. člena tega zakona. 
Voznik na zahtevo policista ali občinskega redarja omogoči 
tehtanje vozila. Če na kraju postopka vozila ni mogoče steh-
tati, voznik na zahtevo policista ali občinskega redarja odpelje 
vozilo na tehtanje.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z zahtevo policista ali občinskega redarja iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju 
z zahtevo policista ali občinskega redarja iz prvega odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

127. člen
(obveznosti voznika vozila)

(1) Voznik ima pri sebi dovoljenje za izredni prevoz in ga 
na zahtevo policista ali občinskega redarja izroči na vpogled.

(2) Voznik omogoči na zahtevo policista ali občinskega 
redarja pregled vozila, opreme, naprav, tovora in pri njem 
sodeluje.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

128. člen
(izločitev vozila iz prometa)

(1) Policist ali občinski redar prepove nadaljnjo vožnjo in 
izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo:

– katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu 
vozila, naprav, opreme ali tovora ali tehtanju vozila;

– ki je obremenjeno nad največjo dovoljeno maso, skupno 
maso ali osno obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila;

– ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane 
mere (širina, dolžina, višina) ali dovoljeno osno obremenitev 
ali dovoljeno skupno maso, pa zanj ni bilo izdano dovoljenje za 
izredni prevoz, ali ne izpolnjuje posebnih pogojev, določenih v 
dovoljenju za izredni prevoz;

– ki vozi po cesti, po kateri je vožnja tovrstnih vozil pre-
povedana;

– s katerega odpada material (npr. zemlja, blato), ki one-
snažuje vozišče;

– ki vozi po cesti s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki 
so ali bi lahko poškodovale vozišče;

– katerega največja dovoljena masa presega maso, od-
rejeno s prometnim znakom.

(2) Policist ali občinski redar, ki izloči vozilo iz prejšnjega 
odstavka, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice 
v skladu z določbami zakona, ki ureja motorna vozila.

(3) Izločitev vozila traja do odprave razlogov, zaradi kate-
rih je bila odrejena, ali pridobitve ustreznega dovoljenja.

(4) Lastnik vozila odstrani izločeno vozilo s ceste v 
24 urah. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške 
izvajalec rednega vzdrževanja cest.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik – voznik ali lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
40 eurov. Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek tudi od-
govorna oseba državnega organa ali organa samoupravne 
lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 
tega člena.

XIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

129. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov na državnih cestah izvaja 
inšpektorat, pristojen za državne ceste, na občinskih in neka-
tegoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
pa občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste.

130. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Za inšpektorja, pristojnega za državne ceste, je lahko 
imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev za delo v 
državni upravi izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po univerzitetnih 
študijskih programih prve stopnje s področja prometa ali grad-
beništva;

– ima poleg izobrazbe, pridobljene po univerzitetnem 
študijskem programu prve stopnje, še najmanj pet let delovnih 
izkušenj s področja prometa ali gradbeništva oziroma poleg 
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, 
še najmanj tri leta takšnih delovnih izkušenj;

– ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
(2) Ne glede prejšnji odstavek je lahko za inšpektorja 

za ceste občinskega inšpekcijskega organa imenovan posa-
meznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski 
nadzor, če tako določi občina.

131. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pristojni inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcij-
skega nadzora nadzira:

– ali se javne ceste uporabljajo za namen ter na način in 
pod pogoji, kot jih določajo ta zakon in predpisi, izdani na nje-
govi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo ceste);

– ali so javne ceste redno vzdrževane v skladu s predpisi, 
ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;

– ali sta prometna signalizacija in prometna oprema na 
javnih cestah postavljeni in vzdrževani v skladu s pogoji, ki jih 
določajo predpisi, ki urejajo ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na javni cesti 
postavljene in vzdrževane v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, 
in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo objektov v območju 
ceste po tem zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo in vzdržujejo v 
skladu s pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo ceste;
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– ali se vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno ko-
rist izvajajo v skladu s pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo 
po tem zakonu;

– ali je zagotovljena preglednost javne ceste v skladu s 
predpisi, ki urejajo ceste;

– ali so izpolnjeni pogoji za izvajanje posegov v varoval-
nem pasu javne ceste v skladu s tem zakonom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek občinski inšpekcijski 
organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih 
cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira:

– ali so nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet, vzdrževane v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, 
in omogočajo varno uporabo;

– ali sta prometna signalizacija in prometna oprema na 
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni pro-
met, postavljeni in vzdrževani v skladu s pogoji, ki jih določajo 
predpisi, ki urejajo ceste.

132. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)

Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu 
z določbami tega zakona, se opravlja po določbah zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek.

133. člen
(izvajanje denarnih izvršb)

Denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter drugih odločb 
in sklepov, izdanih na podlagi tega zakona v zvezi s plačili kazni 
na podlagi tega zakona, izvršuje Finančna uprava Republike 
Slovenije v okviru svojih pristojnosti.

134. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)

(1) Pristojni inšpektor za ceste z opozorilom, če oceni, da 
je to zadosten ukrep, ali z odločbo:

1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilno-
sti, ki jih ugotovi v zvezi z:

– rednimi vzdrževalnimi deli na cestah;
– vzdrževalnimi deli in vzdrževalnimi deli v javno korist 

na cestah;
– postavitvijo in rednim vzdrževanjem prometne signali-

zacije in prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje 
cestnega prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma 
predpisi, ki urejajo ceste;

– postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju z 
dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;

– cestnimi priključki na javne ceste, ki se gradijo ali so 
zgrajeni v nasprotju s soglasjem;

– gradnjo objektov ali izvajanjem drugih gradbenih pose-
gov, vzpostavitvijo trajnih nasadov, ograj in živih mej v varoval-
nem pasu ceste v nasprotju s soglasjem;

– izvajanjem del zunaj varovalnega pasu ceste v naspro-
tju s soglasjem,

– izvajanjem gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo 
(npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. 
podiranje dreves, spravilo lesa) v območju ceste v nasprotju s 
soglasjem;

– gradnjo gospodarske javne infrastrukture v območju dr-
žavne ceste ali posegi v državno cesto zaradi vzdrževanja dru-
ge gospodarske javne infrastrukture v nasprotju s soglasjem;

– zagotavljanjem preglednosti ob javni cesti v nasprotju s 
predpisi, ki urejajo ceste;

2. odredi, da se ustavijo naslednja dela, ki se izvajajo 
brez soglasja:

– gradnja cestnih priključkov na javne ceste;
– gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, 

vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem 
pasu ceste;

– izvajanje del zunaj varovalnega pasu ceste po pozivu 
upravljavca ceste iz 30. člena tega zakona;

3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti 
ustavi gradnja cest, ki se izvaja v okviru vzdrževalnih del in 
vzdrževalnih del v javno korist, če se ne odpravijo ugotovljene 
nepravilnosti v roku, ki ga je določil;

4. prepove uporabo cestnega priključka na javno cesto, ki 
je zgrajen brez izdanega soglasja ali v nasprotju z njim in niso 
odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;

5. odredi odstranitev objekta za oglaševanje, ki je v ob-
močju državne ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s 
pogoji izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji 
iz izdanega soglasja;

6. odredi izvajalcu rednega vzdrževanja cest odstranitev 
ovir s ceste ali drugih posledic ravnanj, ki bi lahko škodovale 
cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjševale varnost prometa na 
njej ter vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo 
ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča, na stroške 
povzročitelja;

7. odredi ustavitev gradnje ali vzdrževanja gospodar-
ske javne infrastrukture, izvajanje gradbenih in drugih del, 
povezanih z gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja), v 
območju ceste, ki se izvajajo brez soglasja, ali niso odpravljene 
ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil, in o posledicah 
ravnanj na cesti obvesti izvajalca rednega vzdrževanja cest, 
ki izvede ukrepe iz petega odstavka 6. člena tega zakona na 
stroške povzročitelja;

8. odredi ustavitev gozdarskih del (npr. podiranje dreves, 
spravilo lesa) v območju ceste, ki se izvajajo brez soglasja, ali 
niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je do-
ločil, in o posledicah ravnanj na cesti obvesti izvajalca rednega 
vzdrževanja cest, ki izvede ukrepe iz petega odstavka 6. člena 
tega zakona na stroške povzročitelja;

9. odredi odstranitev enostavnega objekta, ki se gradi 
ali je zgrajen v varovalnem pasu ceste v nasprotju s pogoji 
izdanega soglasja, ter vzpostavitev prejšnjega stanja ali dru-
gačno sanacijo, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča, na 
stroške inšpekcijskega zavezanca, če inšpekcijski zavezanec 
ne uskladi gradnje enostavnega objekta s pogoji izdanega 
soglasja v roku, ki ga je določil pristojni inšpektor za ceste po 
1. točki tega odstavka;

10. odredi odstranitev trajnih nasadov, ograj in živih mej 
v varovalnem pasu ceste, ki so izvedeni ali vzpostavljeni v na-
sprotju s pogoji izdanega soglasja, ter vzpostavitev prejšnjega 
stanja ali drugačno sanacijo, če vzpostavitev v prejšnje stanje 
ni mogoča, na stroške inšpekcijskega zavezanca, če zave-
zanec ne uskladi vzpostavitve trajnih nasadov, ograj in živih 
mej s pogoji izdanega soglasja v roku, ki ga je določil pristojni 
inšpektor za ceste po 1. točki tega odstavka;

11. odredi odstranitev enostavnega objekta, ki se gradi ali 
je zgrajen v varovalnem pasu ceste brez soglasja, ter vzposta-
vitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo, če vzpostavitev v 
prejšnje stanje ni mogoča, na stroške inšpekcijskega zavezan-
ca, če inšpekcijski zavezanec ne poda vloge za izdajo soglasja 
v roku, ki ga določi pristojni inšpektor za ceste po drugem 
odstavku tega člena, ali če upravljavec ceste njegovo vlogo za 
izdajo soglasja pravnomočno zavrže ali zavrne;

12. odredi odstranitev trajnih nasadov, ograj in živih mej 
v varovalnem pasu ceste, ki so izvedeni ali vzpostavljeni brez 
soglasja, ter vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sana-
cijo, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča, na stroške 
inšpekcijskega zavezanca, če inšpekcijski zavezanec ne poda 
vloge za izdajo soglasja v roku, ki ga določi pristojni inšpektor 
za ceste po drugem odstavku tega člena, ali če upravljavec 
ceste njegovo vlogo za izdajo soglasja pravnomočno zavrže 
ali zavrne;

13. odredi ustavitev del v območju ceste, ki vplivajo na 
promet in se izvajajo brez dovoljenja za zaporo ceste, ter odre-
di, da zavarovanje območja s predpisano prometno signaliza-
cijo in prometno opremo izvede izvajalec rednega vzdrževanja 
na stroške povzročitelja.
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(2) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pristojni 
inšpektor za ceste odredi tudi, da inšpekcijski zavezanec v 
roku, ki ga določi, poda vlogo za pridobitev soglasja upravljavca 
ceste. Inšpekcijski zavezanec lahko gradnjo oziroma izvajanje 
del iz 2. točke prejšnjega odstavka nadaljuje šele po pravno-
močnosti soglasja upravljavca ceste.

(3) Stroške, ki jih ima izvajalec rednega vzdrževanja ceste 
v zvezi z deli, ki jih mora na zahtevo pristojnega inšpektorja za 
ceste po tem zakonu izvesti na stroške povzročitelja, izterja od 
povzročitelja upravljavec ceste. Upravljavec ceste zaradi izter-
jave stroškov iz prejšnjega stavka pridobi podatke o povzroči-
telju (osebno ime oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča oziroma sedeža) od pristojnega inšpektorja za 
ceste, ki je izvajalcu rednega vzdrževanja cest odredil opravo 
del. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče ugotoviti, gredo 
stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.

(4) Inšpekcijski zavezanec po peti, šesti, sedmi in osmi 
alineji 1., 2., 9., 10., 11. in 12. točki prvega odstavka tega člena 
je investitor. Če investitor ni znan, je inšpekcijski zavezanec 
lastnik zemljišča.

135. člen
(začasni ukrepi)

(1) Pristojni inšpektor za ceste sme v primerih, ko bi bila 
ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na 
njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ce-
ste ali druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja, do-
kler so razlogi zanj.

(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe 
ceste iz prvega odstavka tega člena izvede izvajalec redne-
ga vzdrževanja cest v okviru opravljanja gospodarske javne 
službe.

(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena pristojni in-
špektor za ceste obvesti upravljavca ceste, policijo in občinsko 
redarstvo.

(5) Pristojni inšpektor za ceste občinskega inšpekcijskega 
organa sme prepovedati promet na nekategorizirani cesti, ki 
se uporablja za javni cestni promet, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
drugega ali tretjega odstavka 8. člena tega zakona.

(6) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka 
označi njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec in traja 
do odprave razlogov za prepoved.

136. člen
(inšpekcijski nadzor predora)

Inšpekcijski nadzor predora iz 90. člena tega zakona pri-
stojni inšpektor za ceste opravi najmanj vsakih pet let. O ugo-
tovitvah tega pregleda in izrečenih ukrepih obvesti ministrstvo, 
pristojno za promet, policijo, upravljavca predora in uradnika 
za varnost. Če ministrstvo, pristojno za promet, ugotovi, da 
predor ne izpolnjuje minimalnih varnostnih zahtev, ki jih določa 
ta zakon in predpis iz 91. člena tega zakona, določi pogoje za 
nadaljnje obratovanje predora ali odloči o prepovedi oziroma 
omejitvi prometa v predoru. Če so za sanacijo predora po-
trebne pomembne spremembe konstrukcije, opreme oziroma 
obratovanja predora, se po izvedbi teh sprememb izda novo 
dovoljenje za obratovanje predora.

137. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov,  

ukazov in odredb)
(1) Inšpektorat, pristojen za državne ceste, in občinski 

inšpekcijski organ za ceste sta prekrškovna organa za vse 
prekrške iz tega zakona, storjene na cestah, ki jih nadzorujeta 
v okviru svoje pristojnosti, razen za prekrške iz 5., 7., 34., 35., 
36., 37, 39., 41., 43., 44., 46., 47., 124., 125., 126., 127. in 
128. člena tega zakona.

(2) Policija in občinsko redarstvo sta prekrškovna organa 
za prekrške iz 5., 6., 34., 35., 36., 37, 39., 41., 43., 44., 46., 47., 

124., 125., 126., 127. in 128. člena tega zakona ter šestega in 
sedmega odstavka tega člena, storjene na cestah, ki jih nad-
zorujejo v okviru svoje pristojnosti.

(3) Cestninski nadzorniki so prekrškovni organ za prekr-
ške iz 7. člena tega zakona ter šestega in sedmega odstavka 
tega člena, storjene na avtocestah in hitrih cestah, policisti pa 
tudi za prekrške iz 7. člena tega zakona.

(4) Pri izvajanju nadzora nad določbami tega zakona ima-
jo policisti, občinski redarji, inšpektorji inšpektorata, pristojnega 
za državne ceste, inšpektorji za ceste občinskega inšpekcijske-
ga organa in cestninski nadzorniki poleg svojih pooblastil tudi 
pooblastila, ki jim jih daje ta zakon.

(5) Udeleženci cestnega prometa se ravnajo po znakih, 
ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb pri opra-
vljanju nadzorstva nad določbami tega zakona.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec 
ali udeleženka cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu 
oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe.

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
upošteva odredbe policista ali občinskega redarja o prepovedi 
nadaljnje vožnje v primerih iz prvega odstavka 128. člena tega 
zakona. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih 
točk.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

138. člen
(upravni in inšpekcijski postopki ter postopki  

za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih pred-
pisih.

(2) Če so bili projektni pogoji direkcije, občine ali subjekta 
iz prvega odstavka 67. člena tega zakona izdani pred uvelja-
vitvijo tega zakona, se postopki za izdajo soglasja v skladu s 
tem zakonom ali mnenja v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov, končajo po dosedanjih predpisih.

139. člen
(uporaba tega zakona za obstoječe javne ceste)

Za obstoječe javne ceste iz 19. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 92/05) se ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih 
poteka obstoječa javna cesta, uporablja določba 6. člena tega 
zakona.

140. člen
(odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičninah,  

po katerih poteka skupna javna cesta)
Za odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremič-

ninah, po katerih ob uveljavitvi tega zakona poteka skupna 
javna cesta, vendar te nepremičnine še niso v lasti Republike 
Slovenije ali občine, se smiselno uporablja 19. člen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 92/05), pri čemer se šteje, da je javna korist za 
razlastitev nepremičnin ugotovljena, če so izpolnjeni pogoji iz 
drugega stavka 25. točke prvega odstavka 2. člena tega zako-
na, sestavina zahteve za razlastitev pa je tudi listina iz četrtega 
odstavka 4. člena tega zakona. Sklep iz drugega odstavka 
4. člena tega zakona se za cesto iz prejšnjega stavka sprejme 
v 30 dneh po vpisu lastninske pravice Republike Slovenije ali 
občine v zemljiško knjigo.

141. člen
(izobrazba, pridobljena po dosedanjih študijskih programih)

(1) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih 
programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ustreza 
ravni izobrazbe iz prve alineje tretjega odstavka 94. člena, 
prve alineje prvega odstavka 104. člena in prve alineje prvega 
odstavka 130. člena tega zakona.
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(2) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih 
programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje iz 
druge alineje prvega odstavka 130. člena tega zakona.

142. člen
(delovanje tehničnih odborov)

Tehnični odbori, ki jih je direkcija imenovala na podlagi 
drugega odstavka 10. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 
ZPrCP-F) nadaljujejo svoje delo v skladu s tem zakonom do 
poteka njihovega imenovanja.

143. člen
(odstranjevanje poškodovanih in pokvarjenih vozil  

na avtocestah in hitrih cestah)
Upravljavec avtoceste oziroma hitre ceste uskladi odstra-

njevanje poškodovanih in pokvarjenih vozil v skladu s 7. čle-
nom tega zakona najpozneje v enem letu od uveljavitve tega 
zakona.

144. člen
(družba za opravljanje nalog organiziranja,  

koordiniranja in vodenja priprave tehničnih specifikacij)
Na dan uveljavitve tega zakona je družba iz drugega od-

stavka 13. člena tega zakona družba DRI upravljanje investicij, 
Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. Ta družba mora ves 
čas zagotavljati pogoje za notranjega izvajalca za Republiko 
Slovenijo in njene organe v skladu z zakonom, ki ureja javno 
naročanje.

145. člen
(veljavnost pooblastil organizacij za usposabljanje 
spremljevalcev izrednih prevozov in delo komisije  

za preizkus znanja spremljevalcev izrednih prevozov)
(1) Pooblastila, izdana organizacijam, ki izvajajo program 

usposabljanja spremljevalcev izrednih prevozov, pred uvelja-
vitvijo tega zakona, ostanejo veljavna do poteka njihove ve-
ljavnosti.

(2) Komisija za preizkus znanja spremljevalcev izrednih 
prevozov, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega zakona, 
opravlja delo komisije do poteka obdobja njenega imenovanja.

146. člen
(domneva izdanega soglasja za cestni priključek)

Šteje se, da imajo cestni priključki iz 79. in 111. člena 
tega zakona, ki so bili zgrajeni pred 1. julijem 2011 in od tega 
datuma obstajajo v okvirno enaki prometni obremenitvi, prido-
bljeno soglasje upravljavca ceste, o čemer upravljavec ceste 
na zahtevo lastnika ali imetnika pravice uporabe cestnega 
priključka izda potrdilo.

147. člen
(odstranitev objektov za oglaševanje)

(1) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki 
pravice uporabe objektov za oglaševanje, katerih postavitev 
oziroma uporaba je v območju državne ceste prepovedana v 
skladu z 89. členom tega zakona, odstranijo le-te najpozneje v 
enem letu od uveljavitve tega zakona.

(2) Če objekt za oglaševanje v roku iz prejšnjega odstav-
ka ni odstranjen, odredi pristojni inšpektor za ceste njegovo 
odstranitev na stroške njegovega lastnika ali imetnika pravice 
uporabe. Če lastnika ali imetnika pravice uporabe objekta za 
oglaševanje ni mogoče ugotoviti, se objekt za oglaševanje 
odstrani na stroške lastnika ali imetnika pravice uporabe ze-
mljišča, na katerem je postavljen.

148. člen
(pošiljanje seznama avtocest  

in primarnih cest Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Evropski komi-

siji seznam avtocest in primarnih cest, za katere se uporabljajo 
določbe VIII. poglavja tega zakona o varnostnih zahtevah za 
cestno infrastrukturo.

(2) Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi ceste, 
za katere se zaradi posebej utemeljenih razlogov, povezanih 
z obsegom povprečnega letnega dnevnega prometa in posle-
dicami prometnih nesreč, ne uporabljajo določbe VIII. poglavja 
tega zakona o varnostnih zahtevah za cestno infrastrukturo.

(3) Poleg cest iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se na seznam iz prvega odstavka tega člena vključijo tudi ce-
ste, za katere vlada s predpisom iz šestega odstavka 95. člena 
predpiše, da se uporabljajo določbe VIII. poglavja tega zakona 
o varnostnih zahtevah za cestno infrastrukturo.

149. člen
(prvo ocenjevanje varnosti v cestnem prometu  

za celotno omrežje)
Upravljavec cest iz 95. člena tega zakona izvede prvo 

ocenjevanje varnosti v cestnem prometu za celotno omrežje v 
njegovem upravljanju najpozneje do 31. decembra 2023.

150. člen
(metodologija za razvrščanje cestnih odsekov v posamezno 

kategorijo glede na stopnjo njihove varnosti)
Upravljavec cest iz 95. člena tega zakona pripravi me-

todologijo za razvrščanje cestnih odsekov v posamezno ka-
tegorijo glede na stopnjo njihove varnosti najpozneje v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

151. člen
(strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest)
Strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest, ki 

se bo izvajalo po 17. decembru 2024, vključuje tudi vsebine, 
ki nanašajo na ranljive udeležence v prometu in cestno infra-
strukturo, ki jo uporabljajo.

152. člen
(izbira presojevalca varnosti cest)

(1) Postopek izbire presojevalca varnosti cest, ki ga javna 
agencija do uveljavitve tega zakona še ni zaključila, se ustavi 
in izvede v skladu s 105. členom tega zakona.

(2) Če naročnik presoje varnosti cest in presojevalec 
varnosti cest, ki ga je javna agencija izbrala po dosedanjih 
predpisih, nista sklenila pogodbe o izvedbi presoje varnosti 
cest do uveljavitve tega zakona, se izbira presojevalca varnosti 
cest izvede v skladu s 105. členom tega zakona.

153. člen
(prvo poročanje o razvrstitvi celotnega cestnega omrežja)

Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Evropski komi-
siji prvo poročilo o razvrstitvi celotnega cestnega omrežja iz 
95. člena tega zakona glede na oceno varnosti v cestnem 
prometu, ki je bila izdelana v skladu z 99. členom tega zakona 
najpozneje do 31. oktobra 2025.

154. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)

(1) Minister, pristojen za promet, izda predpise iz sedme-
ga in osmega odstavka 12. člena, osmega odstavka 13. člena, 
drugega odstavka 19. člena, enajstega odstavka 21. člena, 
šestega odstavka 23. člena, štirinajstega odstavka 39. člena, 
šestega odstavka 41. člena, štirinajstega odstavka 43. člena, 
petega odstavka 48. člena, sedmega odstavka 50. člena, še-
stega odstavka 51. člena, tretjega odstavka 57. člena, četrtega 
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in petega odstavka 75. člena, devetega odstavka 104. člena in 
šestega odstavka 117. člena tega zakona v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

(2) Vlada izda predpise iz petega odstavka 34. člena, 
desetega odstavka 39. člena, petega odstavka 49. člena in 
drugega odstavka 91. člena tega zakona v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

155. člen
(rok za uskladitev občinskih predpisov)

Občine uskladijo svoje predpise z določbami tega zakona 
najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

156. člen
(veljavnost in uporaba predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 
46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek še naprej velja 19. člen 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 92/05).

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
naslednji predpisi, ki se uporabljajo do uveljavitve predpisov, 
izdanih na podlagi tega zakona:

– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja državnih cest (Uradni list RS, št. 116/21);

– Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, 
št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 
63/17, 78/19, 89/20, 163/21 in 20/22);

– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21);

– Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16);
– Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list 

RS, št. 38/16);
– Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, 

št. 29/18 in 65/19);
– Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, 

št. 36/18);
– Pravilnik o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za 

cestno in železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 48/18);
– Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture 

in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, 
št. 50/11, 4/17, 20/17 in 123/20);

– Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih 
prevozov (Uradni list RS, št. 29/18);

– Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih 
svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze (Uradni list RS, 
št. 79/11);

– Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, 
št. 106/11 in 36/18);

– Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov 
in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve 
javnih cest s tovornimi vozili (Uradni list RS, št. 7/12);

– Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in 
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 7/12);

– Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za 
javne ceste (Uradni list RS, št. 8/12, 42/12 in 99/15).

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona se do uveljavitve 
predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, uporabljajo nasle-
dnji predpisi:

– Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje 
cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06, 
54/09 in 109/10 – ZCes-1);

– Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze (Uradni 
list RS, št. 89/08 in 109/10 – ZCes-1);

– Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni 
list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1);

– Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 
26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18);

– Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list 
RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1);

– Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevo-
zov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/08, 36/08, 110/09, 
48/10 in 109/10 – ZCes-1);

– Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o eviden-
cah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 
2/04 in 109/10 – ZCes-1);

– Pravilnik o omejitvi uporabe državnih cest za promet 
tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton 
(Uradni list RS, št. 102/06 in 109/10 – ZCes-1);

– Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za 
javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prome-
ta na cestah (Uradni list RS, št. 118/00, 109/10 – ZCes-1 in 
99/15);

– Navodilo o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih 
na avtocestah in hitrih cestah ob izločanju (Uradni list RS, 
št. 91/09 in 109/10 – ZCes-1).

(5) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 
Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je 
daljše od enega leta (Uradni list RS, št. 84/07, 109/10 – ZCes-1 
in 24/16).

157. člen
(plačilo odškodnine upravljavcu ceste  

zaradi čezmerne obremenitve javne ceste)
Določbi tretjega in četrtega odstavka 34. člena tega zako-

na se začneta uporabljati 1. januarja 2023.

158. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/22-3/26
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EPA 2446-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

3114. Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva (ZNUPZ-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi  

Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
(ZNUPZ-B)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva (ZNUPZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 2022.

Št. 003-02-1/2022-233
Ljubljana, dne 12. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O NUJNIH UKREPIH  

NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ-B)

1. člen
V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni 

list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) se besedilo 
19. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena Zakona o šti-
pendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 
61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedi-
lu: ZŠtip-1) ministrstvo, pristojno za zdravje, nameni sredstva 
za dodelitev štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo 
za opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti. Sredstva se 
zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. Poklice, za ka-
tere se namenijo sredstva za štipendije, in število štipendij za 
posamezni poklic za posamezno območje Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: območje) najpozneje do 30. junija za 
naslednje šolsko leto določi minister, pristojen za zdravje, pri 
čemer upošteva potrebe prebivalcev, mrežo javne zdravstvene 
službe in podatke iz registra zdravstvenih delavcev.

(2) Dodeljevalec štipendije je Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: sklad).

(3) Pravica do štipendije se dodeljuje na podlagi javnega 
razpisa, ki ga sklad objavi v vsakem šolskem ali študijskem letu 
na svoji spletni strani, pri čemer se z javnim razpisom določi 
vrsta poklica na posamezno območje. V postopku izbire, ki se 
vodi v skladu s postopkom, ki ga za dodelitev štipendij določa 
ZŠtip-1, se poleg splošnih pogojev za pridobitev štipendije, kot 
jih določa ZŠtip-1, upošteva povprečna ocena v zaključnem 

razredu osnovne oziroma srednje šole oziroma dosežena oce-
na na maturi. Z javnim razpisom se lahko določijo tudi posebni 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije. 
Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobra-
ževalnega programa.

(4) Sklad vodi in obdeluje evidenco štipendistov na pod-
lagi določb ZŠtip-1.

(5) O pritožbah zoper odločbe, izdane v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena, odloča ministrstvo, pristojno za zdravje.

(6) Sklad do 30. 6. in do 31. 12. za preteklo polletno ob-
dobje poroča ministrstvu, pristojnemu za zdravje, o številu in 
višini dodeljenih štipendij.

(7) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona glede 
štipendij iz prvega odstavka tega člena opravlja ministrstvo, 
pristojno za zdravje.

(8) Ukrep iz tega člena velja do 30. septembra 2031.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 500-01/22-18/16
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EPA 114-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 

svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za pripravo in delovanje v varnostno zahtevnih in tveganih 
nalogah v letih 1994 do 1996 pri obrambi svobode in uveljavlja-
nju suverenosti Republike Slovenije prejme

Skupina policistov varnostnikov  
Urada za varovanje oseb in objektov  

(Ministrstva za notranje zadeve)

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-17/20-5
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

3116. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

21. generacija Kadetske šole za miličnike,  
ki je zaključila šolanje 27. junija 1991

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-17/21-3
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

3117. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

Diverzantska skupina 6. pokrajinskega štaba  
Teritorialne obrambe Nova Gorica

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-19/21-7
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

3118. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

FRANC KRENČNIK

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-19/21-12
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

3119. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam
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U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

MILAN BOLKOVIČ

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-19/21-8
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

3120. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

MILAN KANGLER

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-19/21-10
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

3121. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

MIROSLAV DEBELAK

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.
     
Št. 094-01-19/21-9
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3122. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

ROBERT KEŠPERT

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.
     
Št. 094-01-19/21-11
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3123. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Slovenije prejme

DIMITRIJ LOKOVŠEK

ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE.
     
Št. 094-01-19/21-13
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
3124. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega 

in občinskih proračunov za leto 2022

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega  

in občinskih proračunov za leto 2022

1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 
2022 prevzemajo obveznosti do vključno četrtka, 1. decembra 
2022.

(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo proto-

kolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 35. člena Zakona o izvrševanju proraču-

nov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 
št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22; v nadaljnjem bese-
dilu: ZIPRS2223),

6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sred-
stev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske 
udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US) ter ZIPRS2223,

7. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri 
Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj 
proračuna za leto 2022.

2. člen
Neposredni uporabniki lahko do vključno petka, 30. de-

cembra 2022, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo 
v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2223.

3. člen
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postop-

kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 
96/22 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 
morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu 
MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi 
najkasneje do petka, 2. decembra 2022, do 16. ure, za vse 
obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.

(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumen-
tacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.

(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do torka, 

6. decembra 2022, do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo najkasneje do četrtka, 8. decem-

bra 2022, do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno 

torka, 13. decembra 2022,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke 

do vključno petka, 23. decembra 2022,
5. odredbe za plačilo – nakazilo iz naslova plač do vključ-

no petka 9. decembra 2022, do 16. ure,
6. zahtevke za izplačilo iz naslova plač najkasneje do 

ponedeljka, 12. decembra 2022, do 16. ure.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 

morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega od-

stavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, 
dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo na-
slednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri 
delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko 
odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinj-
stvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti do vključno ponedeljka, 19. decembra 2022, 
vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz 
proračuna.

4. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 1. člena tega pravilnika 

lahko neposredni uporabniki v letu 2022 prevzemajo obvezno-
sti na postavkah COVID-19 do vključno srede, 21. decembra 
2022.

(2) Ne glede na prejšnji člen ter 153. in 154. člen Pravil-
nika morajo neposredni uporabniki za obveznosti iz prejšnjega 
odstavka potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti 
dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do petka, 
23. decembra 2022, do 12. ure. Odredbe za plačilo obveznosti 
s postavk COVID-19 predložijo najkasneje do torka, 27. de-
cembra 2022 oziroma najkasneje tri delovne dni pred rokom 
izplačila iz proračuna.

5. člen
Izplačila s postavk slovenske udeležbe in postavk namen-

skih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena 
ZIPRS2223 so mogoča do vključno petka, 30. decembra 2022, 
pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti pre-
dložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.

6. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2022 se vključujejo vsi 

prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno 
sobote, 31. decembra 2022.

(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za po-
ravnavo obveznosti, nastalih v letu 2022, izplačani do vključno 
petka, 30. decembra 2022.

(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2022 se lahko 
plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2023. Ne glede 
na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega 
finančnega načrta za december upoštevajo datum predvide-
nega plačila.

7. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki 

javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev preho-
dnih računov proračuna na dan 30. december 2022 na način, 
kot ga določi Ministrstvo za finance.

8. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki 

zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2022, 
upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne 
roke.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-879/2022
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2022-1611-0114

Klemen Boštjančič
minister 

za finance
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3125. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika 
o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov 
ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah

Na podlagi petega odstavka 14.b člena, enajstega odstav-
ka 15. člena, tretjega odstavka 15.a člena, drugega in šestega 
odstavka 15.b člena ter drugega odstavka 15.č člena Zakona 
o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 
in 100/22 – ZNUZSZS) minister za zdravje izdaja

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

o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov 
ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah

1. člen
V Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih sezna-

mov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, 
št. 3/18, 201/20 in 103/21) se v 4. členu v tretjem odstavku za 
prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na 
prejšnji stavek se telefonsko naročanje na primarni ravni zdra-
vstvene dejavnosti zagotavlja v okviru celotnega ordinacijskega 
časa ambulante.«.

2. člen
V 16. členu se v napovednem stavku datum »31. decem-

bra 2022« nadomesti z datumom »31. decembra 2023«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2022.

Št. 0070-216/2022
Ljubljana, dne 12. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0107

Danijel Bešič Loredan
minister

za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
3126. Odločba o delni razveljavitvi druge 

povedi drugega odstavka 3. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti

Številka: U-I-59/18-15
Datum: 8. 9. 2022

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem na pobudo Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije, 
Maribor, ter Matije Centriha, Dobrova, in drugih, ki jih vse 
zastopa Simona Marko, odvetnica v Mariboru, na seji 8. sep-
tembra 2022

o d l o č i l o :

Druga poved drugega odstavka 3. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) se razveljavi, 

kolikor ureja presežke prihodkov nad odhodki za izvajalce 
koncesionirane lekarniške dejavnosti.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije ter Matija 

Centrih in 25 drugih pobudnikov, izvajalcev koncesionirane 
lekarniške dejavnosti, so vložili pobudo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej), kolikor 
ureja presežke prihodkov nad odhodki za izvajalce koncesio-
nirane lekarniške dejavnosti. Očitajo ji neskladje z 2., 14., 23., 
49., 50., 51., 67. in 74. členom Ustave.

2. Pojem negospodarske storitve splošnega pomena naj 
bi v pravni red v neskladju z 2. členom Ustave vnesel viso-
ko mero negotovosti, pravne nestabilnosti in nedoločnosti. Ta 
pojem naj bi bil tako v slovenskem kot tudi v evropskem prav-
nem redu neznan, nedorečen in neopredeljen. V pravnih aktih 
Evropske unije (v nadaljevanju EU) naj bi bil uporabljen le na 
nekaj mestih, njegova jasna pravna opredelitev pa naj bi kljub 
temu izostala. Ureditev negospodarskih storitev splošnega po-
mena naj bi bila »po pravicah in obveznostih še neznana«. 
Pobudniki menijo, da je taka opredelitev javne zdravstvene 
službe v neskladju s pravom EU. Opozarjajo, da je Sodišče 
Evropske unije (v nadaljevanju SEU) že večkrat presodilo, da 
za izvajalce zdravstvenih storitev veljata tako svoboda usta-
navljanja kot tudi svoboda opravljanja storitev. Ne bi naj šlo za 
negospodarsko dejavnost, če izvajalci opravljajo zdravstvene 
storitve v zameno za plačilo (neposredno od bolnikov ali iz 
njihovega zavarovanja). Pobudniki trdijo, da je glede na te 
kriterije lekarniška dejavnost v okviru javne lekarniške mreže 
v Republiki Sloveniji gospodarska dejavnost. Pobudniki kot 
izvajalci lekarniške dejavnosti s koncesijo prejemajo plačilo za 
svoje storitve neposredno iz prispevkov zavarovanih oseb, zato 
naj bi v skladu s prakso SEU opravljali gospodarsko dejavnost. 
Pravice so namreč delno plačljive iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, delno iz prostovoljnega dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja, delno pa zavarovane osebe same (do)plačujejo 
prejeta zdravila. Če zavarovana oseba nima urejenega doda-
tnega zdravstvenega zavarovanja, je sama neposredno zave-
zana k plačilu. Da izvajalci lekarniške dejavnosti s koncesijo 
nastopajo na trgu, naj bi izkazovala tudi ureditev plačila kritja 
njihovih stroškov izvajanja dejavnosti, po kateri morajo pridobiti 
zadostno število pacientov (zavarovanih oseb) in opraviti za-
dostno število izdaj zdravil, da so upravičeni do kritja stroškov 
izvajanja javne službe. Lekarniško dejavnost naj bi izvajali v 
svojem imenu, za svoj račun in na lastno odgovornost. Glede 
pravila o obvezni porabi presežka prihodkov nad odhodki za 
opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti pa pobudniki na-
vajajo, da želi zakonodajalec z njim zgolj upravičiti opredelitev 
te dejavnosti kot negospodarske storitve splošnega pomena.

3. Druga poved drugega odstavka 3. člena ZZDej naj bi 
bila v neskladju z 2., 23., 49., 50., 51., 67. in 74. členom Ustave 
v delu, v katerem izvajalcem nalaga nepridobitno poslovanje in 
obvezno uporabo presežka prihodkov nad odhodki. V tej zvezi 
pobudniki zatrjujejo neskladje izpodbijane določbe z Zakonom 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 
87/11, 91/13, 36/19, 51/21, 159/21, 15/22 in 43/22 – v nada-
ljevanju ZZVZZ), ki naj bi drugače urejal financiranje izvedbe 
lekarniške dejavnosti. V tem delu naj bi bila zato izpodbijana 
določba nejasna in nedoločna. Pobudniki vidijo njeno nejasnost 
tudi v tem, da ni določeno obdobje, v katerem se ugotavlja 
presežek, in da ni določeno, komu in za kakšen razvoj se 
nameni. Nedoločnost vsebine druge povedi drugega odstavka 
3. člena ZZDej naj bi imela za posledico neskladje s pravico iz 
prvega odstavka 23. člena Ustave, ker naj pobudniki ne bi imeli 
sodnega varstva za primer, da se jim investicija odredi s pod-
zakonskim predpisom. Po mnenju pobudnikov tako poseganje 
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v avtonomijo organizacije poslovanja izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti na področju javne službe krši pravico do svobodne 
gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena Ustave in 
pravico do zdravstvenega varstva iz prvega odstavka 51. čle-
na Ustave. S posegom v presežek prihodkov nad odhodki pa 
naj bi bilo poseženo tudi v premoženje pobudnikov iz naslova 
opravljanja tržne dejavnosti.

4. Pobudniki izpodbijani določbi očitajo tudi neskladje z 
drugim odstavkom 14. člena Ustave. Izpodbijana ureditev naj 
bi jih protiustavno neenako obravnavala v primerjavi z javnimi 
zavodi, ki izvajajo lekarniško dejavnost. Ti naj bi namreč smeli 
v aktu o ustanovitvi določiti, da se poslovni presežek preraz-
poredi ustanovitelju. Pobudniki so predlagali, naj Ustavno so-
dišče do svoje končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane 
določbe.

5. Pobuda je bila vročena Državnemu zboru, ki nanjo ni 
odgovoril. Mnenje o pobudi je dala Vlada, ki poudarja, da po-
dročje lekarniške dejavnosti ureja Zakon o lekarniški dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21 – v nadalje-
vanju ZLD-1), ki je lex specialis v razmerju do ZZDej. Navaja, 
da je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba, kar naj bi 
pomenilo, da se izvaja na nepridobiten način. Morebiten prese-
žek pri izvajanju dejavnosti naj bi se torej porabil za opravljanje 
lekarniške dejavnosti. Vlada poudarja, da se vsaka država 
sama odloča, katere storitve ali službe šteje za tako pomemb-
ne, da jim podeli status javne službe. Lekarniška dejavnost naj 
bi bila, upoštevajoč določbe ZLD-1, prepoznana kot dejavnost, 
ki je pomembna za javni interes. Omejitev porabe presežka 
prihodkov pri izvajanju lekarniške dejavnosti za namen razvoja 
dejavnosti je po mnenju Vlade sorazmerna. Vlada se sklicuje 
na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 2006 
(Uradni list RS, št. 21/06, in OdlUS XV, 15), iz katere naj bi iz-
hajalo, da je polna materialna dostopnost zdravstvenih storitev 
legitimen cilj, ki na podlagi pravice do zdravstvenega varstva iz 
51. člena Ustave upravičuje tudi posege zakonodajalca izven 
področja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakonoda-
jalec naj bi zato lahko posegel tudi v pogoje za izvajanje lekar-
niške dejavnosti. Vlada meni še, da so pogoji za vse izvajalce 
lekarniške dejavnosti določeni v ZLD-1, kar naj bi pomenilo, da 
imata javni lekarniški zavod in koncesionar enako izhodišče pri 
kvoti oseb, potrebnih za izvajanje dejavnosti. Posledično naj ne 
bi bilo mogoče trditi, da sta v konkurenčno neenakem položaju.

6. Ustavno sodišče je mnenje Vlade vročilo pobudnikom, 
ki so se o njem izjavili. Navajajo, da je Ustavno sodišče že 
presojalo izpodbijano določbo v odločbi št. U-I-194/17 z dne 
15. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 1/19, in OdlUS XXIII, 14) in 
jo delno razveljavilo za izvajalce zdravstvene dejavnosti v 
okviru javne zdravstvene službe, ki so gospodarske družbe in 
zasebni zdravniki. Ker ZLD-1 nima posebne ureditve v zvezi 
z razpolaganjem presežkov prihodkov nad odhodki, naj bi se 
izpodbijana določba nanašala tudi na lekarniško dejavnost kot 
del zdravstvene dejavnosti. Pobudniki zato vztrajajo pri presoji 
ustavnosti izpodbijane določbe.

7. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-59/18 z dne 13. 4. 
2018 zavrnilo predlog pobudnikov za začasno zadržanje izvr-
ševanja izpodbijane določbe.

B. – I.
Pravni interes in sprejem pobude
8. Prvi pobudnik je pravna oseba, prostovoljno strokovno 

združenje lekarnarjev, ki ne opravlja lekarniške dejavnosti. Vsi 
drugi pobudniki so izvajalci lekarniške dejavnosti v okviru javne 
zdravstvene službe (izvajalci s koncesijo).

9. Izpodbijana druga poved drugega odstavka 3. člena 
ZZDej določa, da morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti zdra-
vstvene storitve, ki so del javne zdravstvene službe in so torej 
negospodarske storitve splošnega pomena, opravljati na ne-
pridobiten način, tako da se presežek prihodkov nad odhodki 
porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti. Ustavno 
sodišče je drugo poved drugega odstavka 3. člena ZZDej 
z odločbo št. U-I-194/17 razveljavilo, kolikor ureja presežke 

prihodkov nad odhodki za izvajalce zdravstvene dejavnosti v 
okviru javne zdravstvene službe, ki so gospodarske družbe in 
zasebni zdravniki. Razveljavitev torej ne učinkuje na lekarnarje.

10. Lekarniška dejavnost je na podlagi drugega odstav-
ka 2. člena ZZDej del zdravstvene dejavnosti. Prvi odstavek 
20. člena ZZDej določa, da se lekarniška dejavnost izvaja v 
skladu s posebnim zakonom, za vprašanja, ki v posebnem 
zakonu niso urejena, pa se uporablja ZZDej. Ta posebni za-
kon je ZLD-1. Na podlagi prvega odstavka 5. člena ZLD-1 
je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba. Posebna 
ureditev ZLD-1 v zvezi z razpolaganjem presežkov prihodkov 
nad odhodki (38. člen ZLD-1) velja samo za javne zavode. Za 
pobudnike, ki so izvajalci lekarniške dejavnosti s koncesijo, pa 
posebne ureditve v zvezi s tem ZLD-1 ne vsebuje. Na podlagi 
20. člena ZZDej zato tudi zanje velja izpodbijana določba o 
obvezni porabi presežka prihodkov nad odhodki za opravljanje 
in razvoj zdravstvene dejavnosti.

11. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes ob vložitvi pobude 
(prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni 
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 
in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku nave-
denega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno po-
budnik predlaga, neposredno posega v pobudnikove pravice, 
pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Če predpis 
ne učinkuje neposredno, se po ustaljeni ustavnosodni presoji 
pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper 
posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati 
z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To 
stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu 
Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni 
list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ker pobudo vlaga več 
pobudnikov, za izpolnjenost pogoja pravnega interesa za vse-
binsko presojo izpodbijane določbe zadošča, da pravni interes 
za presojo te določbe izkaže (vsaj) en pobudnik.

12. Ustavno sodišče je že ugotovilo, da izpodbijana druga 
poved drugega odstavka 3. člena ZZDej neposredno posega v 
pravni položaj vsakega koncesionarja na področju zdravstvenih 
koncesij. Tvori namreč bistveni okvir pravnega režima javne 
zdravstvene službe in zdravstvenih koncesij ter v vsakem tre-
nutku učinkuje oziroma omejuje vsakega koncesionarja.1 Glede 
na veljavno ureditev lekarniške dejavnosti kot javne zdravstve-
ne službe, ki je del zdravstvene dejavnosti (glej 10. točko 
obrazložitve te odločbe), to velja tudi za lekarniške koncesije. 
Od pobudnikov ni mogoče pričakovati, da bi namenoma ravnali 
v nasprotju z zanje ustavno sporno določbo ZZDej, da bi tako 
izzvali uvedbo postopka za odvzem koncesije, saj bi se s tem 
izpostavili nesprejemljivemu pravnemu tveganju. Pobudniki, 
ki lekarniško dejavnost opravljajo na podlagi koncesije, zato 
izkazujejo pravni interes za začetek postopka za oceno ustav-
nosti izpodbijane določbe. Glede na to se Ustavnemu sodišču 
ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, ali pravni interes izkazuje 
tudi prostovoljno strokovno združenje lekarnarjev.

13. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpol-
njene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo 
z odločanjem o stvari sami.

B. – II.
Vsebina izpodbijane določbe
14. Po drugi povedi drugega odstavka 3. člena ZZDej mo-

rajo izvajalci zdravstvene dejavnosti zdravstvene storitve, ki so 
del javne zdravstvene službe in so torej negospodarske storitve 
splošnega pomena, opravljati na nepridobiten način, tako da se 
presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj 
zdravstvene dejavnosti. Izpodbijana določba torej nosilcem 
koncesionirane lekarniške dejavnosti (v nadaljevanju zasebni 
lekarnarji) zapoveduje točno določeno ravnanje z morebitnim 

1 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-194/17 z dne 22. 3. 2018, 
13. točka obrazložitve.
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presežkom prihodkov nad odhodki od izvajanja lekarniške de-
javnosti, kar a contrario pomeni, da jim hkrati zunaj tega pre-
poveduje prosto razpolaganje z njim.

Ureditev načina financiranja lekarniške dejavnosti
15. Lekarniška dejavnost je zdravstvena dejavnost (prvi 

odstavek 20. člena ZZDej). Izvaja se kot javna zdravstvena 
služba, s katero se zagotavljata trajna in nemotena oskrba 
prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili 
ter farmacevtska obravnava pacientov (prvi odstavek 5. člena 
ZLD-1). Namenjena je zagotavljanju kakovostne in učinkovite 
preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in 
ohranitev zdravja ter svetovanju glede njihove varne, pravilne 
in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v 
zdravstvu (prvi odstavek 2. člena ZLD-1). Poleg tega lekar-
niška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtske obravnave za 
ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, hu-
manističnih in ekonomskih izidov zdravljenja (drugi odstavek 
2. člena ZLD-1). Bistveni del lekarniške dejavnosti vključuje 
izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini 
na recept in brez recepta (promet z zdravili na drobno2) ter 
izdajo živil za posebne zdravstvene namene (prva in druga 
alineja prvega odstavka 6. člena ZLD-1). Promet z zdravili za 
uporabo v humani medicini na drobno, ki ga spremlja ustrezna 
strokovna podpora s svetovanjem, se izvaja le v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah, vendar v slednjih zelo omejeno.3 
Nosilec lekarniške dejavnosti je magister farmacije z licenco,4 
ki zagotavlja smiselno uporabo zdravil ter prepreči njihovo ne-
pravilno uporabo in škodo ali zdravstvene težave uporabnika 
storitve, ki bi lahko nastale kot posledice nepravilne upora-
be zdravil (prvi in drugi odstavek 3. člena ZLD-1).5 Namen 
navedenih pravil, katerih bistvo je, da vse storitve izdaje in 
prodaje zdravil uporabnikom lahko izvajajo samo pooblaščene 
osebe, ki so za to ustrezno strokovno usposobljene, je, da 
se zaradi uresničevanja pravice do zdravstvenega varstva iz 
prvega odstavka 51. člena Ustave zagotovi pravilna uporaba 
zdravil in s tem prepreči možnost nastanka škode za zdravje 
uporabnika storitev.

16. Prvi odstavek 15. člena ZLD-1 določa, da je izvajanje 
lekarniške dejavnosti financirano iz javnih in zasebnih sred-
stev. Cene zdravil se oblikujejo prosto po pogojih trga, razen 
v primerih, določenih z ZZdr-2 (156. člen ZZdr-2). Takšen 
primer so prav zdravila za uporabo v humani medicini, ki so 
financirana iz javnih sredstev oziroma so namenjena za finan-
ciranje iz javnih sredstev (prvi odstavek 158. člena ZZdr-2). Gre 
torej za zdravila, ki se v skladu z ZZVZZ lahko predpisujejo v 
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (na t. i. zeleni 
receptni obrazec). Tem zdravilom se po postopku, določenem 
v 158. členu ZZdr-2, določi najvišja dovoljena cena oziroma 
izredno višja dovoljena cena. Zdravila, ki se lahko predpisujejo 

2 Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19 – v 
nadaljevanju ZZdr-2) v 14. členu razvršča zdravila glede na pred-
pisovanje na tista, za izdajo katerih je potreben zdravniški recept 
(zdravila na recept), in tista, za izdajo katerih zdravniški recept ni 
potreben (zdravila brez recepta).

3 In sicer le s posebnim dovoljenjem Javne agencije Re-
publike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter le za 
zdravila in medicinske pripomočke, ki se izdajajo brez recepta, 
namenjena pa so le odpravljanju lažjih simptomov in njihova upo-
raba lahko povzroči le majhno tveganje; navedena agencija lahko 
v tem primeru določi tudi omejitve glede jakosti zdravil, velikosti 
njihovega pakiranja in števila prodanih enot (prvi do četrti odstavek 
126. člena ZZdr-2).

4 Licenca se obnavlja vsakih sedem let na podlagi dokazil o 
strokovnem usposabljanju, če teh ni, pa na podlagi opravljenega 
preizkusa strokovne usposobljenosti (79. člen ZLD-1). 

5 Za izdajo zdravil v lekarni, za katere je potreben recept, 
je pooblaščena oseba za izdajo magister farmacije z licenco, za 
izdajo tistih, za katera ni potreben recept, pa poleg njega še far-
macevtski tehnik, vendar pod nadzorom magistra farmacije (prvi 
in drugi odstavek 81. člena ZLD-1), medtem ko je v specializirani 
prodajalni za to usposobljena že oseba z najmanj srednjo izobraz-
bo farmacevtske smeri (prvi odstavek 127. člena ZZdr-2).

v breme zdravstvenega zavarovanja, se razvrščajo na sezna-
me (t. i. pozitivna ali vmesna lista).6 Od uvrstitve na seznam 
je odvisno tudi, kolikšen delež cene razvrščenega zdravila se 
krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Preostanek 
krijeta dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma uporabnik 
sam, če nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zava-
rovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je oblika pro-
stovoljnega zdravstvenega zavarovanja uporabnika storitve.7 
Le t. i. nerazvrščena zdravila v celoti plačajo kupci, torej so to 
t. i. samoplačniška zdravila (izdana na t. i. beli receptni obra-
zec). Zanje se cena oblikuje prosto na trgu. Samoplačniška pa 
so tudi zdravila, ki se izdajo brez recepta.

17. Zdravila, katerih plačilo krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje, so torej plačljiva iz javnih sredstev (tj. financiranje 
iz javnih sredstev v smislu prvega odstavka 15. člena ZLD-1), 
tista, katerih plačila obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije 
in katerih cena se oblikuje prosto na trgu, pa so v celoti plačlji-
va z zasebnimi sredstvi (tj. financiranje iz zasebnih sredstev v 
smislu prvega odstavka 15. člena ZLD-1). Navedeno velja za 
uporabnike storitev ne glede na to, kdo je izvajalec lekarniške 
dejavnosti. Izvajalci lekarniške dejavnosti pa so javni lekarni-
ški zavod, fizična ali pravna oseba8 s koncesijo za izvajanje 
lekarniške dejavnosti, bolnišnica ali drugi izvajalci (učna le-
karna, socialnovarstveni zavodi ter lekarna v okviru vojaške 
zdravstvene službe).

Ureditev položaja in načina financiranja izvajalcev 
koncesionirane lekarniške dejavnosti

18. Po izrecni zakonski ureditvi je lekarniška dejavnost 
izvzeta iz možnosti zasebne zdravstvene dejavnosti, ki se fi-
nancira po tržnih načelih (38. člen ZZDej). Zasebniki torej lahko 
lekarniško dejavnost izvajajo samo in šele v primeru podeljene 
koncesije. Ta položaj imajo zasebni lekarnarji na območju ob-
čine, ki je koncesijo podelila, oziroma na območju sosednjih 
občin, če so te skupaj podelile koncesijo.

19. Zasebni lekarnarji torej šele s podelitvijo koncesije 
dobijo možnost izvajanja lekarniške dejavnosti, s tem da so 
statusno lahko organizirani tudi kot gospodarska družba.9 Na 
podlagi sklenjene koncesijske pogodbe jim ni neposredno 
zagotovljeno financiranje iz javnih sredstev. Za pridobitev teh 
sredstev morajo koncesionarji z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) skleniti posebne 
pogodbe o financiranju koncesijske dejavnosti, na podlagi 
katerih se obračunajo izdana zdravila in opravljene storitve.10 
Popolnoma zasebna sredstva pridobivajo koncesionarji le 
s prodajo zdravil, katerih cena se oblikuje prosto na trgu 

6 Glej prvi odstavek 23. člena, 23.a in 23.b člen ZZVZZ.
7 Glej 61. in 62. člen ZZVZZ.  
8 Pravna oseba pod pogojem, da ima nosilec lekarniške de-

javnosti, ki je tudi njen poslovodja oziroma poslovodni organ, več 
kot 50-odstotni delež v osnovnem kapitalu te osebe (prvi odstavek 
39. člena ZLD-1).

9 Vendar pravnoorganizacijska oblika sama po sebi ni upo-
števen kriterij za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Tudi SEU 
pravnoorganizacijski obliki ne pripisuje upoštevnosti. Koncept 
podjetja po pravu EU se nanaša na vsak subjekt, ki se ukvarja 
z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status in 
način financiranja (glej sodbe SEU v zadevi Höfner in Elser proti 
Macrotron, C-41/90, z dne 23. 4. 1991, 21. točka obrazložitve, zdru-
ženih zadevah Poucet in Pistre proti AGF in Cancava, C-159/91 in 
C-160/91, z dne 17. 2. 1993, 17. točka obrazložitve, zadevi FFSA in 
drugi proti Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, C-244/94, z dne 
16. 11. 1995, 14. točka obrazložitve, zadevi Job Center, C-55/96, z 
dne 11. 12. 1997, 21. točka obrazložitve, in zadevi Albany, C-67/96, 
z dne 21. 9. 1999, 77. točka obrazložitve, ter sodbi Splošnega sodi-
šča v zadevah Dansk Pelsdyravlerforening proti Komisiji, T-61/89, z 
dne 2. 7. 1992, 50. točka obrazložitve, in Consiglio Nazionale degli 
Spdizionieri Doganali proti Komisiji, T-513/93, z dne 30. 3. 2000, 
36. točka obrazložitve).

10 Tretji odstavek 44.f člena ZZdej in tretji odstavek 65. člena 
ZZVZZ ter Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih 
storitev in izdanih materialov (objavljeno na spletni strani ZZZS). 
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(t. i. nerazvrščena zdravila in zdravila brez recepta).11 Tudi pri 
koncesionirani lekarniški dejavnosti gre torej za to, da konce-
sionarji prodajajo 1) zdravila, delno ali v celoti plačljiva z jav-
nimi sredstvi iz ZZZS, katerih cena je regulirana, in hkrati 2) 
zdravila, v celoti plačljiva z zasebnimi sredstvi uporabnikov, 
katerih cena se oblikuje prosto na trgu.

B. – III.
Presoja izpodbijane določbe z vidika 2. člena Ustave
20. Skladnost druge povedi drugega odstavka 3. člena 

ZZDej z zahtevo po jasnosti in pomenski določljivosti zakona, 
ki je eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave, je, kolikor 
se je nanašala na izvajanje zdravstvene dejavnosti zdravnikov 
na podlagi koncesije, Ustavno sodišče že ocenjevalo v odločbi 
št. U-I-194/17.12 Zavrnilo je v bistvenem enake očitke zoper 
sicer vsebinsko enako zakonsko določbo, ki je naslavljala le 
druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, kot jih pobudniki uve-
ljavljajo v obravnavani zadevi (o nejasnosti in nerazumljivosti 
pojma negospodarske storitve splošnega pomena, o napač-
nosti – z vidika prava EU – opredelitve dejavnosti javne zdra-
vstvene službe kot negospodarske storitve splošnega pomena, 
o neskladju izpodbijane določbe s specialno zakonodajo ter o 
nedorečenosti pravil o ugotavljanju in porabi presežka prihod-
kov nad odhodki). Zato so iz razlogov, navedenih v odločbi 
št. U-I-194/17,13 tudi njihovi očitki o neskladju z načelom ja-
snosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave 
neutemeljeni.

B. – IV.
Presoja izpodbijane določbe z vidika prvega odstavka 

74. člena Ustave
Uporabljivost jamstev iz 74. člena Ustave
21. Zakonska ureditev lekarniške dejavnosti (15. do 

17. točka obrazložitve te odločbe) temelji na 51. členu Ustave, 
ki ureja pravico do zdravstvenega varstva. Ta terja od države, 
da mora poskrbeti za človekovo zdravje (pravno varovana 
dobrina), ki je ena od najpomembnejših ustavnih vrednot.14 
Temeljni cilj izvajanja lekarniške dejavnosti zato ni pridobivanje 
dobička,15 temveč je na ravni posameznika pridobitni namen 
podrejen uresničevanju pravice do zdravstvenega varstva iz 
prvega odstavka 51. člena Ustave, na ravni družbene skupnosti 
pa zadovoljevanju javnih potreb v skrbi za javno zdravje. Nave-
deno velja ne glede na to, ali lekarniško dejavnost izvaja javni 
zavod ali zasebni lekarnar.

22. Pri odgovoru na vprašanje, ali zasebni lekarnar 
pri izvajanju te dejavnosti uživa jamstva pravice iz prvega 
odstavka 74. člena Ustave, je treba izhajati iz pomena tega, 
da mu je javna oblast za izvajanje lekarniške dejavnosti 
podelila koncesijo, in tega, da se ta koncesionirana dejav-
nost ne financira v celoti iz javnih sredstev, temveč gre za 
preplet javnih in zasebnih sredstev oziroma za kombinacijo 
in v ustreznih deležih opredeljen preplet njenega javnega in 

11 Tudi po sodni praksi SEU je pomembno ločiti dejavnost 
nakupa blaga od njegove poznejše uporabe. Naravo nabavne 
dejavnosti je treba določiti glede na to, ali kasnejša uporaba kuplje-
nega blaga pomeni gospodarsko dejavnost ali ne. Primerjaj sodbo 
Splošnega sodišča v zadevi Fenin proti Komisiji, T-319/99, z dne 
4. 3. 2003, 36. in 37. točka obrazložitve (odločitev v zadevi je bila 
v pritožbenem postopku potrjena s sodbo velikega senata SEU v 
pritožbeni zadevi, C-205/03 P, z dne 11. 7. 2006), iz katere izhaja, 
da že le delno ponujanje zdravstvenih storitev na trgu zadostuje, 
da gre za ekonomsko aktivnost (41. točka obrazložitve). Pri tem 
tudi način pridobivanja blaga (npr. temelječ na načelih solidarnosti 
in socialnega varstva) ne vpliva na takšno presojo. 

12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-194/17, 12. do 35. točka 
obrazložitve.

13 Prav tam.
14 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-166/17 z dne 5. 11. 

2020 (Uradni list RS, št. 173/20, in OdlUS XXV, 23), 14. točka 
obrazložitve. 

15 Primerjaj prav tam, 13. točka obrazložitve.

zasebnega financiranja (16., 17. in 19. točka obrazložitve te 
odločbe). Zasebni lekarnar namreč v okviru izvajanja lekar-
niške dejavnosti opravlja tudi storitve, ki jih neposredno ali 
posredno financirajo uporabniki teh storitev. To, da nekatere 
storitve koncesionirane lekarniške dejavnosti uporabniki teh 
storitev plačujejo sami bodisi neposredno bodisi na podlagi 
sklenjenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za 
te primere, zato prav tako pomembno vpliva na odgovor na 
vprašanje o uporabljivosti jamstev svobodne gospodarske 
pobude; čeprav ne toliko, da bi to lahko spremenilo naravo 
koncesionirane lekarniške dejavnosti (glej prejšnjo točko ob-
razložitve te odločbe). Ta kljub temu in kljub temu, da jo izvaja 
zasebnik kot koncesionar, ostaja t. i. negospodarska javna 
služba (15. točka obrazložitve te odločbe) v smislu drugega 
odstavka 3. člena ZZDej prav zaradi njene temeljne funkcije, 
ki jo ima za uresničevanje pravice do zdravstvenega varstva 
in zagotavljanje javnega zdravja ter pri kateri se storitve finan-
cirajo iz javnih sredstev prek ZZZS.16 Vendar dejstvo delnega 
financiranja storitev zasebnega lekarnarja iz sredstev, ki mu 
jih plačajo uporabniki njegovih storitev neposredno ali posre-
dno iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, prispeva k 
temu, da mu pri izvajanju dejavnosti ni mogoče odreči ustav-
nih jamstev, ki mu jih zagotavlja pravica iz prvega odstavka 
74. člena Ustave. Ustavni položaj zasebnih lekarnarjev mora 
biti glede na navedeno torej a fortiori varovan z vidika jam-
stev svobodne gospodarske pobude v primerjavi z zdravniki 
zasebniki, ki prav tako izvajajo zdravstveno dejavnost na 
podlagi koncesije.17

Poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude
23. Ker je cena zdravil, ki so v celoti ali delno plačljiva iz 

sredstev ZZZS, regulirana, to pri izvajanju koncesionirane le-
karniške dejavnosti že samo po sebi omejuje možnost nastan-

16 V Republiki Sloveniji torej ni sistemsko uveljavljena uredi-
tev, na katero bi se nanašala 24. točka Sporočila Komisije o uporabi 
pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno 
za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL C 8, 
11. 1. 2012). Iz nje izhaja: v posameznih državah, v katerih je 
uveljavljen sistem, po katerem se storitve opravljajo v zameno za 
plačilo, bodisi neposredno od bolnikov ali iz njihovega zavarovanja, 
obstaja med izvajalci zdravstvene dejavnosti določena stopnja 
konkurence v zvezi z opravljanjem zdravstvenih storitev; pri tem 
zgolj dejstvo, da zdravstvene storitve opravlja javna bolnišnica, v 
tovrstnih primerih ni dovolj, da bi se lahko dejavnost razvrstila med 
negospodarske dejavnosti. 

17 Glej 39. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-194/17. 

Primerjaj tudi stališče SEU iz sodbe v zadevi Albany glede 
opredelitve podjetja; gre prav tako za okoliščino, ki kaže na upo-
rabljivost 74. člena Ustave. V 85. točki obrazložitve te sodbe SEU 
zastopa stališče, da tudi odsotnost kakršnegakoli dobičkonosnega 
motiva in navzočnost prvin, ki kažejo na solidarnost, vključno z 
obveznimi prispevki, ni dovolj, da bi sektorskemu pokojninskemu 
skladu odvzeli status podjetja. Generalni pravobranilec Jacobs je 
v svojih sklepnih predlogih v tej zadevi (312. točka obrazložitve) 
tudi predlagal, da je »nepridobitni značaj subjekta ali dejstvo, da 
si prizadeva za negospodarske cilje, načeloma nepomembno« 
za vprašanje, ali je subjekt treba šteti za podjetje. Primerjaj več o 
tem tudi za zdravstveni sektor v sodbi Splošnega sodišča v zadevi 
Fenin proti Komisiji, 35.–41. točka obrazložitve, in tudi pojasnilo v 
op. 9 te odločbe. 

Prim. tudi A. Taylor in N. Warren, Healthcare & competition 
law: an overview of EU and national case law, e-Competitions 
Special Issue Healthcare, 2. 2. 2022, in E. Szyszczak, The Altmark 
Case Revisited, European State Aid Law Quarterly , let. 16, št. 3 
(2017), str. 402–404. Avtorica analizira pristope Evropske komisije 
in SEU ter zaključi, da dejstvo, da so zdravstvene zavarovalnice 
smele ustvariti dobiček in ga razdeliti delničarjem, samo po sebi ne 
more spremeniti narave sistema, to je družbene značilnosti in ciljev, 
torej osrednjega delovanja po načelu solidarnosti ter določene sto-
pnje državne regulacije in nadzora (str. 403). Torej tudi pravo EU 
dopušča pridobivanje dobička v sistemih (obveznih) zdravstvenih 
zavarovanj in razpolaganje z njim. Pomembno pri tem je, ali se 
končna dejavnost (ponujanje zdravstvenih storitev ali blaga) vsaj 
izvaja po tržnih pravilih. 
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ka presežka prihodkov nad odhodki. Ta pa lahko nedvomno 
nastane pri prodaji zdravil, ki jih plačajo uporabniki lekarniških 
storitev v celoti iz zasebnih sredstev (glej 16. in 17. točko 
obrazložitve te odločbe). Glede teh ni omejitev, zato lahko 
zanje tudi zasebni lekarnar prosto oblikuje ceno in s tem vpliva 
na ustvarjanje morebitnega presežka prihodkov nad odhodki. 
Izpodbijana določba pa prepoveduje, da bi s takim presežkom 
prosto razpolagal zunaj dejavnosti (glej 14. točko obrazložitve 
te odločbe). S tem navedena prepoved intenzivno oži možnost 
ene od pomembnih prvin pravice do svobodne gospodarske 
pobude in pomeni omejitev te pravice.

24. Zakonodajalec lahko na podlagi tretjega odstavka 
15. člena v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 74. člena 
Ustave pravico do svobodne gospodarske pobude omeji, če to 
zahteva javna korist.18 Pri uzakonitvi omejitve mora izbrati tak 
ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in hkrati 
kar najmanj posegel v ustavno pravico.19 Ustavno sodišče je 
tako moralo presoditi, ali za izpodbijano ureditev obstaja javna 
korist, ali jo izpodbijani ukrep lahko učinkovito zagotavlja in ali 
je poseg v skladu s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen 
Ustave). Pri presoji sorazmernosti posega Ustavno sodišče 
ugotavlja le, ali je teža njegovih posledic sorazmerna koristim, 
ki bodo zaradi posega nastale (drugi stavek drugega odstavka 
74. člena Ustave).20

Javna korist in sorazmernost posega v pravico do svobo-
dne gospodarske pobude

25. Že v odločbi št. U-I-194/17 je Ustavno sodišče ugo-
tovilo, da je zagotavljanje trajnega, kakovostnega in univer-
zalnega dostopa do storitev javne zdravstvene službe, v tem 
primeru lekarniške, javna korist, ki lahko upraviči poseg v 
pravico do svobodne gospodarske pobude. Pritrditi je treba 
Vladi, da gre za cilj, namenjen varstvu človekove pravice do 
zdravstvenega varstva iz prvega odstavka 51. člena Ustave, 
pa tudi zagotavljanju javnega zdravja nasploh. Z izpodbijanim 
ukrepom, ki zagotavlja, da se vsi prihodki iz naslova koncesio-
nirane lekarniške dejavnosti namenjajo njenemu nadaljnjemu 
delovanju in razvoju, je sicer, splošno gledano, takšno javno 
korist mogoče učinkovito zagotoviti. Zato je treba oceniti še, ali 
je teža posledic izpodbijanega ukrepa sorazmerna koristim, ki 
zaradi posega nastajajo.

26. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, Vlada pa v 
mnenju ne navaja koristi, ki naj bi nastale zaradi izpodbijanega 
ukrepa. Tudi v zakonodajnem gradivu te vsebine ni mogoče 
najti.21 Ni sicer mogoče zanikati, da bi izpodbijana ureditev, 
ki prepoveduje prosto razpolaganje zasebnih lekarnarjev z 
morebitnimi presežki prihodkov nad odhodki, lahko prispevala 
k trajnemu, kakovostnejšemu in čim bolj dostopnemu zagota-
vljanju lekarniških storitev. Tako se namreč čisto vsi morebitni 
presežki (glej 23. točko obrazložitve te odločbe) ohranijo zgolj 
znotraj koncesionirane dejavnosti. Hkrati ni mogoče zanikati 
tega, da je vlaganje morebitnega presežka prihodkov v samo 
dejavnost tudi v interesu zasebnega lekarnarja, saj kot za-
sebnik lahko izvaja to dejavnost samo na podlagi koncesije. 
Vendar obseg koristi, ki bi jih k temu lahko prispeval izpodbijani 
ukrep, niti ni podrobneje izkazan. Glede na navedeno te ne 
morejo odtehtati intenzivnega posega v samo jedro pravice. 
S prepovedjo prostega razpolaganja z morebitnimi presežki 
prihodkov nad odhodki zasebnih lekarnarjev, še posebno v 

18 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-66/08 z dne 11. 12. 
2008 (Uradni list RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73), 82. točka 
obrazložitve.

19 Prav tam.
20 Prav tam, 86. točka obrazložitve, ter odločbi Ustavnega so-

dišča št. U-I-52/16 z dne 12. 1. 2017 (Uradni list RS, št. 5/17, in Od-
lUS XXII, 1), 22. točka obrazložitve, in št. U-I-446/20, U-I-448/20, 
U-I-455/20, U-I-467/20 z dne 15. 4. 2021 (Uradni list RS, št. 72/21), 
24. točka obrazložitve.

21 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti, prva obravnava, EVA 2015-2711-0033, 
str. 9, 61 in 62, in obrazložitev sprejetega amandmaja k 3. členu z 
dne 28. 8. 2017 in z dne 12. 9. 2017, EPA 1930 - VII.

delu, v katerem uporabniki plačajo storitve v celoti iz zasebnih 
sredstev (16. in 17. točka obrazložitve te odločbe), se namreč 
posega v samo jedro pravice iz prvega odstavka 74. člena 
Ustave. Prav upravičenje avtonomnega odločanja na lastno 
odgovornost o tem, ali bo izvajalec dejavnosti pozitivni donos 
svoje dejavnosti ohranil v dejavnosti, preusmeril v drugo de-
javnost oziroma po svoji presoji porabil drugače, je eno izmed 
ključnih jamstev svobodne gospodarske pobude, kot je že 
poudarilo Ustavno sodišče.22 Ureditev, ki tako pomembno krni 
samo jedro te pravice, pa ne more biti sorazmerna koristim, ki 
bi zaradi nje utegnile nastati.

27. Ustavno sodišče glede na navedeno ugotavlja, da je 
poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude zasebnih 
lekarnarjev nesorazmeren. Druga poved drugega odstavka 
3. člena ZZDej je torej, kolikor ureja presežke prihodkov nad 
odhodki za izvajalce koncesionirane lekarniške dejavnosti, v 
neskladju s prvim odstavkom 74. člena Ustave. Ustavno sodi-
šče jo je zato v tem delu razveljavilo.

28. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje druge 
povedi drugega odstavka 3. člena ZZDej že s prvim odstavkom 
74. člena Ustave, ni presojalo drugih očitkov pobudnikov.

C.
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter 
sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Ox-
ford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, 
dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Ka-
tja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnici 
Mežnar in Šugman Stubbs ter sodnik Knez so dali pritrdilna 
ločena mnenja.

Dr. Matej Accetto
predsednik

Zanj
dr. Rok Čeferin
podpredsednik

3127. Odločba o ugotovitvi, da je 5. točka 27. člena 
Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-26/20-9
Datum: 29. 9. 2022

O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-

tem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 29. septembra 2022

o d l o č i l o :
1. Točka 5 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 

št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 
94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 
66/19 in 39/22) je v neskladju z Ustavo.

2. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno 
neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Do odprave ugotovljenega neskladja veljajo za ob-
davčitev izplačila odškodnine za vse pravno priznane oblike 
nepremoženjske škode enaka pravila, kot veljajo za obdav-
čitev odškodnin, opredeljenih v 5. točki 27. člena Zakona o 
dohodnini.

22 Primerjaj 40. točko obrazložitve odločbe Ustavnega so-
dišča št. U-I-194/17. Primerjaj tudi stališča glede prava EU in 
razpolaganja z dobičkom (opomba 20 k obrazložitvi te odločbe).
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O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Vrhovno sodišče je prekinilo postopek odločanja o 

reviziji v upravnem sporu in vložilo zahtevo za oceno ustavno-
sti 27. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), ki 
opredeljuje vrste odškodnin, od katerih se dohodnina ne plača. 
Predlagatelj navaja, da mora navedeni predpis uporabiti pri 
presoji, ali je bila odškodnina, ki je bila na podlagi sodne po-
ravnave revidentki izplačana za nepremoženjsko škodo zaradi 
kršitve osebnostnih pravic, pravilno všteta v osnovo za odmero 
dohodnine po 11. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2. 
Meni, da je 27. člen ZDoh-2 v neskladju z načelom davčne 
pravičnosti in načelom enakomerne porazdelitve davčnega 
bremena, ki sta na davčnem področju izraz splošnega načela 
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Zakonodajalec 
naj bi v ZDoh-2 uredil davčne oprostitve denarnih odškodnin za 
primere različnih oblik škode, med katerimi so tudi odškodnine, 
ki jih prejmejo fizične osebe na podlagi odločbe sodišča, torej 
tudi na podlagi sodno potrjene poravnave. Med davčne opro-
stitve je zakonodajalec vključil odškodnine za premoženjsko in 
nepremoženjsko škodo, ki izhaja iz različnih oblik osebnih po-
škodb – telesna poškodba, bolezen ali smrt (5. točka 27. člena 
ZDoh-2). Po predlagateljevem mnenju pa navedene določbe 
ZDoh-2 po nobeni od uveljavljenih metod razlage ni mogoče 
razlagati tako, da bi bilo plačila dohodnine oproščeno tudi izpla-
čilo odškodnine za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostnih 
pravic. Predlagatelj meni, da za drugačno davčno obravnavo 
odškodnin, ki so izplačane zaradi kršitve osebnostnih pravic in 
varujejo človekovo osebnost, njeno fizično in moralno bistvo, 
ni razumnega razloga. Navaja še, da če bi bila enaka oblika 
odškodnine, kot je bila izplačana revidentki, prisojena s sodbo 
Evropskega sodišča za človekove pravice kot odraz višine 
nepremoženjske škode, ki je nastala tožniku, ki s svojim zah-
tevkom ni uspel pred nacionalnim sodiščem, bi bilo izplačilo 
oproščeno plačila dohodnine na podlagi 8. točke 27. člena 
ZDoh-2. Tudi v tem primeru predlagatelj ne vidi razumnega ra-
zloga za razlikovanje v davčni obravnavi navedenih odškodnin 
za nepremoženjsko škodo zgolj glede na vrsto sodišča, ki je 
odškodnino prisodilo.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, mnenje pa je o 
zahtevi podala Vlada. V njem navaja, da so vrste odškodnin, od 
katerih se po ZDoh-2 dohodnina ne plača, praviloma priznane 
na podlagi posebnih zakonov oziroma je za škodo odgovorna 
država, kar ji omogoča nadzor nad izplačevanjem odškodnin in 
davčnimi zlorabami. Izjema je odškodnina za osebne poškod-
be in škodo na osebnem premoženju, opredeljena v 5. točki 
27. člena ZDoh-2, za katero podlaga ni poseben zakon in 
država ni nujno stranka postopka. Pri tem je posameznikom 
(zlasti pri izvensodnih poravnavah) dopuščena velika mera 
svobodnega urejanja pravnih razmerij. Zato naj bi odškodnine 
iz 5. točke 27. člena ZDoh-2 zahtevale drugačno ureditev 
ugodnejše davčne obravnave. Zakonodajalec je z namenom 
preprečitve zlorab določil objektivne kriterije, ki morajo biti iz-
polnjeni, da je odškodnina oproščena plačila dohodnine. Oseb-
no poškodbo po navedeni določbi ZDoh-2 pomeni le telesna 
poškodba, bolezen ali smrt, ki naj bi jih bilo mogoče preveriti 
z objektivnimi dokazi. Na ta način naj bi imel davčni organ 
možnost nadzora na administrativno obvladljiv način. Taka 
ureditev pa naj bi zagotavljala tudi ohranitev davčne osnove, 
ki je ključna za uveljavitev načela socialne države. Vlada še 
pojasnjuje, da je kategorija duševnih bolečin subjektivne na-
rave, zato je moral zakonodajalec postaviti objektivno merilo, 
na podlagi katerega bo možno v postopku odmere dohodnine 
presoditi, kdaj so posamezniki v bistveno enakem položaju. To 
merilo je pojem »bolezen«, ki obsega tako telesne kot duševne 
bolečine, ki se ob izpolnitvi določenih vnaprej postavljenih krite-
rijev lahko izrazijo v obliki bolezni. Tudi odškodnina za duševne 
bolečine je torej lahko oproščena plačila dohodnine po 5. točki 
27. člena ZDoh-2, če se te bolečine izrazijo v obliki bolezni 

oziroma so posledica osebne poškodbe. Pri tem naj ne bi bilo 
pomembno, katera pravica je prizadeta. Zato je po mnenju Vla-
de neutemeljena predlagateljeva navedba, da ureditev razlikuje 
med pomenom različnih osebnostnih pravic – tistimi, ki so po 
svoji naravi lahko posledica osebne poškodbe in prizadenejo 
človekovo fizično bistvo (npr. pravica do življenja, zdravja, te-
lesne integritete), in tistimi, ki so kršene na drugačen način in 
ne z osebno poškodbo. Vlada poudarja, da je tudi odškodnina 
za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice lahko 
oproščena plačila dohodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2, če 
bi se duševne bolečine izrazile v obliki bolezni oškodovanca. 
Zakonodajalec naj bi na podlagi ustavne pravice države do 
predpisovanja davkov (147. člen Ustave) in zaradi administra-
tivne obvladljivosti določil zgolj merilo, pri katerem so duševne 
bolečine zaznavne, saj se izrazijo v obliki bolezni.

3. Glede primerjave med odškodninami po 5. in 8. točki 
27. člena ZDoh-2 Vlada navaja, da se obe vrsti odškodnine 
pomembno razlikujeta, saj v drugem primeru država vedno 
nastopa v postopku kot stranka, ki mora izplačati odškodnino, 
kar ji omogoča nadzor, medtem ko je lahko v prvem primeru od-
škodninsko odgovorna vsaka fizična ali pravna oseba. Zato so 
po mnenju Vlade pri odškodninah po 5. točki 27. člena ZDoh-2 
utemeljeno določeni drugačni pogoji za oprostitev plačila do-
hodnine kot pri odškodninah iz 8. točke navedene določbe 
ZDoh-2. Na ta način naj bi bila zagotovljena enaka davčna 
obravnava med vsemi odškodninami, ki se po vsebini uvrščajo 
med odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2, torej odškodnine 
na podlagi sodbe sodišča ter poravnave (sodne in izvensodne).

4. Vlada iz previdnosti še navaja, da ni mogoče enačiti od-
škodnin, ki so zajete v 5. točki 27. člena ZDoh-2, in odškodnin 
za nepremoženjsko škodo, ki v navedeni točki niso zajete, so 
pa prejete na podlagi izvensodne poravnave. Izvensodne po-
ravnave kot podlaga za izplačilo odškodnine za nepremoženj-
sko škodo naj bi pomenile veliko tveganje za davčne zlorabe 
in posledično erozijo davčne osnove, saj so posamezniki pri 
urejanju medsebojnih razmerij v okviru izvensodne poravnave 
svobodni. To naj bi se še posebej izrazilo pri škodah, ki so 
subjektivne narave in niso objektivno zaznavne, kot je to v 
primeru duševnih bolečin. Nadzor davčnega organa naj bi bil 
v teh primerih zelo otežen oziroma onemogočen, saj naj bi 
imela zaupnost podatkov na zdravstvenem področju večjo težo. 
Prav tako naj bi bilo težko ovrednotiti tovrstno škodo na način, 
ki bi zagotavljal enako davčno obravnavo, kadar ni na voljo 
objektivnih meril. Vlada še poudarja, da bi izenačitev tovrstnih 
odškodnin z oproščenimi oblikami odškodnine lahko ogrozila 
tudi načelo socialne države, ki naj ga ne bi bilo mogoče učin-
kovito uresničevati brez zadostnih javnofinančnih prihodkov 
in učinkovitega pobiranja davkov in prispevkov. Zato morajo 
biti vzpostavljeni ustrezni nadzorni mehanizmi za preprečeva-
nje zlorab, ki bi lahko povzročile neenako davčno obravnavo 
posameznikov v bistveno enakem položaju. Ker naj bi imel 
zakonodajalec za uveljavitev izpodbijane ureditve stvarne in 
razumne razloge, utemeljene v prevladujočem in legitimnem 
javnem interesu, izraženem v uveljavitvi načela socialne drža-
ve in pravičnosti obdavčitve (vertikalne in horizontalne), Vlada 
meni, da izpodbijani 27. člen ZDoh-2 ni v neskladju z ustavnim 
načelom enakosti pred zakonom.

5. Mnenje Vlade je bilo poslano predlagatelju, ki nanj ni 
odgovoril.

B. – I.
Obseg presoje Ustavnega sodišča
6. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del za-

kona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na podlagi 
156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) 
prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno nje-
gove ustavnosti. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi 
to, da mora sodišče izkazati, da mora izpodbijano zakonsko 
določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, spadata v 
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okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega 
odstavka 23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek 
postopka za oceno ustavnosti zakona. Pri tem mora sodišče 
izkazati, da izpodbijanih zakonskih določb ni mogoče razložiti 
ustavnoskladno.1

7. Predlagatelj je izkazal obstoj te procesne predpostav-
ke. Zahtevi za oceno ustavnosti je priložil pravnomočen sklep 
o prekinitvi revizijskega postopka do odločitve Ustavnega so-
dišča. Iz tega sklepa izhaja, da mora predlagatelj v revizijskem 
postopku odločiti, ali je bila odškodnina za nepremoženjsko 
škodo zaradi duševnih bolečin zaradi kršitve osebnostnih pra-
vic pravilno všteta v davčno osnovo za odmero dohodnine po 
11. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2, ali pa gre za 
dohodek, ki je po 5. točki 27. člena ZDoh-2 oproščen plačila do-
hodnine. Predlagatelj sicer izpodbija celoten 27. člen ZDoh-2, 
ki v osmih točkah opredeljuje vrste odškodnin, od katerih se 
dohodnina ne plača. Vendar iz vsebine njegove zahteve izhaja, 
da se z zahtevo omejuje le na 5. točko 27. člena ZDoh-2. Glede 
na opredelitev pomembnega pravnega vprašanja, na katero bo 
moral predlagatelj odgovoriti v okviru revizijskega postopka, 
Ustavno sodišče ocenjuje, da je predlagatelj izkazal, da mora 
uporabiti izpodbijano zakonsko določbo, ki je po njegovi presoji 
(glede na njegovo ustavnopravno hipotezo) ni mogoče ustav-
noskladno razložiti.

8. Iz okoliščin t. i. »sprožilnega primera« sicer izhaja, da 
predlagatelj potrebuje odgovor Ustavnega sodišča le glede 
ustavne skladnosti ureditve obdavčitve odškodnine za duševne 
bolečine zaradi kršitve osebnostnih pravic, ki je bila revidentki 
izplačana na podlagi sodno potrjene poravnave. Vendar je 
Ustavno sodišče na podlagi 30. člena ZUstS zaradi medse-
bojne povezanosti problematike presojo ustavne skladnosti 
5. točke 27. člena ZDoh-2 opravilo z vidika vseh pravno prizna-
nih oblik nepremoženjske škode, izplačanih bodisi na podlagi 
odločbe sodišča (sodbe ali sodne poravnave) bodisi na podlagi 
izvensodne poravnave. Državni zbor, kot omenjeno, na zahtevo 
žal ni odgovoril, Vlada pa je v mnenju že podala svoja stališča 
tudi glede ureditve položajev, na katere je Ustavno sodišče 
razširilo svojo presojo.

B. – II.
Ocena skladnosti z drugim odstavkom 14. člena Usta-

ve
9. Po ZDoh-2 so odškodnine praviloma obdavčljiv preje-

mek, razen nekaterih vrst odškodnin, od katerih se po izrecni 
določbi 27. člena ZDoh-2 pod določenimi pogoji dohodnina ne 
plača. Med odškodnine, katerih izplačilo je oproščeno plačila 
dohodnine, je zakonodajalec uvrstil zlasti odškodnine, ki se 
posameznikom zaradi poprave krivic izplačujejo po posebnih 
zakonih oziroma je za škodo odgovorna država,2 med opro-
stitve pa je uvrstil tudi odškodnine, izplačane za škodo zaradi 
osebnih poškodb ali škodo na osebnem premoženju, za katero 
je lahko odgovorna vsaka fizična ali pravna oseba.

10. Točka 5 27. člena ZDoh-2 določa, da se dohodnina 
ne plača od:

»odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih 
poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali škode na 
osebnem premoženju, vključno z zamudnimi obrestmi, razen 
odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek. 
Med navedene odškodnine je mogoče šteti tudi odškodnine 
zaradi osebnih poškodb ali poškodovanja osebnega premo-
ženja, izplačane na podlagi sodne ali izvensodne poravnave, 

1 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-139/14 z 
dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 24/15), 7. točka obrazložitve.

2 Gre za odškodnine, ki so izplačane neupravičeno obso-
jenim ali priprtim, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi, 
prizadetim zaradi neupravičene proizvodnje azbestnih izdelkov in 
prometa z njimi, žrtvam vojnega in povojnega nasilja, žrtvam ka-
znivih dejanj, oškodovanim zaradi denacionalizacije in izvrševanja 
kazenskih sankcij, oškodovanim zaradi sojenja v nerazumnem 
roku, in odškodnine, ki jih kot pravično zadoščenje prisodi Evropsko 
sodišče za človekove pravice.

ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, in če 
odškodnina ne presega utemeljenega in razumnega zneska, ki 
je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča 
v podobnih primerih;«

11. Vrste odškodnin, od katerih se dohodnina ne plača, so 
v 27. členu ZDoh-2 določene taksativno. To pomeni, da opro-
stitev plačila dohodnine velja le za primere, ki so v navedeni 
določbi izrecno našteti (numerus clausus). Če zakonodajalec 
kot način normiranja izbere taksativno normiranje, se šteje, 
da so vsi primeri, ki jih je hotel s posameznim predpisom ure-
diti, urejeni, za druge pa ta predpis ne velja oziroma se zanje 
ne uporablja. Tako normiranje izključuje tudi vsako možnost 
uporabe analogije kot metode razlage pravnih pravil.3 Glede 
na navedeno Ustavno sodišče pritrjuje predlagatelju, da je 
izpodbijano 5. točko 27. člena ZDoh-2 mogoče razlagati le 
tako, da se dohodnina po tej točki ne plača od odškodnine 
zaradi: 1. osebnih poškodb (telesne poškodbe, bolezni, smrti) 
in 2. škode na osebnem premoženju. Za oprostitev plačila 
dohodnine pa morajo biti v navedenih dveh primerih izpolnjeni 
še dodatni pogoji, tj. da odškodnina ne predstavlja nadomestila 
za izgubljeni dohodek, da je podlaga za izplačilo odškodnine 
sodna odločba (sodba ali sodna poravnava) ali izvensodna po-
ravnava, ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, 
in da odškodnina ne presega zneska, ki ga sodišča običajno 
prisojajo v podobnih primerih. Ker je predmet presoje v obrav-
navani zadevi ustavna skladnost davčne obravnave odškodnin 
za nepremoženjsko škodo, je za obravnavo upoštevna zgolj 
ureditev prvega položaja, tj. določilo, da se dohodnina ne pla-
ča od odškodnine zaradi osebnih poškodb (telesnih poškodb, 
bolezni, smrti), saj se drugi položaj nanaša na odškodnino za 
premoženjsko škodo.

12. Terminologija 5. točke 27. člena ZDoh-2 ni izostrena, 
saj uporabljeni pojmi v odškodninskem pravu niso splošno 
uveljavljeni. Poleg tega uporaba besednih zvez »odškodnina 
zaradi telesne poškodbe«, »odškodnina zaradi bolezni« in 
»odškodnina zaradi smrti« zmotno predpostavlja, da je od-
škodnina utemeljena že na škodljivem dejstvu (vzroku škode) 
in ne šele na njegovi negativni posledici, to je škodi, če je 
ta pravno priznana.4 Vendar po presoji Ustavnega sodišča 
navedena določba ZDoh-2 ponuja dovolj opornih mest za do-
ločitev njene vsebine in za opredelitev, od katerih odškodnin 
za nepremoženjsko škodo se dohodnina ne plača. Iz obdavči-
tve z dohodnino so po 5. točki 27. člena ZDoh-2 izvzete tiste 
odškodnine, ki so izplačane za nepremoženjsko škodo, ki je 
nastala kot posledica treh izrecno določenih vzrokov (tj. telesne 
poškodbe, bolezni in smrti). Za oprostitev plačila dohodnine po 
navedeni določbi ZDoh-2 ni pomembna vrsta pravno priznane 
nepremoženjske škode.5 Za (ne)obdavčljivost posamezne 
odškodnine z dohodnino je odločilen vzrok nastanka škode. 
Če je nepremoženjska škoda (telesne ali duševne bolečine ali 
strah) v posameznem primeru posledica telesne poškodbe, 

3 Glej Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 
Nomotehnične smernice, 3., spremenjena in dopolnjena izdaja, 
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Ljubljana 2018, 
str. 23 in 24.

4 Primerjaj D. Jadek Pensa v: M. Juhart, N. Plavšak (red.), 
Obligacijski zakonik (splošni del) s komentarjem, 1. knjiga, GV 
Založba, Ljubljana 2003, str. 919.

5 Pravno priznane vrste nepremoženjske škode, na podlagi 
katerih lahko upravičenec (fizična oseba) uveljavlja pravično denar-
no odškodnino, so: 1) telesne bolečine, 2) duševne bolečine zaradi: 
a) zmanjšanja življenjske aktivnosti, b) skaženosti, c) razžalitve do-
brega imena in časti, č) okrnitve svobode, d) okrnitve osebnostne 
pravice, e) smrti ali posebno težke invalidnosti bližnjega f) kršitve 
dostojanstva in g) kršitve moralnih avtorskih pravic in 3) strah. 
Glej prav tam, str. 1023–1024. Sodna praksa je poleg naštetih 
numerus clausus oblik nepremoženjskih škod priznala pravico do 
pravične denarne odškodnine tudi npr. za nepremoženjsko škodo 
zaradi izgubljenega užitka na potovanju (glej npr. sodbi Vrhovnega 
sodišča št. II Ips 160/2013 z dne 23. 4. 2015 in št. II Ips 228/2013 
z dne 30. 7. 2015).
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bolezni ali smrti, oškodovanec od odškodnine za tako škodo 
dohodnine ne plača. Če je pravno priznano nepremoženjsko 
škodo povzročila katera druga okoliščina (npr. objava članka 
kot v obravnavnem primeru), pa je taka odškodnina obdavčljiva 
z dohodnino.

13. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita neskladje z na-
čelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Meni, 
da bi morale biti v skladu z načelom enakomerne porazdelitve 
davčnega bremena plačila dohodnine pod enakimi pogoji kot 
odškodnine, opredeljene v 5. točki 27. člena ZDoh-2, ne glede 
na vzrok škode oproščene vse odškodnine za duševne bo-
lečine zaradi kršitve osebnostnih pravic, torej tudi tiste, ki so 
izplačane za škodo, do katere ne pride z osebno poškodbo 
(telesno poškodbo, boleznijo ali smrtjo). Razumnega razloga 
za različno davčno obravnavo, ki bi izhajal iz narave predmeta 
urejanja, predlagatelj ne vidi.

14. Na davčnem področju ima zakonodajalec sicer široko 
polje proste presoje. V to polje spada tudi izbira predmeta ob-
davčitve. Izbira predmeta obdavčitve zato ni predmet ustavne 
presoje. Prav tako ni predmet ustavne presoje opustitev drugih 
možnih predmetov obdavčitve. Te zakonodajalčeve odločitve, 
če so pogojene s finančnopolitičnimi, narodnogospodarskimi, 
socialnopolitičnimi pa tudi davčnotehničnimi motivi, ne priza-
devajo ustavnega načela enakosti pred zakonom, četudi imajo 
skladno izbranemu predmetu obdavčitve za posledico različno 
davčno obremenitev posameznikov. Ustavno sodišče tako ne 
presoja, katera izmed davčnih obremenitev je najbolj primerna 
za zadovoljitev finančnih potreb države – skupnosti.6

15. Ko zakonodajalec opravi izbiro predmeta obdavčitve, 
pa mora davčno breme kolikor je mogoče enakomerno poraz-
deliti med davčne zavezance. Davčno obremenitev, ki pomeni 
z zornega kota davčnega zavezanca intervencijo države v 
njegovo premoženjsko in pravno sfero, v razmerju do davčnih 
zavezancev upraviči (tudi in) prav enakost davčnih zavezan-
cev v obremenitvi. Ustavno načelo enakosti pred zakonom 
(drugi odstavek 14. člena Ustave) je tako eno izmed jamstev, 
ki opredeljuje in omejuje zakonodajalčevo polje proste presoje 
na davčnem področju.7

16. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo načelo 
enakosti pred zakonom zahteva, da je treba v bistvenem enake 
položaje obravnavati enako. Za presojo o tem, katere podob-
nosti in razlike v položajih so bistvene, je treba izhajati iz pred-
meta pravnega urejanja.8 Če zakonodajalec bistveno enake 
položaje ureja različno, mora za to obstajati razumen razlog, 
stvarno povezan s predmetom urejanja. Načelo enakosti pred 
zakonom namreč ne pomeni, da zakonodajalec v bistvenem 
enakih položajev pravnih subjektov ne bi smel različno urejati,9 
pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in 
stvarnega razloga. V okviru testa razumnosti Ustavno sodišče 
ne preizkuša le, ali je razlog, ki je narekoval razlikovanje med 
pravnimi položaji, sam po sebi razumen, temveč tudi, ali je 
stvarno utemeljen glede na predmet zakonodajnega urejanja 
in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri tem doseči.10

6 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 
2014 (Uradni list RS, št. 22/14, in OdlUS XX, 22), 43. točka obrazlo-
žitve. Primerjaj tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-9/98 z dne 
16. 4. 1998 (Uradni list RS, št. 39/98, in OdlUS VII, 74).

7 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-313/13, 44. točka ob-
razložitve.

8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2. 
2018 (OdlUS XXIII, 19), 10. točka obrazložitve.

9 Načelo enakosti zakonodajalcu ne preprečuje, da v mejah 
svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena podobna 
dejanska stanja med seboj razlikoval in nanje vezal različne pravne 
posledice. Tovrstno razlikovanje, s katerim zakonodajalec zasledu-
je dopustne cilje, je bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti. 
Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-246/13 z dne 
21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 35/16, in OdlUS XXI, 24), 22. točka 
obrazložitve.

10 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/15, U-I-2/16 z 
dne 14. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 31/16), 17. točka obrazložitve.

17. Ustavno sodišče v obravnavani zadevi primerja po-
ložaj davčnih zavezancev, ki jim je na podlagi sodbe sodišča, 
sodne ali izvensodne poravnave izplačana odškodnina za prav-
no priznano nepremoženjsko škodo, ki je posledica telesne 
poškodbe, bolezni ali smrti, in položaj davčnih zavezancev, 
ki jim je na podlagi sodbe sodišča, sodne ali izvensodne po-
ravnave izplačana odškodnina za pravno priznano nepremo-
ženjsko škodo, ki ni posledica telesne poškodbe, bolezni ali 
smrti. V slovenski sodni praksi11 in teoriji je sprejeto stališče, 
da je primarna funkcija odškodnine za nepremoženjsko škodo 
satisfakcija (moralno zadoščenje). Povrnitev nepremoženjske 
škode, ki se odraža v oškodovančevi osebni sferi, pojmovno ni 
mogoča, saj telesnih in duševnih bolečin ter strahu ni mogoče 
povrniti, izbrisati oziroma reparirati. Zato naj pravična denarna 
odškodnina za nepremoženjsko škodo oškodovancu nudi vsaj 
moralno zadoščenje, ki naj omili oškodovančeve posledice na 
nepremoženjskem področju.12 Ker primarna funkcija denarne 
odškodnine za nepremoženjsko škodo ni reparacija (to je po-
novna vzpostavitev premoženjskega položaja, v katerem bi 
bil oškodovanec, če ne bi bilo škodljivega dejanja ali opusti-
tve), pomeni izplačilo denarne odškodnine za nepremoženjsko 
škodo dejansko spremembo (povečanje) posameznikovega 
premoženja v določenem obdobju, ki ga je treba ob njegovi 
realizaciji ustrezno davčno ovrednotiti bodisi kot obdavčljiv 
prejemek ali kot prejemek, od katerega se dohodnina ne plača.

18. Glede na primarno funkcijo denarne odškodnine za 
nepremoženjsko škodo (tj. satisfakcija) je učinek izplačila take 
odškodnine na oškodovančev premoženjski položaj (ekonom-
sko moč) enak pri vseh oblikah pravno priznane nepremoženj-
ske škode, ne glede na vzrok škode. Pri tem je z vidika pove-
čanja posameznikovega premoženja, ki je glede na objektivno 
neto načelo obdavčitve13 odločilna okoliščina pri razmejevanju 
med obdavčljivimi in neobdavčljivimi prejemki, nepomembno, 
ali je denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo izplačana 
na podlagi sodbe, sodne ali izvensodne poravnave. Zato sta 
glede na predmet pravnega urejanja (tj. obdavčitev fizične 
osebe z dohodnino) položaja oškodovancev, ki jim je na podlagi 
sodbe, sodne ali izvensodne poravnave izplačana odškodnina 
za nepremoženjsko škodo, ki je posledica telesne poškodbe, 
bolezni ali smrti, in oškodovancev, ki jim je na taki podlagi 
izplačana odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki izvira iz 
kakšnega drugega vzroka (npr. objave članka), enaka.

19. Izpodbijana ureditev, kot je podrobneje pojasnjeno 
v 11. in 12. točki obrazložitve te odločbe, iz obdavčitve z do-
hodnino izvzema le odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki 
so posledica telesne poškodbe, bolezni ali smrti. Če je vzrok 
škode kakšna druga okoliščina, pa je izplačana odškodnina za 
nepremoženjsko škodo obdavčena z dohodnino. Navedeno 
razlikovanje v davčni obremenitvi velja tako v primerih, ko je 
odškodnina izplačana na podlagi sodbe sodišča, kot tudi v 
primerih sodne ali izvensodne poravnave. Ustavno sodišče 
mora zato presoditi, ali za različno davčno obravnavo enakih 
položajev obstaja razumen razlog, stvarno povezan s predme-
tom pravnega urejanja.

20. Iz zakonodajnega gradiva (Poročevalec DZ, št. 101, 
21. 9. 2006, EPA 1071-IV) razlog za različno obravnavo nave-
denih položajev ni razviden, saj obrazložitev predloga zakona le 

11 Glej npr. sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 247/2015 
z dne 5. 11. 2015.

12 Glej B. Strohsack, Odškodninsko pravo in druge nepo-
slovne obveznosti, Obligacijska razmerja II, Uradni list Republike 
Slovenije, Ljubljana 1996, str. 225. Glej tudi D. Jadek Pensa, nav. 
delo, str. 1023.

13 To načelo zakonodajalcu nalaga, da z davkom na doho-
dek obdavči le prejemke, ki pomenijo povečanje premoženja v 
določenem obdobju. Primerjaj npr. odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-77/94 z dne 1. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 1/95, in OdlUS III, 
134), št. U-I-296/95 z dne 27. 11. 1997 (Uradni list RS, št. 82/97, 
in OdlUS VI, 157), 11. točka obrazložitve, in št. U-I-322/97 z dne 
9. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 1/2000, in OdlUS VIII, 274), 9. točka 
obrazložitve.
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povzema besedilo zakonske določbe. Vlada v mnenju navaja, 
da je zakonodajalec oprostitve plačila dohodnine od odškodnin 
po 5. točki 27. člena ZDoh-2 omejil le na tri vzroke nastanka 
škode (telesna poškodba, bolezen in smrt) zato, da bi davčnemu 
organu omogočil preprečevanje zlorab in s tem ohranitev davčne 
osnove, ki je ključna za uveljavitev načela socialne države. Pri 
navedenih treh vzrokih naj bi šlo za objektivno preverljive vzroke 
nastanka škode, kar naj bi davčnemu organu omogočalo nadzor 
nad davčnimi oprostitvami na administrativno obvladljiv način, s 
čimer naj bi se zagotavljala enaka obravnava davčnih zavezan-
cev. Možnost preverjanja resničnega nastanka škode (preko 
objektivno preverljivih vzrokov) naj bi bila še posebej pomembna 
pri odškodninah, izplačanih na podlagi izvensodnih poravnav, ki 
zaradi svobode urejanja medsebojnih razmerij pomenijo veliko 
tveganje za davčne zlorabe in posledično erozijo davčne osno-
ve. Po presoji Ustavnega sodišča navedeni razlogi za različno 
obravnavo davčnih zavezancev glede oprostitve plačila dohodni-
ne od odškodnin niso v razumni in stvarni povezavi s predmetom 
pravnega urejanja. Če je odškodnina za nepremoženjsko škodo 
izplačana na podlagi sodne odločbe (sodbe ali sodne poravna-
ve, ki je po svojih učinkih izenačena s pravnomočno sodbo), 
možnost nadzora davčnega organa nad resničnim nastankom 
škode gotovo ni opravičljiv razlog za različno davčno obravnavo 
davčnih zavezancev glede obdavčljivosti odškodnine. V takih 
primerih namreč že presoja sodišča o utemeljenosti zahtevka 
za povrnitev nepremoženjske škode oziroma sodna potrditev 
poravnave pomenita zadostno zagotovilo, da je do škodnega 
dogodka res prišlo in da je nastala katera od pravno priznanih 
oblik nepremoženjske škode, ki glede na intenzivnost in trajanje 
upravičuje prisojo pravične denarne odškodnine. V skladu z 
načelom dispozitivnosti lahko sicer v pravdnih postopkih stranke 
prosto razpolagajo z zahtevki, vendar mora sodišče po uradni 
dolžnosti (tako v primerih izdaje sodbe kot pri potrditvi sodne 
poravnave) paziti, da ne prizna razpolaganj strank, ki nasprotu-
jejo prisilnim predpisom ali moralnim pravilom (3. člen Zakona 
o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP). Že s tem je za vse oblike 
pravno priznane nepremoženjske škode (ne glede na njeno 
objektivno preverljivost in izrazljivost) zagotovljeno, da stranke 
z zahtevkom za plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo 
ne zasledujejo ciljev, ki bi bili v nasprotju z davčnimi predpisi. 
V takih primerih zato nevarnost davčnih zlorab in potreba po 
dodatnem nadzoru davčnega organa nad resničnim nastankom 
škode ne more upravičiti različne davčne obravnave davčnih 
zavezancev glede obdavčljivosti prejete denarne odškodnine za 
nepremoženjsko škodo.

21. Ustavno sodišče sicer pritrjuje Vladi, da je nevarnost 
davčnih zlorab pri obdavčitvi odškodnin, izplačanih na podla-
gi izvensodne poravnave, večja. Posamezniki so namreč pri 
urejanju medsebojnih razmerij v okviru izvensodne poravnave 
povsem svobodni, saj je izvensodna poravnava pogodba, ki 
se sklene brez sodnega nadzora nad vsebino sporazuma. 
Zato izvensodna poravnava po učinkih tudi ni izenačena s 
pravnomočno sodbo ali potrjeno sodno poravnavo. Vendar po 
presoji Ustavnega sodišča zgolj večja možnost zlorab v zvezi 
z uveljavljanjem davčnih oprostitev od odškodnin v primerih 
objektivno težje preverljivih škod niti v primerih izvensodnih po-
ravnav ne more upravičiti različne davčne obravnave davčnih 
zavezancev, ki jim je izplačana odškodnina za nepremoženjsko 
škodo. Težja dokazljivost posameznih vrst pravno priznanih 
nepremoženjskih škod (npr. duševnih bolečin ali strahu) in s 
tem domnevno manjša administrativna učinkovitost davčnega 
organa ne more biti razlog, da je posamezen prejemek, ki sicer 
zasleduje enak namen (satisfakcijo) in ima na posameznikovo 
ekonomsko moč enake učinke kot prejemki, ki so po 5. točki 
27. člena ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine, obdavčen. Za 
preprečevanje in odkrivanje morebitnih davčnih zlorab ima 
davčni organ v okviru postopkov davčnega nadzora na voljo 
številna pooblastila, s katerimi lahko zagotovi enako davč-
no obravnavo davčnih zavezancev in prepreči erozijo davčne 
osnove. Pri tem ima tudi možnost uporabe t. i. protizaobidne 

klavzule (74. člen Zakona o davčnem postopku, Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 31/12, 94/12, 111/13, 
90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19 – v nadaljevanju 
ZDavP-2). Poleg tega varovalko pred davčnimi zlorabami v 
primeru izplačila odškodnin na podlagi izvensodnih poravnav 
vsebuje že izpodbijana 5. točka 27. člena ZDoh-2. Davčni 
organ sme in mora pri odločanju o oprostitvi plačila dohodnine 
od posamezne odškodnine, izplačane na podlagi izvensodne 
poravnave, v vsakem primeru preveriti, da izvensodna porav-
nava ni bila sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank 
in da odškodnina ne presega utemeljenega in razumnega zne-
ska, ki je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb 
sodišča v podobnih primerih. Če ugotovi, da navedeni pogoji za 
oprostitev plačila dohodnine od odškodnine niso izpolnjeni, pre-
jemka v celoti (ali deloma) ne obravnava kot oproščenega. Pri 
tem ni zanemarljivo, da pomeni uveljavljanje oprostitve plačila 
dohodnine davčno ugodnost, zato je v primeru vzpostavljenega 
suma davčne zlorabe delo davčnega organa lahko pomembno 
olajšano tudi s pravili o dokaznem bremenu (76. člen ZDavP-2), 
ki je v takih primerih na davčnem zavezancu. Zakaj navedene 
možnosti davčnega organa za preprečevanje morebitnih zlorab 
ne bi bile zadostne in bi bilo zato nujno, da se odškodnine, 
prejete za nepremoženjsko škodo, ki je po svoji naravi težje 
dokazljiva, že na normativni ravni (tudi za poštene davčne 
zavezance) obravnavajo kot obdavčljive, pa Vlada ne pojasni.

22. Glede na navedeno Državni zbor in Vlada v obrav-
navani zadevi nista izkazala razumnih in stvarnih razlogov za 
drugačno davčno obravnavo primerjanih položajev davčnih 
zavezancev glede obdavčljivosti izplačila odškodnine za ne-
premoženjsko škodo z dohodnino. Ustavno sodišče je zato 
ugotovilo, da je 5. točka 27. člena ZDoh-2 v neskladju z drugim 
odstavkom 14. člena Ustave.

23. Ker je Ustavno sodišče neskladje izpodbijane ureditve 
z Ustavo ugotovilo že iz navedenih razlogov, se do zatrjevane 
neenake obravnave položajev iz 5. in 8. točke 27. člena ZDoh-2 
ni opredeljevalo.

24. V obravnavani zadevi je ugotovljena neenakost posle-
dica tega, da zakonodajalec položaja drugih davčnih zavezan-
cev ne ureja na enak način, kot ureja položaj zavezancev, ki 
so zajeti s 5. točko 27. člena ZDoh-2. Zato je Ustavno sodišče 
v skladu z 48. členom ZUstS ugotovilo protiustavnost izpodbi-
jane ureditve (1. točka izreka) in zakonodajalcu naložilo njeno 
odpravo v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije (2. točka izreka).

25. V skladu z drugim odstavkom 40. člena ZUstS je 
Ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe, da bi do 
drugačne zakonske ureditve zagotovilo enako obravnavo obeh 
obravnavanih položajev in zavarovalo upravičena pričakovanja 
davčnih zavezancev, ki prejmejo denarno odškodnino za ne-
premoženjsko škodo na podlagi sodbe, sodne ali izvensodne 
poravnave, glede razpolaganja s svojim neobdavčenim delom 
prejemkov. Do odprave ugotovljenega neskladja veljajo za 
obdavčitev izplačila odškodnine za vse pravno priznane oblike 
nepremoženjske škode enaka pravila, kot veljajo za obdavčitev 
odškodnin, opredeljenih v 5. točki 27. člena ZDoh-2 (3. točka 
izreka).14

C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: pred-
sedujoča sodnica dr. Špelca Mežnar ter sodniki Dr. Dr. Klemen 
Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Marijan 
Pavčnik, dr. Rok Svetlič in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo 
soglasno.

Dr. Špelca Mežnar
predsedujoča sodnica

14 Tak način izvršitve odločbe pa ne pomeni, da se ne bi 
mogel zakonodajalec tudi na drugačen način odzvati na odločbo 
Ustavnega sodišča.
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SODNI SVET
3128. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 23. seji 1. septembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mileni Lesjak Metlika, višji sodnici svétnici na Okrajnem 
sodišču v Žalcu, z iztekom dne 31. 12. 2022 preneha sodniška 
služba iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3129. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 23. seji 1. septembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Ladislavi Polončič, višji sodnici svétnici na Višjem sodišču 
v Ljubljani, z iztekom dne 31. 12. 2022 preneha sodniška služ-
ba iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3130. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 23. seji 1. septembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Tatjani Sotlar, okrožni sodnici svétnici na Okrajnem so-
dišču v Murski Soboti, z iztekom dne 31. 12. 2022 preneha 
sodniška služba iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3131. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 23. seji 1. septembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Blažu Volfu, okrožnemu sodniku na Okrajnem sodišču v 
Kočevju, z iztekom dne 31. 1. 2023 preneha sodniška služba 
iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3132. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za september 2022

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin  

na območju Slovenije  
za september 2022

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2022 v 
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,9 %.

Št. 9626-336/2022/5
Ljubljana, dne 7. oktobra 2022
EVA 2022-1522-0028

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3133. Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor

V skladu z 42.a členom Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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) KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEK-
TORJA

P R I S T O P A

h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 
91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18).

Ljubljana, dne 6. oktobra 2022

KONFEDERACIJA SINDIKATOV  
JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE

predsednik
Branimir Štrukelj

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti je dne 10. 10. 2022 izdalo potrdilo 
št. 10101-2/2008-53 o tem, da je naknadni pristop Konfe-
deracije sindikatov javnega sektorja Slovenije h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor, ki je vpisana v evidenco kolektivnih 
pogodb pod zaporedno številko 30, na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 
45/08 – ZArbit) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb pod 
zaporedno številko 30/15.
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OBČINE
BOVEC

3134. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec 
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 
89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni 
seji dne 29. 9. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec  

za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2022 (Uradni 

list RS, št. 11/22, dne 28. 1. 2022, Uradni list RS, št. 38/22, dne 
18. 3. 2022 in Uradni list RS, št. 82/22, dne 15. 6. 2022), se 
spremeni 2. člen in se glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v €
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 12.727.160,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.606.897,00

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.738.559,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.234.695,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 541.864,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 962.000,00
706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.868.338,00

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 686.201,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 9.000,00
712 DENARNE KAZNI 57.400,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 292.074,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 823.663,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 710.171,54

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 220.016,39

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV 490.155,15

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 895,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 895,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.409.196,90

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 4.543.201,86

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. 
PRORAČ. EU 865.995,04

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00

782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU –  
ZA STRUKTURNO POLITIKO 0,00

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.544.154,54
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.430.190,36
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 480.180,74
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 73.721,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.621.949,92
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 2.650,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 251.688,70

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.175.419,58

410 SUBVENCIJE 224.707,53
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 660.186,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 177.710,44
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.112.815,61
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.735.749,60

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 7.735.749,60

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 202.795,00

431 INVES. TRANSF. PRAV.  
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR. 138.300,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 64.495,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.) 183.005,90

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 25.899,16

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 25.899,16
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV  
(IV.-V.) 25.899,16

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 376.955,28

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 376.955,28
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH) –168.050,22
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –376.955,28
XI. NETO FINANCIRANJE –183.005,90
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.  

OB KONCU PRET. LETA 2.968.649,36
«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0001/2021-6
Bovec, dne 29. septembra 2022 

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3135. Odlok o določitvi števila članov svetov 
krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih 
enot v krajevnih skupnostih na območju 
Občine Bovec

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
30/18) in tretjega odstavka 69. člena Statuta Občine Bovec 
(Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine 
Bovec na 23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih 

skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih 
skupnostih na območju Občine Bovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določi število članov svetov krajev-

nih skupnosti in volilne enote za volitve članov v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Bovec.

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

II. KRAJEVNE SKUPNOSTI

2. člen
(Krajevna skupnost Bovec)

(1) Svet Krajevne skupnosti Bovec šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Bovec se 

določijo štiri volilne enote:
– volilna enota Mala vas, v kateri se volita 2 člana sveta 

krajevne skupnosti, ki zajema naslednja naselja oziroma ulice 
in hišne številke:

– Bavšica;
– Industrijska cona 1A; 1; 2; 3; 4A; 4B; 4; 5; 6; 8;
– Klanc 40; 46A; 46B; 46; 47;
– Ledina 1; 2; 3; 4; 5; 6A; 6; 7A; 7; 8; 9; 10;
– Mala vas 1; 2; 3; 5; 6A; 6B; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23B; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33A; 33; 34A; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 
55; 56A; 56B; 56C; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 
67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 79; 80; 82; 83; 84; 
85; 86; 87C; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 
98; 99; 100; 101A; 101B; 101C; 101; 102A; 102; 103A; 
103; 104A; 104; 105A; 105B; 105; 106A; 106B; 106; 107; 
108A; 108; 109; 111; 112; 114A; 114; 115; 116A; 116; 117; 
118; 119A; 119; 120; 121; 122; 123; 124;

– Ravni laz 1A; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8A; 8B; 8; 9A; 9B; 9C; 
9D; 9E; 9F; 10; 11B; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

– Rupa 6, 7A;
– Trg golobarskih žrtev 2; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48A; 48;

– Vodenca 1A; 1; 2; 3; 4A; 4; 5; 6; 7; 8;
– Zavrzelno 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7A; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 

16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
– volilna enota Bovec center, v kateri se volita 2 člana 

sveta krajevne skupnosti, ki zajema naslednja naselja oziroma 
ulice in hišne številke:

– Dvor 18A;
– Kaninska vas 1A; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
– Klanc 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9A; 9; 10; 11; 12; 13A; 

13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26A; 26; 27; 28; 
29; 30A; 30; 31; 32; 33; 34A; 34; 35; 36; 38; 39A; 39; 42; 
43; 44; 45;

– Kot 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35;37; 39; 40A; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 69; 
70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83A; 83; 
84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 
99; 101; 102; 103; 104;

– Rupa 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9A; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
– Trg golobarskih žrtev 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56;
– volilna enota Brdo-Dvor, v kateri se volita 2 člana sveta 

krajevne skupnosti, ki zajema naslednja naselja oziroma ulice 
in hišne številke:

– Brdo 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22A; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28A; 28B; 
28C; 28; 29; 30; 31A; 31B; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44A; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 
53;54A; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61A; 61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72A; 72B; 72; 73A; 73; 74; 75; 76;

– Dvor 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 
17; 18; 19A; 19B; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36A; 36; 37; 38; 39; 40; 41A; 41B; 
41C; 41D; 41E; 41F; 41H; 41; 42A; 42; 43A; 43B; 43; 44A; 
44B; 44C; 44D; 44; 45A; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 64;

– Podklopca 1; 2; 3; 4A; 4; 5A; 5; 6; 7A; 7; 8; 9; 10; 
11A; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

– Rupa 14A; 15; 16; 17;
– volilna enota Plužna, ki zajema naselje Plužna, v kateri 

se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti, ki zajema naselje 
Plužna.

3. člen
(Krajevna skupnost Čezsoča)

(1) Svet Krajevne skupnosti Čezsoča šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Čezsoča 

se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Čezsoča.

4. člen
(Krajevna skupnost Soča-Trenta)

(1) Svet Krajevne skupnosti Soča-Trenta šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Soča-Tren-

ta se določijo tri volilne enote:
– volilna enota Lepena, ki zajema naselje Lepena, v kateri 

se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Soča, ki zajema naselji Soča in Vas na 

Skali, v kateri se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Trenta, ki zajema naselje Trenta, v kateri 

se volijo 2 člana sveta krajevne skupnosti.

5. člen
(Krajevna skupnost Kal-Koritnica)

(1) Svet Krajevne skupnosti Kal-Koritnica šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kal-Koritni-

ca se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Kal-Koritnica.
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6. člen
(Krajevna skupnost Log pod Mangartom)

(1) Svet Krajevne skupnosti Log pod Mangartom šteje 
5 članov.

(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Log pod 
Mangartom se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Log 
pod Mangartom in Strmec.

7. člen
(Krajevna skupnost Žaga)

(1) Svet Krajevne skupnosti Žaga šteje 4 člane.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Žaga se 

določita dve volilni enoti:
– volilna enota Žaga, ki zajema naselje Žaga, v kateri se 

voli 3 člane sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Log Čezsoški, ki zajema naselje Log Čez-

soški, v kateri se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

8. člen
(Krajevna skupnost Srpenica)

(1) Svet Krajevne skupnosti Srpenica šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Srpenica 

se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Srpenica.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-02/2022-1
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3136. Sklep o višini vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 
23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se vodarina v višini 1,0181 EUR/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
 EUR/priključek
do DN20 2,5012
DN25 7,5036
DN40 25,0120
DN50 37,5180
DN80 125,0600
DN100 250,1200
DN150 500,2400

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in 

II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2023.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2018-23. redna
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3137. Sklep o ceni opravljanja storitve javne 
službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 
23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe od-

vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 
0,4730 EUR/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
  €/priključek
do DN20 1,9095
DN25 5,7285
DN40 19,0905
DN50 28,6425
DN80 95,4750
DN100 190,9500
DN150 381,9000

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. 1. 2023.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2018-23. redna
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3138. Sklep o ceni opravljanja storitve javne 
službe čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 
23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
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S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe či-

ščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 
1,3769 EUR/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
 EUR/priključek
do DN20 2,7620
DN25 8,2860
DN40 27,6200
DN50 41,4300
DN80 138,1000
DN100 276,2000
DN150 552,4000

III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. 1. 2023.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2018-23. redna
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3139. Sklep o določitvi cen storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 
44. in 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12 in 43/14) in 16. člena 
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) 
je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 29. 9. 2022 
sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja  
s komunalnimi odpadki

I.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

1.1 cena stroškov javne infrastrukture: 0,0008 €/kg
1.2. cena storitev javne službe: 0,2295 €/kg

2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1 cena stroškov javne infrastrukture: 0,0023 €/kg
2.2 cena storitev javne službe: 0,3227 €/kg

3. Obdelava komunalnih odpadkov: 0,3236 €/kg
4. Odlaganje ostankov obdelave  

komunalnih odpadkov: 0,0020 €/kg

II.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo na-

slednje cene:
1. za odvoz po posodah:

enkraten odvoz
Posoda Vrsta Cena storitve Cena infrastrukture Cena skupaj

 odpadka €/odvoz €/odvoz €/odvoz
120 l ostanek zbiranje 1,8047 0,0063 1,8110

 ostanek obdelava 2,7866 2,7866
 ostanek odlaganje 0,0172 0,0172
 SKUPAJ: 4,6085 0,0063 4,6148

240 l ostanek zbiranje 3,6093 0,0126 3,6219
 ostanek obdelava 5,5731 5,5731
 ostanek odlaganje 0,0344 0,0344
 SKUPAJ: 9,2168 0,0126 9,2294

500 l ostanek zbiranje 7,5195 0,0263 7,5458
 ostanek obdelava 11,6107 11,6107
 ostanek odlaganje 0,0718 0,0718
 SKUPAJ: 19,2020 0,0263 19,2283

700 l ostanek zbiranje 10,5272 0,0368 10,5640
 ostanek obdelava 16,2549 16,2549
 ostanek odlaganje 0,1005 0,1005
 SKUPAJ: 26,8826 0,0368 26,9194

900 l ostanek zbiranje 13,5350 0,0473 13,5826
 ostanek obdelava 20,8992 20,8992
 ostanek odlaganje 0,1292 0,1292
 SKUPAJ: 34,5634 0,0473 34,6107

1100 l ostanek zbiranje 16,5428 0,0578 16,6006
 ostanek obdelava 25,5434 25,5434
 ostanek odlaganje 0,1579 0,1579
 SKUPAJ: 42,2441 0,0578 42,3019
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5 m3 ostanek zbiranje 75,1945 0,2625 75,4570
 ostanek obdelava 116,1065 116,1065
 ostanek odlaganje 0,7175 0,7175
 SKUPAJ: 192,0185 0,2625 192,2810

7 m3 ostanek zbiranje 105,2723 0,3675 105,6398
 ostanek obdelava 162,5491 162,5491
 ostanek odlaganje 1,0045 1,0045
 SKUPAJ: 268,8259 0,3675 269,1934

10 m3 ostanek zbiranje 150,3890 0,5250 150,9140
 ostanek obdelava 232,2130 232,2130
 ostanek odlaganje 1,4350 1,4350
 SKUPAJ: 384,0370 0,5250 384,5620

120 l organski 10,1420 0,0599 10,2019
240 l organski 20,2840 0,1197 20,4037
240 l embal. 3,6093 0,0126 3,6219
240 l papir 3,6093 0,0126 3,6219
1100 l embal. 16,5428 0,0578 16,6006
1100 l papir 16,5428 0,0578 16,6006
1100 l sveče 16,5428 0,0578 16,6006

1,23 m3 steklo 18,4978 0,0646 18,5624
1,8 m3 embal. 27,0700 0,0945 27,1645
1,8 m3 papir 27,0700 0,0945 27,1645
1,8 m3 tekstil 27,0700 0,0945 27,1645
3,2 m3 embal. 48,1245 0,1680 48,2925
3,2 m3 papir 48,1245 0,1680 48,2925
7 m3 embal. 105,2723 0,3675 105,6398

10 m3 embal. 150,3890 0,5250 150,9140
10 m3 papir 150,3890 0,5250 150,9140

in
2. za odvoz po osebah:

€/os/mesec
Cena  

storitev
Cena  

infrastrukture
Cena  
skupaj

Zbiranje 4,5005 0,0157 4,5162
Ostanek obdelava 1,4044  1,4044
Ostanek odlaganje 0,0087  0,0087
Biološki odpadki 0,7358 0,0041 0,7399

SKUPAJ: 6,6494 0,0198 6,6692

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Cene, določene s tem 
sklepom, se začnejo uporabljati s 1. 1. 2023.

Št. 032-01/2018-23. redna
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3140. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 
78/19), 44. in 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12 in 43/14) in 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 

in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 
29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja 

komunalnih in bioloških odpadkov

I.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobi-

tnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec odobri subven-
cija najemnine infrastrukture:

– za ostanek zbiranja odpadkov v višini 100 %,
– za biološke odpadke v višini 100 %.

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s 
tem sklepom, se začne uporabljati s 1. 1. 2023.

Št. 032-01/2018-23. redna
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3141. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13, 
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8/15, 6/18 – Odl. US), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec 
na 23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Bovec

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Bovec (v nadaljevanju: občina).

2. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, pove-
čajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca 
v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 

za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini največ 0,33 EUR za dobljen glas, pri 
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne-
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandi-

dati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini največ 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glaso-
vanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski 

svet oziroma za volitve za župana se na njegovo zahtevo po-
vrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje 
v 30 dneh po predložitvi poročila Občinskemu svetu Občine 
Bovec in Računskemu sodišču Republike Slovenije.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040-01/2022
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3142. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi

Na podlagi prve alineje 134., 135 in 138. člena Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 

16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 
in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 
29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
3083, ki se nanaša na dele zemljišč s parc. št. 7978, 7964/1, 
7964/8, 7964/13, 8077/8, 7964/20, 7964/19, 7964/16, 7964/18, 
7964/14, 7964/15, 7964/17, 7964/11, 7964/12, 7982/2, 7949/2, 
8025/108, 8025/109, 8077/7, 7949/5, 7949/3, 7949/4, 7949/1, 
7991/6, 7991/4, 7991/3, 7991/7, 7960, 7991/5, 7959, 7991/2, 
7961/2, 7962, 8109/2, 7982/3; vse k. o. 2207-Bovec, skla-
dno z Elaboratom lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki ga je izdelal 
PROJEKT d.d., podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in 
projektiranje, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, št. elabo-
rata: LP-B, marec 2022, dopolnitev junij 2022.

2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje 

prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavb-
nega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora 
A – Površine razpršene poselitve na parcelah št. 7978, 7964/1, 
7964/8, 7964/13, 8077/8, 7964/20, 7964/19, 7964/16, 7964/18, 
7964/14, 7964/15, 7964/17, 7964/11, 7964/12, 7982/2, 7949/2, 
8025/108, 8025/109, 8077/7, 7949/5, 7949/3, 7949/4, 7949/1, 
7991/6, 7991/4, 7991/3, 7991/7, 7960, 7991/5, 7959, 7991/2, 
7961/2, 7962, 8109/2, 7982/3; vse k. o. 2207 Bovec, zaselek 
Podčela, in sicer tako, da se omogoči razširitev obstoječega 
stavbnega zemljišča za 599 m2, kar predstavlja razširitev ob-
stoječega stavbnega zemljišča za 3,9 %.

(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega ze-
mljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena 
tega sklepa.

3. člen
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi 

tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega 
sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k ela-
boratu lokacijske preveritve.

(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 119/08, 43/14, v nadaljevanju OPN) ter posebna določila 
glede prostorskih izvedbenih pogojev za EUP P3: razpršena 
poselitev v preostalem delu Občine Bovec, ki jih določa 20. člen 
OPN.

4. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavb-

nih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi 
občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo 
ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu 
za okolje in prostor.

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

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 351-28/2022-15
Bovec, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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3143. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini Bovec 
(Uradni list RS, št. 46/19) in Sklepa o določitvi parkirnih površin 
v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21, 
52/22 in 88/22) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji 
dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

parkirnih površin v Občini Bovec

I.
Za četrto alinejo II. člena se doda novo peto alinejo, ki 

se glasi:
»V: parkirišče pri lekarni in zdravstvenemu domu v Bovcu 

(27 parkirnih mest).«

II.
Črta se besedilo drugega odstavka III. člena in doda novo 

besedilo, ki se odslej glasi:
»V območju cone III, IV in V se v obdobju od 1. aprila 

do 30. septembra med 0.00 in 24.00 uro vozila lahko parkira 
največ za dve uri.

Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas priho-
da in po preteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.«

III.
V III. členu se drugemu odstavku doda nov tretji odstavek, 

ki se glasi:
»Na območju cone V na zemljišču s par. št. 953/3 

k. o. 2207-Bovec, lahko osebe, ki izkažejo:
– da bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebi-

vališče na naslovu Kot 85 in Kot 86 (osebni dokument, potrdilo 
o začasnem bivališču),

– da je vozilo v lasti te osebe (prometno dovoljenje) in
– da nimajo možnosti parkiranja drugje,

podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih 
vozil razen kombijev, ki so namenjeni za transport oziroma za 
namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Letna dovolilnica 
se izda na točno določeno vozilo (registrska številka vozila).

Letna dovolilnica v nobenem primeru ne pomeni rezerva-
cije parkirnega mesta, temveč pomeni možnost parkiranja brez 
časovne omejitve.«

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/2019-14 
Bovec, dna 29. septembra 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

CERKNICA

3144. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje enote 
urejanja prostora CE 64 Cerknica

Na podlagi 119. člena v navezavi na 128. in 129. člen Za-
kona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) 
in 32. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) 
je župan Občine Cerknica sprejel

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje enote urejanja prostora  
CE 64 Cerknica

1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora CE 64 
Cerknica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. Območje in predmet načrtovanja
Območje OPPN se nahaja na robu zahodnega dela na-

selja Cerknica. Območje na severu omejuje Cesta 4. maja, 
na jugozahodu pa načrtovana mestna obvoznica, ki se stikata 
v štirikrakem krožnem križišču na zahodu območja. Na jugu 
območje meji na kmetijska zemljišča, katerim se v pripravi spre-
memb in dopolnitev OPN št. 7 na podlagi pobude spreminja 
namembnost v zazidljivo zemljišče.

Območje OPPN spada v enoto urejanja prostora z ozna-
ko CE 64, ki je po namenski rabi opredeljeno kot območje 
centralnih dejavnosti, po dejanski rabi pa predstavlja kmetijsko 
zemljišče in travnik. Površina območja skupno znaša približno 
9.900 m2.

V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne povr-
šine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih 
prostorskih ureditev.

S tem OPPN se načrtuje umestitev pretežno trgovskih 
programov v območje ob vstopu v naselje Cerknica z zahodne 
strani. V vsebinskem smislu se predlaga formiranje dveh stavb-
nih mas, znotraj, za ta namen v naprej določenih gradbenih 
meja, ki upoštevajo krovni koncept razvoja naselja. Glede na 
lego območja v prostoru se v zahodni del umešča manjši objekt 
trgovsko poslovne dejavnosti, za njim pa vzhodneje, tlorisno 
večji a višinsko prilagojen objekt trgovskih dejavnosti.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev in potrebne 
strokovne podlage

OPPN je potrebno izdelati na podlagi predhodno izdelanih 
strokovnih rešitev prostorske preveritve ter mnenj pristojnih 
nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP). Strokovne 
rešitve prostorske preveritve izdela izbrani načrtovalec oziroma 
projektna družba na podlagi projektne naloge, ki jo pripravi 
pobudnik izdelave sprememb in dopolnitev LN v sodelovanju z 
izbranim načrtovalcem. Če se tekom postopka priprave OPPN 
ugotovi, da je poleg hidrološko hidravlične študije in arheolo-
ških raziskav utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne 
podlage ali izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje 
in zagotoviti okoljsko poročilo, se te pripravijo med postopkom.

4. Vrsta postopka
Postopek priprave in sprejetja OPPN bo voden skladno s 

128. in 129. členom ZUreP-3, pripravlja in sprejme pa se smi-
selno po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.

5. Roki priprave OPPN in njegovih posameznih faz
Ob upoštevanju predpisanih postopkov so s tem sklepom 

določeni naslednji okvirni roki njegove priprave:
Priprava prostorske preveritve ter dela 
strokovnih podlag junij 2022
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega 
za ohranjanje narave o verjetnosti 
pomembnejših vplivov na okolje  
in glede obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti na varovana območja

avgust  
in september 2022

Priprava ostalih strokovnih podlag  
in osnutka ter objava osnutka  
in posredovanje v prva mnenja NUP
(v primeru, da je potrebna CPVO,  
je potrebno izdelati okoljsko poročilo  
in se postopek ustrezno podaljša)

september  
in oktober 2022

Pridobitev mnenj NUP oktober  
in november 2022
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Priprava dopolnjenega osnutka december 2022
Javna razgrnitev in javna obravnava januar 2023
Priprava in sprejem stališč do pripomb  
iz javne razgrnitve februar 2023
Priprava in objava predloga  
ter posredovanje v druga mnenja NUP april 2023
Pridobivanje drugih mnenj NUP maj 2023
Usklajevanje drugih mnenj in priprava 
usklajenega predloga junij 2024
Sprejem odloka na občinskem svetu  
in objava julij 2024

Okvirni roki posameznih faz so odvisni od zahtevnosti 
smernic, mnenj, postopka usklajevanja z NUP in okoljske pre-
soje ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve in se lahko 
spreminjajo.

6. Navedbe državnih in lokalnih NUP, ki bodo pozvani 
za podajo mnenj

Občina pozove zavod, pristojen za ohranjanje narave, da 
v 30 dneh poda svoje mnenje o verjetnosti pomembnih vplivov 
na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje spre-
jemljivosti na varovana območja. Izdelan osnutek in predlog 
občina posreduje pristojnim NUP, da v 30 dneh podajo svoja 
mnenja. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenj, 
občina brez teh smernic oziroma mnenj nadaljuje s postopkom 
oziroma s sprejemom dokumenta.

NUP, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredo-
vanjem strokovnih podlag in mnenj so:

Za področje upravljanja z vodami:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, gp.drsv@gov.si;
Za področje ohranjanja narave:
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Can-

karjeva 10, 1000 Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si;
Za področje varstva kulturne dediščine:
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana, gp.mk@gov.si;
Za področje cestnega prometa:
4. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 

Ljubljana, gp.drsi@gov.si;
Za področje energetike:
5. Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Lju-

bljana, info@elektro-ljubljana.si;
Za področje zaščite in reševanja:
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-

ševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@mors.si;
Za področje komunikacij:
7. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 

Ljubljana, info@telekom.si;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
8. Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, 

obcina@cerknica.si;
9. JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 

1380 Cerknica, info@komunala-cerknica.si
V kolikor se bo izkazalo za potrebno, se bo v postopek 

vključilo tudi dodatne nosilce urejanja prostora.
7. Načrt vključevanja javnosti
Občina vključi javnost v pripravo OPPN na krajevno obi-

čajen način.
V nadaljevanju postopka bo javnost vključena skladno 

s 122. členom ZUreP-3. Dopolnjen osnutek OPPN se javno 
objavi ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo se zagotovi 
tudi javno obravnavo in omogoči dajanje predlogov in pripomb 
v roku, ki ni krajši od 30 dni.

8. Obveznosti udeležencev pri urejanju prostora
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag nosijo po-

budniki. Postopek sprejemanja vodi občinska uprava Občine 
Cerknica (pripravljavec).

9. Uveljavitev in objava sklepa o pripravi OPPN
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Cerknica. Sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2022
Cerknica, dne 30. septembra 2022

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar

ČRNOMELJ

3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Črnomelj

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 
92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 
– ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 
66/06, 118/07 in 41/17) in Statuta Občine Črnomelj (Uradni list 
RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine 
Črnomelj na svoji 30. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju 

s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj

1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/14, 41/17, 24/18 in 97/20) se v 
1. členu druga in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:

»– obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna 
služba obdelave komunalnih odpadkov),

– obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov obdelanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: jav-
na služba odlaganja komunalnih odpadkov).«

2. člen
(izvajalci javnih služb)

V prvi alineji prvega odstavka 6. člena se besedilo spre-
meni tako, da se glasi:

»– Občina Črnomelj,«.
V tretji alineji prvega odstavka 6. člena se besedilo spre-

meni tako, da se glasi:
»– izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov 

in izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov,«.

3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črta besedilo »obdelave 

in«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpad-

kov za Občino Črnomelj je podjetje CERO-DBK d.o.o., Kettejev 
drevored 3, Novo mesto, ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi, 
Uradni list RS, št. 67/18.«

4. člen
V četrtem odstavku 8. člena se za besedno zvezo »Ce-

rod, d.o.o.« doda tekst, ki se glasi:
»oziroma CERO-DBK d.o.o.«
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5. člen
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 2. člena 

tega odloka opravlja naloge obdelave komunalnih odpadkov 
javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.

Sklep o prevzemu javne službe obdelava komunalnih 
odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe 
CERO-DBK d.o.o..

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo 
pogoja za začetek izvajanja javne službe obdelava komunal-
nih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s 
prejšnjim členom tega odloka.

Št. 007-48/2013
Črnomelj, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Črnomelj

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 26. in 
105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 
17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 
21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), 
8. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 
67/02 – ZV-1, 11/02 – ZGO-1 in 199/21 – ZUreP-3) in Statuta 
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 
112/22) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 30. redni seji 
dne 29. 9. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o gospodarskih javnih službah  
v Občini Črnomelj

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črno-

melj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17 in 
97/20) se v prvem odstavku 4. člena za 3. točko doda nova 
4 točka, ki se glasi »obdelava določenih vrst komunalnih od-
padkov«.

Vse ostale točke v tem členu, ki so navedene za 4. točko 
se ustrezno preštevilčijo tako, da dosedanje točke od št. 4. do 
št. 15., postanejo točke od št. 5. do št. 16.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 300-01-2/2003
Črnomelj, dne 29. septembra 2022 

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3147. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 261. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Obči-
ne Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 30. redni seji dne 
29. 9. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini parc. št. 5334/11 k.o. 1536 – Talčji Vrh se 

ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, 
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254000.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj 
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-224/2022
Črnomelj, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3148. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 261. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Obči-
ne Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 30. redni seji dne 
29. 9. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini parc. št. 4749 k.o. 1548 Golek se ukine 

status javnega dobra.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj 
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-31/2021
Črnomelj, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBREPOLJE

3149. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
– Odloka o lokacijskem načrtu za izgradnjo 
Doma starejših občanov v naselju Videm

Na podlagi prvega odstavka 129. člena in tretjega od-
stavka 119. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni 
list RS, št. 199/21) ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Do-
brepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB-2) je župan Občine 
Dobrepolje sprejel
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S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega 

podrobnega prostorskega načrta – Odloka  
o lokacijskem načrtu za izgradnjo  

Doma starejših občanov v naselju Videm

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se potrdi Pobuda z razširjenimi izhodišči 
za pripravo SD LN_1, ki jo je izdelala družba AB-biro d.o.o., 
Levstikova ulica 3, 1000 Ljubljana, (september 2021) in se 
prične postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta – Odloka o lokacijskem na-
črtu za izgradnjo Doma starejših občanov v naselju Videm (v 
nadaljevanju SD LN_1).

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Območje SD LN_1 vključuje zemljišči s parc. štev. 392/11 
(del) in 392/12, obe k.o. 1799 Videm Dobrepolje, na vzho-
dnem delu območja veljavnega zazidalnega načrta – Odloka 
o lokacijskem načrtu za izgradnjo Doma starejših občanov 
v naselju Videm (Uradni list RS, št. 20/05). Okvirna velikost 
obravnavanega območja je 5.958,97 m2. Območje SD LN_1 je 
v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrepolje (Uradni list 
RS, št. 17/17) po namenski rabi opredeljeno kot območje SB 
– stanovanjske površine za posebne namene, oznaka enote 
urejanja prostora (EUP) VI33/OPPN/.

Predmet SD LN_1 je gradnja prizidave k obstoječi stavbi 
za posebne družbene skupine s potrebno zunanjo ureditvijo in 
ureditvijo GJI infrastrukture ter pripadajočimi objekti.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve za pripravo SD LN-1 bodo temeljile na 
usmeritvah iz OPN.

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokov-
ne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku 
priprave SD LN_1 se lahko določijo tudi morebitne dodatne 
strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja pro-
stora. Pobudnik za pripravo SD LN_1 je Zavod sv. Terezije, 
Videm 33a, 1312 Videm - Dobrepolje.

4. člen
(vrsta postopka)

Za postopek priprave in sprejetja SD LN_1 se na podlagi 
129. člena in 119. člena ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, 
ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.

5. člen 
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka)
Faze postopka in roki:

Faza Aktivnost Nosilec / rok*
01 Izdelava osnutka SD LN_1  

in pridobitev mnenj NUP  
na podlagi objavljenega 
osnutka SD LN_1 v PIS

Načrtovalec SD LN-1: 
21 dni po objavi sklepa 
+ 30 dni (zakonski rok)

02 Izdelava dopolnjenega 
osnutka SD LN_1 in objava 
v PIS

Načrtovalec SD LN-1: 
30 dni po pridobitvi 
mnenj k osnutku  
SD LN_1

03 Javna razgrnitev in javna 
obravnava 

Občina: min. 30 dni 
(zakonski rok)  
od objave SD LN_1 
v PIS

04 Priprava predloga stališč  
do pripomb in predlogov  
iz javne razgrnitve (NUP)

Načrtovalec SD LN-1: 
30 dni po končani javni 
razgrnitvi, NUP: 15 dni 
(zakonski rok)

05 Potrditev predloga stališč  
in obravnava s stališči  
dopolnjenega osnutka  
na občinskem svetu  
ter objava v PIS

Načrtovalec SD LN-1, 
Občina: 30 dni  
po končani pripravi 
predloga stališč,  
seja OS

06 Priprava predloga SD LN_1 
in pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora k predlogu 
SD LN_1 na podlagi objave  
v PIS

Načrtovalec, Občina: 
60 dni po potrditvi 
stališč do pripomb  
in predlogov, NUP:  
30 dni (zakonski rok)

07 Priprava usklajenega  
predloga SD LN_1,  
obravnava in sprejem  
na občinskem svetu  
ter objava v PIS

Načrtovalec, Občina: 
30 dni od pridobitve 
mnenj k predlogu  
SD LN_1, seja OS

6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,  

ki sodelujejo pri pripravi SD LN_1)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo 

mnenj na osnutek in predlog SD LN_1:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za pro-

stor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 

za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 
1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;

4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljublja-
na, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;

5. Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne 
energije d. d., DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1313 Kočevje;

6. Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 
1290 Grosuplje;

7. Telekom Slovenije d.d., TKO osrednja Slovenija, Ste-
gne 19, 21000 Ljubljana;

8. Občina Dobrepolje, Okolje in gospodarska javna infra-
struktura, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje;

9. Drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku pripra-
ve dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno 
področje.

Pri pripravi SD LN_1 sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Zavod sv. Terezije, Videm 33a, 

1312 Videm - Dobrepolje;
– Pripravljavec SD LN_1: Občina Dobrepolje, Videm 35, 

1312 Videm - Dobrepolje;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec SD LN_1: AB-biro 

d.o.o., Levstikova 3, 1000 Ljubljana.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Zainteresirana javnost in NUP so bili seznanjeni s Pobudo 
z razširjenimi izhodišči za pripravo SD LN_1 na javni razgrnitvi 
in obravnavni. V času javne razgrnitve SD LN_1, ki je potekala 
od 18. 3. 2022 do 8. 4. 2022, je javnost lahko podala pripombe 
in predloge na načrtovano rešitev. Občina je med javno razgr-
nitvijo zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv, in 
sicer dne 30. 3. 2022.

V fazi dopolnjenega osnutka, se izvedeta javna razgrnitev 
in javna obravnava. V času javne razgrnitve javnost lahko poda 
pripombe na načrtovano rešitev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 132 / 14. 10. 2022 / Stran 9873 

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

Pri pripravi SD LN_1 se upoštevajo naslednji podatki in 
strokovne podlage:

– usmeritve iz obstoječega Občinskega prostorskega na-
črta;

– seznam lastnikov zemljišč;
– strokovne rešitve prostorskih ureditev;
– utemeljitev skladnosti z nosilci urejanja prostora.

9. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)

Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem mnenj prevzame 
Občina Dobrepolje. 

10. člen
(navedba ali se bo v postopku izvedla celovita presoja  

vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti  
na varovana območja)

Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, 
št. 3563-0018/2022-4 z dne 1. 7. 2022, je bilo ugotovljeno, 
da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na 
varovana območja ni treba izvesti.

Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Sek-
torja za okoljske presoje, št. 35409-173/2022-2550-5 z dne 
14. 9. 2022, je bilo ugotovljeno, da ni potrebno izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov iz-
vedbe plana v naravo na varovana območja.

11. člen 
(obveznosti financiranja)

Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo SD LN_1 bo 
financiral pobudnik.

12. člen
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 350-0001/2020-17
Videm, dne 30. septembra 2022

Župan
Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

DRAVOGRAD

3150. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako 
SEL-27 A v Občini Dravograd – ID: 3040

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. čle-
na Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, 
št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) je 
Občinski svet Občine Dravograd na 9. dopisni seji dne 27. 9. 
2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
za enoto urejanja prostora z oznako SEL-27 A  

v Občini Dravograd – ID: 3040

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
3040, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list 
RS, št. 4/15, 74/21 – OPN), določena z oznako SEL-27 A, na 
zemljiščih parc. št. *61/1, *61/2, *61/3, 1065/1 (del), 1065/4 
(del), 1065/5 (del), 1066, 1067/2 (del), 1115 (del), vse k.o. 843 
Selovec.

2. člen
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gra-

dnje enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot izhaja iz 
Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot inženiring, 
Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na Koroškem, 
pod številko projekta št. 2/22-LP, april 2022.

3. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se poveča površina 

stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako SEL-27 A 
za 144,17 m2 oziroma za 3,98 % izvorne oblike, nova površina 
posamične poselitve pa bo znašala 3759,12 m2.

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča 
je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega 
sklepa.

4. člen
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske 

preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega 
prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa 
ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu 
lokacijske preveritve.

5. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo 

Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena 
ZUreP-2.

Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in veli-
kosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, 
ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno 
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu 
za okolje in prostor.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0004/2022
Dravograd, dne 27. septembra 2022

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

3151. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako 
SVD-88 A v Občini Dravograd – ID: 3065

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. člena Zako-
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na o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – 
uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) je Občinski svet Občine 
Dravograd na 9. dopisni seji dne 27. 9. 2022 sprejel 

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
za enoto urejanja prostora z oznako SVD-88 A  

v Občini Dravograd – ID: 3065

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
3065, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list 
RS, št. 4/15, 74/21 – OPN), določena z oznako SVD-88 A, na 
zemljiščih parc. št. *113, 924/4 (del), 926/1, 926/2, 927, 928/1 
(del), 928/2 (del), 931 (del), 932, 935/1 (del), 1013/7 (del), vse 
k.o. 839 Danijel pri Trbonjah.

2. člen
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje 

gospodarskega objekta za dopolnilno dejavnost na kmetiji – 
žage za les in enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot 
izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot 
inženiring, Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na 
Koroškem, pod številko projekta št. 1/22-LP, maj 2022.

3. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se poveča površina 

stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako SVD-88 A 
za 463,63 m2 oziroma za 11,15 % izvorne oblike, nova površina 
posamične poselitve pa bo znašala 4621,30 m2.

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča 
je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega 
sklepa.

4. člen
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske 

preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega 
prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa 
ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu 
lokacijske preveritve.

5. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo 

Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena 
ZUreP-2.

Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in veli-
kosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, 
ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno 
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu 
za okolje in prostor.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0005/2022
Dravograd, dne 27. septembra 2022

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

JESENICE

3152. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega 
metra koristne stanovanjske površine v Občini 
Jesenice za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. in 
135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) 
je Občinski svet Občine Jesenice na 27. redni seji dne 29. 9. 
2022 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra 

koristne stanovanjske površine  
v Občini Jesenice za leto 2023

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega 

metra (v nadaljevanju m2) koristne stanovanjske površine, brez 
vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Ob-
čini Jesenice za leto 2023 in se uporablja izključno za potrebe 
določitve osnove za davek od premoženja.

2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne sta-

novanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega 
opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2023 znaša 
1.194,68 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spremi-
nja.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o pov-

prečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanj-
ske površine v Občini Jesenice za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 172/21).

4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati s 1. 1. 2023.

Št. 007-27/2022
Jesenice, dne 30. septembra 2022

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

3153. Sklep o spremembi Sklepa o višini subvencije 
v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Odloka o koncesiji 
za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šol-
skih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 37/96, 16/97 in 57/13) je Občinski svet Občine Jesenice na 
27. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel 

S K L E P
o spremembi Sklepa o višini subvencije  

v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

1.
V Sklepu o višini subvencije v javnem mestnem prometu v 

Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 68/08, 8/12, 73/12 in 27/17) 
se znesek v prvem členu spremeni tako, da se glasi: »1,85 €«.
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2.
Ta sklep velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 10. 
2022 dalje in velja do 31. 12. 2022.

Št. 354-10/2016
Jesenice, dne 3. oktobra 2022

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

KAMNIK

3154. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Na podlagi 119., 129. in 318. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 31. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je 
župan Občine Kamnik dne 30. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) za EUP GČ-04-del – 
Godič nad gramoznico

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in 
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico (v nadaljevanju: 
OPPN GČ-04-del).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN GČ-04-del)

(1) Območje, ki je predmet pobude za spremembo izved-
benega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju 
travnik (pašnik) z delno odstranjenim betonskim kozolcem. Na 
SZ in ob celotni vzhodni meji območja so obstoječi stanovanjski 
objekti.

(2) Skladno z izhodišči in usmeritvami iz Odloka o stra-
tegiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 
33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), Ured-
be o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 
33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), ter 
prostorsko strategijo Občine Kamnik, je potrebno aktivirati ne-
zazidana stavbna zemljišča. Glede na splošno pomanjkanje 
stanovanjskih površin je smiselno zagotoviti možnost mladim 
družinam, da si ustvarijo svoje bivališče. Ker je v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list 
RS, št. 86/15; Uradni list RS, št. 70/17; NPB1; Uradni list RS, 
št. 163/21) predvideno urejanje območja z OPPN, je treba za 
območje oziroma del območja EUP GČ-04 sprejeti OPPN.

3. člen
(območje OPPN GČ-04-del)

Površina obravnavanih parcel št. 365 in 372/2, obe 
k.o. 1894-Godič, v okviru postopka OPPN – del je 3.118 m2. 
Površina je travnata, na jugu omejena z asfaltirano dovozno 
cesto, na zahodu in vzhodu pa parceli mejita na z individualnimi 
stanovanjskimi hišami pozidana stavbna zemljišča. Ozek rob 
na severu meji na ekstenzivni travnik.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

V OPPN GČ-04-del bodo na podlagi različnih strokovnih 
podlag oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na pod-
lagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov 
na obravnavano območje.

5. člen
(vrsta postopka)

OPPN GČ-04-del se skladno s 128. in 129. členom 
ZUreP-3 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pri-
pravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali z usme-
ritvami, konkretnimi smernicami in mnenji v postopku priprave 
OPPN GČ-04-del:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – bo 
podalo ID akta.

– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ-
na enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (mnenje o obveznosti 
izvedbe presoje sprejemljivosti plana, je bilo že pridobljeno 
mnenje, da CPVO ni treba izvesti – št. 3563-0058/2022-2 z 
dne 21. 9. 2022.

– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
gospodarske javne službe in finance, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik.

– Elektro Ljubljana d.d. Distribucijska enota Ljubljana 
okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 
Ljubljana.

– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 
Kamnik.

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Sektor za načrtovanje in preventivo, Vojkova cesta 61, 
Ljubljana.

– Publikus d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana.
– Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN GČ-04-del ugoto-

vi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja 
prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem 
odstavku, se le-te pridobijo v postopku.

7. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN GČ-04-del  

in njegovih posameznih faz)

faza rok izdelave nosilec 

1. Sklep župana o začetku priprave  
OPPN GČ-04-del

september 2022 župan Občine Kamnik

2. Pridobivanje mnenj oktober 2022 Izdelovalec OPPN GČ-04-del 

3. Izdelava dopolnjenega osnutka  
OPPN GČ-04-del za javno razgrnitev

november 2022 Izdelovalec OPPN GČ-04-del
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4. Obravnava OPPN GČ-04-del na občinskem 
svetu (prvo branje) in razgrnitev ter javna 
obravnava

december–januar 2023 Občina Kamnik in izdelovalec
OPPN GČ-04-del

5. Priprava predloga stališč do pripomb iz JR januar 2023 Izdelovalec OPPN GČ-04-del

Sprejem stališč do pripomb januar 2023 Občina Kamnik

6. Izdelava predloga OPPN GČ-04-del  
za pridobitev mnenj 

februar 2023 Izdelovalec OPPN GČ-04-del

7. Pridobivanje mnenj marec 2023 Izdelovalec OPPN GČ-04-del

8. Priprava predloga OPPN GČ-04-del za sprejem 
na občinskem svetu

april 2023 Izdelovalec OPPN GČ-04-del

9. Sprejem OPPN GČ-04-del na občinskem svetu april 2023 Občina Kamnik 

Predvideni roki za pripravo OPPN GČ-04-del se lahko 
spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Občina Kamnik seznani javnost s pričetkom postopka 
OPPN GČ-04-del z objavo sklepa na spletni strani Občine 
Kamnik.

Občina Kamnik vključi javnosti v pripravo osnutka OPPN 
GČ-04-del in omogoči predložitev predlogov in usmeritev.

Občina Kamnik v postopku pripravi javno objavo dopol-
njenega osnutka OPPN GČ-04-del ki traja 30 dni in v tem času 
zagotovi javno obravnavo razgrnjenega gradiva.

Javnost se seznani s krajem in časom javne objave, sple-
tnim naslovom, na katerem sta objavljena dopolnjen osnutek 
OPPN GČ-04-del in načinom dajanja pripomb.

Občina Kamnik prouči pripombe javnosti ter do njih za-
vzame stališče. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom OPPN 
GČ-04-del, objavi na svoji spletni strani.

Občinski svet sprejme OPPN GČ-04-del z odlokom, ki se 
po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede  
njihovega zagotavljanja)

Za pripravo OPPN GČ-04-del mora investitor zagotoviti 
pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag: Geodetski 
načrt, mnenje o obveznosti izvedbe presoje spremenljivosti 
plana s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 
in variantne zasnove oblikovanja gradbenih parcel.

10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

OPPN GČ-04-del)
Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih 

bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi po-
trebnimi podlagami, financira investitor.

11. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
skupaj z izhodišči pa tudi na spletni strani Občine Kamnik ter 
začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 3500-8/2022-5/1
Kamnik, dne 30. septembra 2022

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KRANJ

3155. Obvezna razlaga četrtega člena Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno 
prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne 28. 9. 2022 
sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
četrtega člena Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj  
(Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – 

obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 
01/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 
76/19, 168/20 – obv. razl., 184/20 – teh. popr.,  

10/21 – obv. razl., 35/22 – obv. razl.)

v naslednjem besedilu:
»V podtočki 25 (Nadomestna gradnja) četrtega člena 

Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – 
obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 
– obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19, 168/20 
– obv. razl., 184/20 – teh. popr., 10/21 – obv. razl., 35/22 
– obv. razl.), je v drugem stavku za besedama »bruto tlori-
snih« izpadla beseda »površin«. Zato je potrebno to določbo 
razumeti in razlagati tako, da je v okviru nadomestne gra-
dnje dovoljeno povečanje bruto tlorisnih površin do 20 % in 
višinskih gabaritov do 20 %.«

Št. 350-61/2022-2(404106)
Kranj, dne 5. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

3156. Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka 
o zazidalnem načrtu revitalizacije starega 
mestnega jedra Kranja

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno 
prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne 28. 9. 2022 
sprejel
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O B V E Z N O   R A Z L A G O
2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu 

revitalizacije starega mestnega jedra Kranja 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, 
št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08, 53/11, 85/20 – 
obvezna razlaga, 108/21 – obvezna razlaga, 60/22 

– obvezna razlaga) glede dopustnih posegov  
na zemljiščih parc. št. 38/1, 50/2, 51/2, 56/2, 53/1, 

217/1 in 123, vse k.o. Kranj

v naslednjem besedilu:
»Na podlagi določb veljavnega zazidalnega načrta glede 

dovoljenih posegov v območju mestnega jedra, so dovoljeni po-
segi, ki izboljšujejo stanje kulturne dediščine in s tem omogoča-
jo njegovo revitalizacijo. Dopustne posege na zemljiščih parc. 
št. 38/1, 50/2, 51/2, 56/2, 53/1, 217/1 in 123, vse k.o. Kranj je 
potrebno razumeti in razlagati tako, da so ti skladni z zahtevami 
prenove celotnega območja mestnega jedra, z njimi se bodo 
uredile nove stanovanjske enote ter prostori namenjeni central-
nim dejavnostim, z namenom boljše kvalitete bivanja ter zago-
tavljanja preskrbe prebivalcev in obiskovalcev mestnega jedra.

Dovoli se:
– sprememba namembnosti stavbe št. 727 v gostinski 

objekt (centralne dejavnosti), ki se nahaja na parc. št. 38/1, 
k.o. Kranj, v kareju 13, zgrajena leta 1802;

– rekonstrukcija, novogradnja (legalizacija, prizidava, 
nadzidava) stavbe št. 1862 ter sprememba namembnosti ob-
stoječega objekta v stanovanjsko – gostinski objekt (centralne 
dejavnosti), ki se nahaja na zemljiščih parc. št. 50/2, 51/2, 56/2, 
vse k.o. Kranj, v kareju 13, zgrajena leta 1949;

– rekonstrukcija in sprememba namembnosti stavbe 
št. 747 v stanovanjsko – gostinski objekt (centralne dejavnosti), 
ki se nahaja na zemljišču parc. št. 53/1, k.o. Kranj, v kareju 13, 
zgrajena leta 1905;

– rekonstrukcija in sprememba namembnosti stavbe 
št. 601 v gostinski objekt (centralne dejavnosti), ki se nahaja 
na zemljišču parc. št. 217/1, k.o. Kranj, v kareju 14, zgrajena 
leta 1809;

– rekonstrukcija, novogradnja (dozidava, nadzidava) in 
sprememba namembnosti stavbe št. 58 v stanovanjsko – go-
stinski objekt (centralne dejavnosti), ki se nahaja na zemljišču 
parc. št. 123, k.o. Kranj, v kareju 28, zgrajena leta 1949,
vse skladno z izdanimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, pod pogojem, da so posegi izvedeni le kot prenova 
objektov, z namenom zagotavljanja statične stabilnosti objekta, 
kar pa ne pomeni novogradnje v smislu odstranitve in izgradnje 
popolnoma novega objekta in pod pogojem, da se po obnovi 
ohrani izvirna podoba objekta, po pridobljenem pozitivnem 
mnenju pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.«

Št. 350-60/2022-3(404101)
Kranj, dne 30. septembra 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

KRŠKO

3157. Statut Mestne občine Krško

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Mestne 
občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

S T A T U T
Mestne občine Krško 

I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJA IN DELI OBČINE

1. člen
Ta statut ureja in določa temeljna načela za organizacijo 

in delovanje Mestne občine Krško (v nadaljevanju: občina), 
oblikovanje in pristojnosti občinski organov, razen organov ob-
činske uprave, javnih služb, premoženje in financiranje občine, 
splošne in posamične akte občine, varstvo občine v razmerju 
do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega 
pomena v občini, ki jih določa zakon.

2. člen
Območje občine, ki je mejna občina, obsega območje 

naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Veli-

kim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Brege, Brestanica, Brezje 
pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v 
Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod 
v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Čretež pri Krškem, 
Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava ob Krki, 
Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja 
vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga 
Raka, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, 
Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja 
vas pri Leskovcu, Gorenje Dole, Gorenji Leskovec, Gorica, 
Gorica pri Raztezu, Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri 
Raki, Gradnje, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Jelenik, 
Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce-Naklo, Kališovec, Kerinov Grm, 
Kobile, Koprivnica, Koritnica, Kostanjek, Kočno, Kremen, 
Kržišče, Krško, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, 
Lokve, Lomno, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, 
Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrtvice, Mrčna sela, Nemška 
Gora, Nemška vas, Nova Gora, Osredek pri Trški Gori, Pesje, 
Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, 
Podbočje, Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, 
Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, 
Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, 
Reštanj, Rožno, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Se-
novo, Senožete, Senuše, Slivje, Smednik, Smečice, Spodnja 
Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, 
Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad 
v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri 
Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri 
Krškem, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, 
Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, 
Vrbina, Vrh pri Površju, Vrhulje, Zabukovje pri Raki, Zaloke, 
Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek in Ženje.

3. člen
(1) Občina v okviru svojih pristojnosti skrbi za uresničeva-

nje in varovanje pravic in koristi svojih občanov.
(2) Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in 

opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene 
z zakoni.

4. člen
(1) Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini po-

sredno, preko organov občine in preko krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti.

(2) Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini tudi 
neposredno, preko zborov občanov, z referendumom in preko 
ljudske iniciative.

5. člen
Občani se lahko obračajo s pobudami in vprašanji na 

katerikoli organ občine, s peticijo ali pritožbo pa na komisijo za 
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vloge in pritožbe, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 30 dneh. 
Komisijo imenuje občinski svet.

6. člen
(1) Občina je pravna oseba javnega prava.
(2) Občino kot pravno osebo zastopa in predstavlja žu-

pan.
(3) Sedež občine je v Krškem, Cesta krških žrtev 14.
(4) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. V zgornjem delu 

krožnice je napis »MESTNA OBČINA KRŠKO«, v sredini pa 
grb Mestne občine Krško. Občina ima tudi žige, ki imajo pod 
grbom občine v spodnjem delu krožnice še napise: »OBČINSKI 
SVET«, »ŽUPAN«, »NADZORNI ODBOR«, »OBČINSKA VO-
LILNA KOMISIJA«, »POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMI-
SIJA«, »OBČINSKA UPRAVA« in »POVELJNIK CZ«. Velikost, 
uporabo in hrambo žigov določi župan s pravilnikom.

7. člen
(1) Občina ima svoj grb, znak, zastavo in občinski praznik.
(2) Grb Mestne občine Krško je posodobljen grb mesta 

Krško, ki predstavlja ščit. Na hribu, na dnu ščita stoji na desni 
strani sv. Janez Evangelist v obleki s kelihom v levici, iz kate-
rega izvirajo tri kače. V drugem delu ščita je podoba mesta s 
stolpi, obzidjem in strehami.

(3) Znak Mestne občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz 
gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krške-
ga polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine 
Krško. Sestavni del znaka je tudi napis »mestna občina krško«.

(4) Zastava Mestne občine Krško je zelene barve z občin-
skim grbom v srebrni barvi v sredini in napisom Mestna občina 
Krško pod njim. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2.

(5) Podrobnejša določila glede pomena, vsebine, oblike 
in uporabe grba, znaka in zastave se določijo s posebnim 
odlokom.

(6) Občina ima občinski praznik 7. junija in je posvečen 
spominu prvih padlih krških žrtev in vrnitvi izgnancev.

8. člen
(1) Območje občine je razdeljeno na krajevne skupnosti 

in mestne četrti.
(2) Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je skupnost, 

v katero se organizirajo prebivalci dela občine.
(3) Krajevna skupnost oziroma mestna četrt se ustanovi 

za več naselij, ki so med seboj prostorsko, upravno-gospodar-
sko, komunalno, kulturno in zgodovinsko povezana in kjer so 
podani še drugi pogoji, ki zagotavljajo možnosti za uresničeva-
nje skupnih interesov in potreb občanov.

9. člen
(1) Občina se pri uresničevanju skupnih nalog lahko po-

vezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi 
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

(2) Občina se lahko povezuje v pokrajino, regijo, zvezo 
občin ali drugo obliko povezovanja občin po načelu enako-
pravnosti.

(3) Občina sodeluje z drugimi občinami za opravljanje 
skupnih zadev na načelu prostovoljnosti in solidarnosti. V ta na-
men lahko združuje sredstva in v skladu z zakonom ustanavlja 
skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavlja 
in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.

(4) Občina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih 
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

II. NALOGE OBČINE

10. člen
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 

pomena določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 

tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Ravna z občinskim stvarnim premoženjem v skladu z 

zakonom in podzakonskimi predpisi tako, da:
– načrtuje ravnanje z nepremičnim in premičnim stvarnim 

premoženjem,
– pridobiva stvarno premoženje,
– razpolaga s stvarnim premoženjem,
– upravlja s stvarnim premoženjem,
– vodi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega 

premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, 

da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše-
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 
občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 
ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi 
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike ob-
čanov.

5. Skrbi za lokalne gospodarske javne službe tako, da:
– določa izbirne gospodarske javne službe in način izva-

janja gospodarskih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih gospodarskih 

javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge ko-

munalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi ze-

mljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanavlja vzgojno izobraževalne in zdravstvene zavo-

de ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sred-

stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti 
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno izobraževalnimi zavodi in zdravstve-
nim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre-
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, službe za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno, informacijsko, do-

kumentacijsko in društveno dejavnost ter dejavnost institucij 
civilne družbe in mladih ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul-
turno dediščino na svojem območju,
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– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– skrbi za delo z mladimi in jim nudi strokovno podporo,
– pospešuje delovanje organizacij, ki delujejo na področju 

dejavnosti mladih,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru 

naravnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
– organizira reševanje, pomoč in gašenje požarov,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere naravnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in 

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih in 
drugih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 
štabom civilne zaščite občine ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 

se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– skrbi za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
(2) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opra-

vlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih pred-

pisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristoj-
nosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za 
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 

v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

11. člen
Za financiranje nalog občine, ki so javnega pomena, 

pripadajo občini davki in drugi dohodki, predpisani z zakonom.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

12. člen
(1) Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni 

odbor.
(2) Organa občine sta tudi občinska volilna komisija in 

posebna občinska volilna komisija za volitve člana občinskega 
sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti, 
katerih naloge, pristojnosti in sestavo določa zakon o lokalnih 
volitvah.

(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

(4) Organi občine lahko imenujejo komisije ali druga de-
lovna telesa za obravnavo posameznih vprašanj s svoje pri-
stojnosti.

13. člen
Organi občine se volijo za štiri leta.

14. člen
(1) Delo občinskih organov je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti 

o delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta in odborov 
občinskega sveta ter na druge načine, ki jih določata ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

(3) Javnosti niso dostopne seje, dokumenti in gradiva 
sveta ter drugih organov občine, ki so zaupne narave.

15. člen
Če ni z zakonom ali tem statutom drugače določeno, 

lahko organi občine, ki delujejo na sejah sprejemajo odločitve, 
če je na seji navzoča večina članov organa.

2. Občinski svet

16. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.
(2) Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

čine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun, poročilo 

o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in 
poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim stvarnim 
premoženjem,

– sprejema in dopolnjuje načrte ravnanja s stvarnim pre-
moženjem samoupravne lokalne skupnosti in ožjih delov samo-
upravne lokalne skupnosti,

– daje pisna soglasja županu k osnutkom besedil pravnih 
poslov ravnanja s stvarnim premoženjem nad 500.000,00 EUR,

– izvršuje ustanoviteljske in korporacijske pravice občine 
pri pravnih osebah ne glede na njihovo pravno organizacijsko 
obliko, če veljavna zakonodaja, statut ali splošni akt občine ne 
določa drugače,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, člane 
komisij in odborov občinskega sveta ter člane upravnih odborov 
skladov,

– imenuje občinsko volilno komisijo in posebno občinsko 
volilno komisijo,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,

– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvete ali 
druge državne organe,

– sprejema organizacijo in delovno področje občinske 
uprave na predlog župana,
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– odloča o višini zadolževanja v okviru sprejemanja ob-
činskega proračuna,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami,

– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne 

gospodarske službe,
– določa prispevke za opravljanje komunalnih dejavnosti,
– določa takse, povračila in druge javnofinančne prihodke, 

ki so v pristojnosti občine,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja nalog iz državne 

pristojnosti,
– sprejme akt o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin ter imenuje in razrešuje člane sveta,
– odloča o vlaganju občinskega kapitala v zasebno prav-

ne subjekte,
– daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in javnih 

zavodov,
– daje pooblastila in soglasja za izvajanje posameznih 

nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se financirajo iz 
proračunskih virov občine,

– sprejema program varstva okolja,
– sprejema sanacijske programe odprave posledic čez-

mernega obremenjevanja okolja,
– določa način izvajanja gospodarskih javnih služb,
– sprejema letne programe in poročila o izvajanju gospo-

darskih javnih služb,
– odloča o višini tarif za izvajanje gospodarskih javnih 

služb,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut 

ali splošni akt občine.

17. člen
(1) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij kot 

svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Občinski svet ima naslednje stalne komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– normativno-pravno komisijo,
– komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z ob-

činami,
– komisijo za vloge in pritožbe.
(3) Občasne komisije ustanovi Občinski svet s sklepom, 

s katerim določi njihovo sestavo in naloge.

18. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja opravlja naslednje naloge:
– obravnava temeljna vprašanja s področja kadrovske po-

litike in vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so v zvezi 
z mandatnimi vprašanji, volitvami, imenovanji in razrešitvami,

– sodelovanju z organi in organizacijami zainteresiranimi 
za rešitev kadrovskih vprašanj in pripravlja predloge in mnenja, 
ki jih daje občinskemu svetu,

– predlaga izvolitev članov stalnih in občasnih delovnih te-
les in pripravi predlog za izvolitev ali soglasje za delavce na vo-
dilnih mestih, za katere je po predpisih pristojen občinski svet,

– sodeluje pri pripravi predlogov za odločitve občinskega 
sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkci-
onarjev,

– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-
onarjev,

– daje mnenje v imenu lokalne skupnosti k imenovanju 
ravnateljev in direktorjev javnih zavodov,

– daje mnenje k imenovanju predstavnikov občine v orga-
ne gospodarskih družb,

– opravlja druge zadeve, ki jih določi občinski svet.
(2) Normativno-pravna komisija zaradi skladnosti z usta-

vo, zakonom in statutom občine ter zaradi pravne obdelave 
obravnava:

– besedilo in spremembe statuta občine in poslovnika 
občinskega sveta,

– odloke in druge splošne akte, ki jih sprejema občinski 
svet in mu daje poročila s svojimi mnenji in predlogi,

– splošne akte organizacij, ki jih potrjuje ali h katerim 
daje soglasje občinski svet ter mu v zvezi s tem daje mnenja, 
predloge in pripombe,

– predloge in zahteve za obvezno razlago odlokov in 
drugih splošnih aktov in daje mnenja o tem,

– prečiščeno besedilo odlokov in drugih aktov občinskega 
sveta.

(3) Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z ob-
činami opravlja naslednje naloge:

– v skladu z odlokom in pravilnikom o občinskih priznanjih 
objavlja razpis za dajanje predlogov za občinska priznanja,

– obravnava predloge za odlikovanja, ki jih dajejo orga-
nizacije in društva in drugi predlagatelji ter jih s svojimi mnenji 
posreduje pristojnemu republiškemu organu,

– obravnava in oblikuje predloge za občinska priznanja 
ter jih predlaga občinskemu svetu v sprejem,

– daje predloge za odlikovanja ali daje pobude za pre-
dlaganje posameznikov, organizacij in društev ter organov za 
odlikovanja in občinska priznanja in jih daje v postopek v skladu 
z odlokom in pravilnikom o občinskih priznanjih,

– usmerja aktivnosti za ohranjanje in krepitev odnosov 
med občino ter ostalimi občinami na področju gospodarstva, 
kulture, športa,...,

– skrbi za mednarodne stike in uveljavljanje občine v 
širšem prostoru.

(4) Komisija za vloge in pritožbe opravlja naslednje na-
loge:

– obravnava posamične vloge in predloge občanov, v 
katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju odlokov 
in drugih splošnih aktov občinskega sveta,

– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamezne za-
deve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih, da rešijo 
take zadeve po veljavnih predpisih in obvešča o tem vlagatelje 
oziroma pritožnike,

– proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih pošiljajo 
občani in organizacije občinskemu svetu ali njegovim delovnim 
telesom in ugotavlja vzroke zanje,

– obvešča občinski svet in pristojna telesa o pojavih, ki 
nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe,

– obravnava tudi vloge in pritožbe, ki jih je odstopil v 
obravnavo republiški organ za prošnje in pritožbe, če je vlaga-
telj za območja občine, ukrepal v skladu z določili prejšnjega 
člena oziroma postopa po navodilih oziroma na zaprosilo pri-
stojnega republiškega organa,

– obravnava vloge, da je bilo delo državnega organa ali 
delo organizacije nezakonito ali očitno nepravilno in obvesti o 
ugotovitvah občinski svet, župana in načelnika upravne enote,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa občinski svet.
(5) Občinski svet po potrebi s spremembami in dopolnitva-

mi tega statuta ustanavlja nove komisije in ukinja ali združuje 
posamezne komisije.

19. člen
(1) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov kot 

svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finance in občinsko premoženje,
– odbor za gospodarstvo in turizem,
– odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
– odbor za krajevne skupnosti, mestne četrti in komunalno 

infrastrukturo,
– odbor za mladino,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za zaščito in reševanje.
(3) Odbori občinskega sveta so delovna telesa občin-

skega sveta, ki pripravljajo strokovne podlage in predloge za 
odločitve občinskega sveta za področja iz njegove delovne 
pristojnosti.
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(4) Občasne odbore ustanovi občinski svet s sklepom, s 
katerim določi njihovo sestavo in naloge.

20. člen
(1) Odbor za družbene dejavnosti opravlja naslednje na-

loge:
– obravnava vprašanja in oblikuje politiko občine v zvezi z 

izobraževanjem, predšolsko vzgojo, zdravstvom, lekarništvom, 
socialno, raziskovalno, kulturno in društveno dejavnostjo ter 
športom in rekreacijo in jo predlaga občinskemu svetu,

– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitve-
nimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe 
lokalnega pomena,

– ocenjuje in spremlja izvajanje projektov kulturnih, špor-
tnih in drugih društev in klubov, katerim so bila na osnovi pro-
grama odobrena dodatna ali izredna sredstva iz občinskega 
proračuna,

– daje mnenja in predloge v zvezi s socialno politiko 
občine,

– obravnava in predlaga občinskemu svetu in županu 
oblikovanje postavk znotraj proračuna, ki bodo zagotavljale 
določena sredstva za optimalne oblike enkratne pomoči soci-
alno najbolj ogroženim,

– daje mnenja in predloge za varovanje kulturne dedi-
ščine,

– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in 
sociale.

(2) Odbor za finance in občinsko premoženje opravlja 
naslednje naloge:

– obravnava in daje mnenje občinskemu svetu o občin-
skem proračunu, njegovem izvajanju in zaključnem računu,

– obravnava poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 
premičnim premoženjem,

– daje mnenje občinskemu svetu k sprejemu in dopolni-
tvam načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne 
lokalne skupnosti in ožjih delov samoupravne lokalne skupno-
sti,

– daje mnenje občinskemu svetu na vsako spremembo 
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim premo-
ženjem, ki ga sprejema občinski svet,

– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupov osnovnih 
sredstev za potrebe občinske uprave,

– daje mnenje občinskemu svetu glede najema oziroma 
uporabe občinskega premoženja,

– daje mnenje občinskemu svetu glede potrebnosti pre-
gleda občinskega proračuna ali njenega dela s strani račun-
skega sodišča,

– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na 
občinski proračun in občinsko premoženje.

(3) Odbor za gospodarstvo in turizem opravlja naslednje 
naloge:

– obravnava letni gospodarski načrt občine,
– občinskemu svetu predlaga ukrepe za hitrejši gospo-

darski razvoj občine,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede vpra-

šanj s področja gospodarstva,
– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja,
– obravnava problematiko s področja malega gospodar-

stva in obrti,
– spremlja izvajanje nalog s tega področja,
– predlaga občinskemu svetu sprejem ukrepov s področja 

razvoja malega gospodarstva in obrti,
– daje mnenja in predloge za promocijo občine, organi-

zacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij,
– pripravlja izhodišča in daje mnenje občinskemu svetu 

na letne programe prireditev in promocij, ki služijo hitrejšemu 
razvoju turističnega gospodarstva v občini,

– obravnava stanovanjsko problematiko.
(4) Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeže-

lja opravlja naslednje naloge:

– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v 
zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kme-
tijstva v občini,

– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje 
razvoja kmetijstva v občini,

– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja.
(5) Odbor za krajevne skupnosti, mestne četrti in komu-

nalno infrastrukturo opravlja naslednje naloge:
– obravnava predloge za financiranje krajevnih skupnosti 

in mestnih četrti,
– daje mnenje občinskemu svetu k sprejemu in dopol-

nitvam načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ožjih delov 
samoupravne lokalne skupnosti,

– občinskemu svetu daje mnenje na organizacijo krajev-
nih skupnosti in mestnih četrti,

– predlaga občinskemu svetu prenos nekaterih občinskih 
nalog in pristojnosti na krajevne skupnosti in mestne četrti,

– daje mnenja in predloge za delovanje krajevnih skupno-
sti in mestnih četrti,

– občinskemu svetu predlaga ukrepe za hitrejši in skla-
dnejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,

– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lokal-
nih gospodarskih služb,

– občinskemu svetu predlaga prioritetni vrstni red investi-
cij v komunalno infrastrukturo,

– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja.
(6) Odbor za mladino opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja na področju mladine, daje mnenje 

in predlaga občinskemu svetu ukrepe na različnih področjih 
pomembnih za mlade,

– daje mnenja in predloge v zvezi z mladinsko politi-
ko, da bi se ustvarile socialne, kulturne, pravne, ekonomske, 
zdravstvene, pedagoške, izobraževalne in druge razmere, ki 
pospešujejo individualizacijo mladostnika in njegovo socialno 
in kulturno integracijo,

– predlaga pogoje, merila in postopke za sofinanciranje 
projektov iz občinskega proračuna, ki jih izvajajo društva in 
druge oblike prostovoljnih in neprofitnih organizacij, katerih 
dejavnost se nanaša na mlade,

– ocenjuje in spremlja izvajanje ukrepov za mlade in 
obravnava poročila o položaju mladih.

(7) Odbor za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga ukrepe za zaščito in izbolj-

šanje ekoloških pogojev v občini,
– občinskemu svetu daje mnenja na akte in predpise, ki 

jih iz njegovega področja predlaga občinska uprava,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma, var-

stva okolja in urejanje prostora,
– obravnava predloge za pridobivanje, financiranje in 

urejanje stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, ki 
so namenjena za kompleksno graditev.

(8) Odbor za zaščito in reševanje opravlja naslednje na-
loge:

– obravnava vprašanja iz področja zaščite in reševanja,
– daje mnenje občinskemu svetu na odloke in druge akte 

iz svojega področja,
– daje mnenje občinskemu svetu za načrte zaščite in 

reševanja,
– daje mnenje občinskemu svetu pred imenovanji iz pri-

stojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na področje zaščite 
in reševanja.

(9) Odbori občinskega sveta opravljajo poleg zgoraj na-
vedenih še naslednje naloge:

– obravnavajo predloge župana, članov občinskega sveta 
in občanov s svojega delovnega področja preden o njih odloča 
občinski svet in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge 
o teh predlogih,

– razpravljajo o vprašanjih s svojega delovnega področja 
in dajejo občinskemu svetu in županu mnenja in predloge o 
teh vprašanjih,
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– oblikujejo mnenja in podlage za odločanje občinskega 
sveta glede pripravljajočih se predpisov, ki neposredno zade-
vajo vprašanja občinske pristojnosti oziroma koristi,

– predlagajo občinskemu svetu ali županu odločitve s 
svojega področja.

(10) Občinski svet po potrebi s spremembami in dopol-
nitvami statuta ustanavlja nove odbore in ukinja ali združuje 
posamezne stalne odbore.

21. člen
Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih za-

devah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh 
zadevah odloča drug občinski organ.

22. člen
(1) Občinski svet ima 30 članov, od tega enega predstav-

nika romske skupnosti. Člani občinskega sveta opravljajo svojo 
funkcijo nepoklicno.

(2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugi-
mi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.

(3) Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake vo-
lilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.

(4) Volitve se izvajajo v skladu z zakonom.
(5) Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na 

volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.

23. člen
(1) Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri 

je potrjenih več kot polovica mandatov, skliče pa jo dotedanji 
župan najkasneje v 20. dneh po izvolitvi novega župana.

(2) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občin-
skega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana 
določi občinski svet.

24. člen
(1) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi 

njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Za vodenje seje občinskega sveta lahko župan po-

oblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

25. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega 

sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter 
njihovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

26. člen
(1) Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje župan 

najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega 
sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, 
seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana 
pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta 
ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko 
skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi 
za sklic seje občinskega sveta mora biti predložen dnevni red. 
Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagani 
dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan 
na lastno pobudo, posamezne točke dnevnega reda pa lahko 
predlagajo tudi komisije in odbori občinskega sveta ter vsak 
član občinskega sveta.

27. člen
(1) Seje občinskega sveta so javne.
(2) Če to terja javni interes, lahko občinski svet sklene, 

da se javnost izključi.
(3) Direktor občinske uprave ima pravico in dolžnost ude-

leževati se sej občinskega sveta, na zahtevo občinskega sveta 
ali župana pa so se dolžni udeležiti seje in odgovarjati na 
vprašanja članov občinskega sveta tudi vodje notranjih organi-
zacijskih enot oziroma določeni poročevalci.

28. člen
(1) Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji nav-

zoča večina članov občinskega sveta.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov.
(3) Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako 

določa zakon, ta statut ter poslovnik in kadar na obrazložen 
predlog posameznega člana občinskega sveta tako odloči ob-
činski svet z večino glasov.

29. člen
Občinski svet ima poslovnik, s katerim podrobneje ureja 

način dela, postopek odločanja in razmerja do odborov, komisij 
in občinskih organov. Občinski svet sprejema poslovnik z dvo-
tretjinsko večino navzočih članov.

3. Nadzorni odbor

30. člen
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe 

v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad ravnanjem z občinskim stvarnim 

premoženjem;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-

skih sredstev in
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
(2) Nadzorni odbor na začetku proračunskega leta sprej-

me letni program dela. Letni program dela in njegove dopolni-
tve ter spremembe se objavijo na svetovnem spletu skladno z 
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

31. člen
(1) Nadzorni odbor šteje 7 članov.
(2) Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi 

liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega 
sveta. Listo kandidatov določi komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov občinskega 
sveta, delovnih teles občinskega sveta, političnih strank, kra-
jevnih skupnosti, mestnih četrti, zainteresiranih organizacij v 
občini in občanov.

(3) Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z 
drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja 
zakon.

(4) Po imenovanju vseh članov nadzornega odbora župan 
skliče konstitutivno sejo nadzornega odbora v roku 20. dni.

32. člen
(1) Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika 

in podpredsednika nadzornega odbora.
(2) Kandidaturo za predsednika in podpredsednika nad-

zornega odbora lahko vloži vsak član nadzornega odbora.
(3) Kandidat je izvoljen z večino glasov članov nadzor-

nega odbora.
(4) Predsednik nadzornega odbora je lahko razrešen na 

predlog enega člana nadzornega odbora, če za predlog za 
razrešitev glasuje večina članov nadzornega odbora.

(5) Na enak način kot predsednika nadzornega odbora 
se voli in razrešuje tudi podpredsednika nadzornega odbora.

33. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni 

odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in 
predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah, pod-
pisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira delo ter 
pripravlja in vodi seje.

(2) Podpredsednik nadzornega odbora pomaga predse-
dniku nadzornega odbora pri njegovem delu, ga nadomešča v 
odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu 
opravlja posamezne zadeve iz njegovega delovnega področja.
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34. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Način zagotavljanja 

javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora 
določi nadzorni odbor s svojim poslovnikom.

(2) Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino 
glasov navzočih članov nadzornega odbora kadar je na seji 
navzoča večina članov nadzornega odbora.

(3) Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nad-
zornega odbora na lastno pobudo, pobudo člana nadzornega 
odbora, občinskega sveta ali župana.

(4) Na sejah nadzornega odbora so lahko prisotni tudi va-
bljeni, zlasti kadar je njihova prisotnost potrebna za razjasnitev 
in v pomoč pri delu nadzornega odbora.

35. člen
(1) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-

njih poda poročilo s priporočili in predlogi ter občinskemu svetu 
najmanj enkrat letno poroča o svojem delu in ugotovitvah.

(2) S sklepom lahko nadzorni odbor zahteva od občin-
skega sveta, župana in članov poslovodstev organizacij, ki 
so uporabniki občinskih proračunskih sredstev, da pooblašče-
nemu članu nadzornega odbora ali imenovanemu izvedencu 
omogočijo pregled dokumentacije, ki je potrebna za delo nad-
zornega odbora.

36. člen
Občinski svet, župan, posredni in neposredni proračunski 

uporabniki občinskega proračuna ter prejemniki sredstev občin-
skega proračuna so dolžni:

– omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo, ki jo 
na podlagi sklepa nadzornega odbora zahteva pooblaščeni 
član nadzornega odbora ali imenovani izvedenec,

– sodelovati v postopku nadzora,
– obravnavati poročilo nadzornega odbora,
– upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora 

za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

37. člen
(1) Nadzorni odbor mora nadzorovanemu porabniku ob-

činskih proračunskih sredstev pred sprejetjem dokončnega 
poročila zagotoviti možnost, da izrazi svoje mnenje in ugovarja 
njegovim ugotovitvam.

(2) Nadzorni odbor pošlje osnutek poročila nadzorovane-
mu porabniku občinskih proračunskih sredstev, ki v roku 15 dni 
od prejema osnutka poročila odgovori na posamezne navedbe 
(odzivno poročilo).

(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nad-
zorovanega porabnika občinskih proračunskih sredstev pripravi 
nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlog (dokončno po-
ročilo), ki ga pošlje nadzorni odbor nadzorovanemu porabniku 
občinskih proračunskih sredstev.

(4) Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzo-
rovani osebi se objavi na svetovnem spletu skladno z zakonom, 
ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

38. člen
(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 

javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svo-
jim poslovnikom.

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

39. člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu nadzornega 

odbora, v katerem v skladu z zakonom in tem statutom podrob-
neje določi organizacijo dela, pravice in dolžnosti predsednika 
in podpredsednika ter članov pri izvajanju nadzora, delo izve-
dencev, postopek nadzora, pripravo, sklicevanje in vodenje 
sej, pisanje zapisnikov ter vodenje evidence in dokumentacije.

4. Župan

40. člen
(1) Občina ima župana.
(2) Župan je izvoljen na neposrednih volitvah.
(3) Nezdružljivost funkcije župana z drugimi funkcijami v 

občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.
(4) Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana 

imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.
(5) Nezdružljivost funkcije podžupana z drugimi funkcijami 

v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.

41. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, poročilo o realizaciji načrta ravna-
nja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta 
ravnanja s premičnim premoženjem, odloke in druge akte iz 
pristojnosti občinskega sveta,

– predlaga občinskemu svetu v sprejem in dopolnitev 
načrte ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne 
skupnosti in ožjih delov samoupravne lokalne skupnosti,

– pridobiva pisna soglasja občinskega sveta k osnutkom 
besedil pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem nad 
500.000,00 EUR,

– predlaga gradiva, ki jih pripravi občinska uprava za seje 
občinskega sveta,

– skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
– nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– imenuje projektne skupine in komisije iz pristojnosti 

občinske uprave,
– odgovarja za izvrševanje proračuna,
– odloča o višini zadolževanja v okviru sprejetega občin-

skega proračuna,
– ravna s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine, kra-

jevnih skupnosti oziroma mestnih četrti ter poverjenike za ci-
vilno zaščito,

– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi 
sredstvi požarnega sklada,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– po potrebi sklicuje predsednike krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti z namenom posvetovanja in problematike krajev-
nih skupnosti oziroma mestnih četrti,

– predlaga občinskemu svetu program varstva okolja, štu-
dije ranljivosti okolja in sanacijske programe odprave posledic 
čezmerne obremenitve okolja,

– aktivno sodeluje pri reševanju nastalih socialnih pro-
blemov,

– poroča občinskemu svetu o namenu in rezultatih pri 
predstavljanju in zastopanju občine v tujini na seji občinskega 
sveta,

– imenuje in razrešuje podžupana,
– določa plačne razrede direktorjev javnih zavodov, kate-

rih ustanoviteljica je Mestna občina Krško,
– odloča o razporeditvi presežka oziroma primanjkljaja 

posameznega javnega zavoda, v skladu z veljavno zakono-
dajo,

– potrjuje sklepe popisnih poročil, ki jih pripravi inventurna 
komisija ter odloča o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju 
presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o mo-
rebitnem odpisu sredstev,

– opravlja tudi druge zadeve, ki jih določa zakon ali akt 
občinskega sveta.

42. člen
(1) Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sve-

ta, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občin-
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skemu svetu, da o njem odloči na prvi naslednji seji, pri čemer 
mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja 
pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži 
pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z 
ustavo in zakonom.

(2) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o 
njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 
navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve 
občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na neza-
konitost takšne odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme 
enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem 
sodišču.

(3) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, 
ki je z zakonom prenesena na občino, župan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
čitve.

43. člen
(1) Podžupan oziroma podžupani pomaga(-jo) županu 

pri njegovem delu. Župan lahko pooblasti podžupana(-e) za 
opravljanje posamičnih nalog iz svoje pristojnosti.

(2) Župana nadomešča v primeru njegove odsotnosti 
oziroma zadržanosti podžupan, ki ga določi župan.

(3) S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da 
bo podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata 
župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o 
predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih voli-
tev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo 
župana, nima pravico glasovati za odločitve občinskega sveta.

IV. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

44. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah 

so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

45. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za 

njen posamezen del (mestna četrt, krajevna skupnost, naselje, 
ulica).

(2) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako pred-
pisano z zakonom ali statutom ali če tako zahteva najmanj 
5 % volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, 
lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega 
sveta, ali sveta krajevne skupnosti ali sveta mestne četrti.

46. člen
Zbor občanov:
– razpravlja o delu občinskih organov (občinskega sveta, 

župana in drugih občinskih organov ter delovnih teles),
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o spremembah območja občine,
– razpravlja in daje mnenja o zadevah v javni obravnavi,
– daje mnenje o zadevah iz prejšnjih alinej.

47. člen
(1) Pobudo za sklic zbora občanov mora pobudnik pisno 

predložiti županu. V pobudi mora biti naveden pobudnik sklica 
zbora občanov, zadeve, ki naj bi jih občani obravnavali na zbo-
ru občanov ter ali se pobuda za sklic zbora občanov nanaša na 
vso občino ali njen posamezen del.

(2) Kadar pobudo za sklic zbora občanov predloži najmanj 
5 % volivcev v občini oziroma njenem posameznem delu, mora 
pobuda vsebovati seznam osebno podpisanih volivcev z njiho-
vimi osebnimi podatki: ime in priimek, datum rojstva in naslov 
stalnega prebivališča.

(3) Župan lahko zahtevo za sklic zbora občanov s skle-
pom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število 

volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali 
prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.

48. člen
Župan mora sklicati zbor občanov v roku 15 dni od pravil-

no podane pobude za sklic zbora občanov. Najmanj 5 dni pred 
začetkom zbora občanov mora župan na krajevno običajen 
način javno objaviti datum in kraj zbora občanov ter zadeve, ki 
jih bodo obravnavali občani na zboru.

49. člen
(1) Pravico sodelovanja in glasovanja na zboru občanov 

imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Zbor občanov je sklepčen, če je na njem prisotnih 

najmanj 10 % volivcev v občini oziroma njenem posameznem 
delu, razen če statut ali zakon ne določata drugače.

(3) Sklepi zbora občanov so sprejeti, če je zanje glasovala 
večina občanov prisotnih na zboru občanov.

50. člen
O zboru občanov se piše zapisnik, ki mora vsebovati 

zlasti datum in kraj sklica zbora občanov, število prisotnih 
občanov in glasovanje o zadevah, ki so jih občani obravnavali 
na zboru občanov.

51. člen
Stališča, predloge, pobude ali mnenja sprejeta na zboru 

občanov mora obravnavati in se o njih opredeliti župan in občin-
ski svet oziroma svet tiste krajevne skupnosti oziroma mestne 
četrti, v katero je bil zbor občanov sklican.

52. člen
(1) Občinski svet lahko o vsebini splošnih aktov občine, 

razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve, razpiše referendum na predlog župana 
ali člana občinskega sveta, mora pa ga razpisati, če to zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon 
ali statut občine.

(2) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

(3) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 
večina volivcev, ki so glasovali.

53. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 

vodijo lokalne volitve.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, 

ki niso urejena s tem statutom, veljajo določbe zakona o refe-
rendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno 
uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona 
o lokalni samoupravi.

54. člen
(1) Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendum 

o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi 
volja občanov.

(2) Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino 
ali za njen del.

(3) Rezultati svetovalnega referenduma ne zavezujejo 
občinskega sveta.

(4) Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno 
uporabljajo določbe 52. in 53. člena tega statuta.

55. člen
(1) Najmanj 5 % volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali 

razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti 
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo 
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih.
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(3) Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih 
organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem 
mesecu.

(4) Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in 
ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

56. člen
(1) Občina v postopku priprave proračuna določi višino 

sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo 
občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z 
občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu 
v sprejem.

(2) Če ni z drugim predpisom občine določeno drugače, 
se za financiranje teh projektov nameni sredstva v višini, ki 
ne sme biti nižja od 0,25 odstotka in ne višja od 0,5 odstotka 
letnega proračuna občine.

V. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

57. člen
(1) Predstojnik občinske uprave je župan.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občin-

ske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

58. člen
(1) Organizacijo in delovno področje občinske uprave 

določi občinski svet z odlokom, na predlog župana.
(2) Občinsko upravo sestavljajo notranje organizacijske 

enote, ki se določijo z odlokom iz prvega odstavka tega člena.
(3) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi 

župan.

59. člen
(1) Naloge občinske uprave opravljajo direktor občinske 

uprave, vodje notranjih organizacijskih enot ter ostali javni 
uslužbenci.

(2) O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v 
občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu 
direktor občinske uprave.

60. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do plače oziroma dela 

plače ter drugih prejemkov v skladu z zakonom in predpisi, ki 
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.

61. člen
(1) Občinska uprava izvaja odloke, pravilnike, odredbe, 

navodila in druge akte, ki jih sprejema občinski svet in izdaja 
župan.

(2) Občinska uprava izvaja tudi zakone in druge predpise 
države, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh 
iz državne pristojnosti.

62. člen
(1) Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdajajo 

direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot. 
Direktor občinske uprave lahko pooblasti delavce uprave, ki 
izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, 
za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje 
celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.

(2) Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj 
v postopku na drugi stopnji zaposlene v upravi samoupravne 
lokalne skupnosti.

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih 
pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

63. člen
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz občinske in 

prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zako-
nu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, 
določenih z zakonom.

64. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za dosledno izva-

janje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o 
upravnih zadevah v skladu s predpisi.

65. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko 

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi, ki določajo 
pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku ter ima 
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

66. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojno-

sti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

(2) O zakonitosti dokončnih upravnih aktov občinskih 
upravnih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

(3) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah 
iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi 
stopnji izdaja občinska uprava, odloča stvarno pristojno mini-
strstvo.

67. člen
(1) Če so v posamezni upravni zadevi podani z zakonom 

predpisani pogoji za izločitev župana, o tem odloča občinski 
svet.

(2) Če so v posamezni upravni zadevi podani z zakonom 
predpisani pogoji za izločitev direktorja občinske uprave, o tem 
odloča župan.

(3) Če so v posamezni upravni zadevi, podani z zakonom, 
predpisani pogoji za izločitev uradne osebe, o tem odloča di-
rektor občinske uprave.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE IN SKLADI

68. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skla-

du z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, 
za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe).

(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo 
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospo-
darskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

(3) Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– na drug način, določen v skladu z zakonom.

69. člen
Občina organizira obvezne gospodarske javne službe 

določene z zakonom na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
– 24-urna dežurna pogrebna služba,
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– upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih nama-
kalnih sistemov,

– varstva zapuščenih živali.

70. člen
Občina lahko organizira izbirne gospodarske javne služ-

be, ki jih določi z odlokom, za naslednja področja:
– upravljanje pokopališč,
– vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in 

okraševanje v naseljih,
– upravljanje, vzdrževanje in eventualne nadgradnje ka-

belsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, interne-
tnega ter telefonskega signala,

– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina,

– urejanje in vzdrževanje Tržnice Videm v mestu Krško,
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi me-

sti na reki Savi.

71. člen
Občinski svet lahko določi izbirno gospodarsko javno 

službo tudi na drugih področjih, kadar zagotavljanja proizvodov 
in storitev za javne potrebe ni mogoče zagotavljati na trgu, so 
pa ti proizvodi in storitve pogoj:

– za izvrševanje nalog občine,
– za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških 

funkcij občine.

72. člen
(1) Občinski svet z odloki določi vrste javnih služb ter 

načine in oblike njihovega izvajanja.
(2) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki iz-

vajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob 
upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

(3) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z 
zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

73. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 

gospodar v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

74. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, iz davkov, taks, 

pristojbin in drugih dajatev, v skladu z zakonom.

75. člen
(1) Prihodki in odhodki za posamezne namene financira-

nja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
(2) Proračun občine je sestavljen iz splošnega dela, po-

sebnega dela in načrta razvojnih programov.
(3) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja.

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ob-
činskih organov in občinske uprave.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti ozi-
roma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so 
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

76. člen
(1) Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za name-

ne, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo 
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu 
predvidena za posamezne namene.

(2) Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi, s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev.

77. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje 

proračuna.

78. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-

vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko uporabijo 
ukrepi predvideni z zakonom.

79. člen
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena 
s proračunom, vendar največ do višine določene z zakonom.

(3) Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, 
dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

80. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene 

in po postopku določenim z zakonom.

81. člen
Zaključni račun proračuna predloži župan v sprejem ob-

činskemu svetu po postopku in v rokih določenih z zakonom.

82. člen
(1) Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
(2) Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega 

soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih dolo-
ča zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere 
ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

(3) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja drugih oseb v obsegu in po pogojih, ki jih določa 
zakon.

(4) O soglasju odloča občinski svet.

83. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva, samo če je to 
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

(2) O soglasju odloča občinski svet.

84. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 

okviru občinske uprave, ki jo nadzira župan ali po pooblastilu 
župana direktor občinske uprave.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

85. člen
(1) Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za 

delo občinskega sveta.
(2) Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in 

navodila kot splošne pravne akte.

86. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga občinski svet 

sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega 
sveta.

(2) Statut se sprejema po dvofaznem postopku.

87. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela 
občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov 
občinskega sveta.



Uradni list Republike Slovenije Št. 132 / 14. 10. 2022 / Stran 9887 

88. člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz 

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela ter ustanavlja javna podjetja, javne zavo-
de in sklade ter proračun in zaključni račun občine.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

89. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splo-

šen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

90. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, 

podzakonskega akta ter statuta v procesu njihovega izvrše-
vanja.

91. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela 

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali 
odloka.

92. člen
(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in 

odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v 
občini.

(2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki 
se začne in konča s koledarskim letom.

2. Postopek za sprejem odloka

93. člen
(1) Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sve-

ta, župan, odbori in komisije občinskega sveta ali najmanj 
5 % volivcev v občini, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu ob-
čine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(2) Predlagani odlok pošlje predlagatelj županu.

94. člen
(1) Predlagani odlok mora vsebovati naslov odloka, uvod, 

besedilo členov in obrazložitev.
(2) Obrazložitev obsega razloge za sprejem odloka, oce-

no stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih 
posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.

95. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval 

v obravnavah predlaganega odloka na sejah občinskega sveta.

96. člen
Župan pošlje predlagani odlok članom občinskega sveta 

najmanj 8 dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, 
na kateri bo obravnavan predlagani odlok.

97. člen
(1) Odlok se sprejema praviloma v dveh fazah, in sicer kot 

osnutek odloka in predlog odloka.
(2) Občinski svet lahko na seji odloči, da se odlok sprejme 

po enofaznem postopku.
(3) Prostorski akti, rebalans, spremembe proračuna in 

zaključni račun proračuna občine se sprejemajo po enofaznem 
postopku.

98. člen
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, ali zaradi 

naravnih nesreč, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem 
postopku, tako da se združita prva in druga obravnava odloka 
na isti seji.

(2) O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na 
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko 
predlaga vsak predlagatelj odloka.

99. člen
Na predlog predlagatelja odloka, se lahko člani občinske-

ga sveta odločijo, da se na isti seji obravnavata in sprejmeta 
osnutek in predlog odloka (skrajšani postopek), kadar gre za 
manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, prenehanje 
veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov, 
manj zahtevne uskladitve z drugimi odloki in zakoni, spremem-
be in dopolnitve odlokov na podlagi odločb ustavnega sodišča 
ter program dela občinskega sveta in druge manj zahtevne 
odloke ter druge splošne akte.

100. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti 
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

3. Posamični akti občine

101. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz 

lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na 

prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z 
zakonom drugače določeno.

102. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame-

znikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih 
stvareh v upravnem postopku.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE  
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

103. člen
Občina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zako-

nitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj 
in pravice občine oziroma, če se s predpisi pokrajine, brez 
pooblastila oziroma soglasja občine, posega v njene pravice.

104. člen
Občina lahko začne pred ustavnim sodiščem spor o pri-

stojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata 
razmerja, ki so po ustavi in zakonih pristojnosti občine. Enako 
lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno 
pristojnost.

105. člen
Občina lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija 

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi 
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če 
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

106. člen
Občina lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.

107. člen
Odbori občinskega sveta so dolžni za potrebe občinskega 

sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se 
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski 
svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
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X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO  
IN DRUGO SODELOVANJE

108. člen
(1) Občina se lahko poveže z drugimi sosednjimi občinami 

v širšo lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresničevanja sku-
pnih koristi svojega prebivalstva.

(2) Zaradi zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih inte-
resov ima pri povezovanju v širšo lokalno skupnost prioriteto 
povezovanje občine v pokrajino Posavja.

(3) Odločitev o vključitvi oziroma izstopu občine v pokra-
jino sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov 
občinskega sveta.

(4) O odločitvi občinskega sveta se lahko v občini izvede 
referendum, če o tem odloči občinski svet na pobudo četrtine 
svetnikov, župana ali 5 % volivcev. Odločitev o vključitvi občine 
v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za to odloči ve-
čina volivcev, ki so glasovali.

(5) S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino 
se določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokra-
jino. S potrditvijo statusa pokrajine, občinski svet dokončno 
določi prenesene občinske pristojnosti pokrajine.

109. člen
Občinski svet lahko z dvotretjinsko večino navzočih čla-

nov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh 
ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev 
širšega pomena, pomembnih za občino. Če zahteva večina 
navzočih članov občinskega sveta, se lahko o takem pove-
zovanju izvede razprava med občani in ugotovi njihova volja.

XI. KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

110. člen
(1) V Mestni občini Krško so kot ožji deli občine ustano-

vljene krajevne skupnosti in mestne četrti, ki obsegajo nasle-
dnja naselja:

– Krajevna skupnost Brestanica: Brestanica, Stolovnik, 
Raztez, Gorica pri Raztezu, Lokve, Armeško, Dolenji Leskovec, 
Anže;

– Krajevna skupnost Dolenja vas: Dolenja vas pri Krškem, 
Pesje, Stari Grad, Libna;

– Krajevna skupnost Gora: Gora, del naselja Cesta, del 
naselja Gunte, Čretež pri Krškem, Senožete, Golek, Osredek 
pri Trški Gori, Spodnje Dule, Straža pri Krškem, Strmo Rebro, 
Dunaj;

– Krajevna skupnost Koprivnica: Veliki Kamen, Mrčna 
sela, Koprivnica, Veliki Dol;

– Krajevna skupnost Krško polje: Brege, Drnovo, Mrtvice, 
Vihre;

– Krajevna skupnost Podbočje: Selo, Slivje, Stari Grad 
v Podbočju, Žabjek v Podbočju, Brezje v Podbočju, Gradec, 
Planina v Podbočju, Šutna, Dol, Brlog, Hrastek, Brezovica v 
Podbočju, Premagovce, Dobrava ob Krki, Pristava ob Krki, 
Malo Mraševo, Kalce-Naklo, Brod v Podbočju, Veliko Mraševo, 
Mladje, Gradnje, Frluga, Prušnja vas, Podbočje;

– Krajevna skupnost Raka: Ardro pri Raki, Brezje pri Raki, 
Celine, Cirje, Dolga Raka, Dobrava pod Rako, Dolenja vas pri 
Raki, Gmajna, Goli Vrh, Gradišče pri Raki, Jelenik, Koritnica, 
Kržišče, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Mali Koren, Mikote, Pla-
nina pri Raki, Podlipa, Podulce, Pristava pod Rako, Površje, 
Raka, Ravno, Smednik, Sela pri Raki, Videm, Veliki Koren, 
Vrh pri Površju;

– Krajevna skupnost Rožno-Presladol: Rožno, Presladol;
– Krajevna skupnost Senovo: Brezje pri Dovškem, Kališo-

vec, Gorenji Leskovec, Dovško, Stranje, Šedem, Mali Kamen, 
Reštanj, Dobrova, Senovo;

– Krajevna skupnost Senuše: Brezje pri Senušah, Brezo-
vska Gora, Dedni Vrh, Drenovec pri Leskovcu, Senuše, Straža 
pri Raki;

– Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna: 
Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna;

– Krajevna skupnost Veliki Podlog: Gorica, Gržeča vas, 
Jelše, Kerinov Grm, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Veliki 
Podlog;

– Krajevna skupnost Veliki Trn: Apnenik pri Velikem Trnu, 
Ardro pod Velikim Trnom, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Do-
lenja Lepa vas, Gorenje Dole, Gorenja Lepa vas, Jelševec, Kal-
ce, Kočno, Lomno, Mali Trn, Nova Gora, Nemška vas, Pijana 
Gora, Ravni, Smečice, Srednje Arto, Veliki Trn, Vrhulje, Ženje;

– Krajevna skupnost Zdole: Anovec, Pleterje, Ravne pri 
Zdolah, Zdole, Kostanjek;

– Mestna četrt Krško: Bučerca, Kremen, del naselja Ce-
sta, del naselja Gunte, Krško, Sremič, Trška Gora, Gornje 
Pijavško, Spodnje Pijavško, Srednje Pijavško, Vrbina;

– Mestna četrt Leskovec pri Krškem: Gorenja vas pri 
Leskovcu, Ivandol, Kobile, Loke, Libelj, Leskovec pri Krškem, 
Nemška Gora, Selce pri Leskovcu, Velika vas pri Krškem, Vo-
lovnik, Veniše, Žadovinek.

(2) Krajevne skupnosti in mestne četrti so del občine v 
teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko- 
finančnem in pravnem smislu.

(3) Krajevne skupnosti in mestne četrti so pravne osebe 
javnega prava ter razpolagajo s premoženjem, ki je v lasti 
krajevne skupnosti, mestne četrti ali občine, če jim je bilo pre-
neseno v upravljanje, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Krajevne skupnosti in mestne četrti nastopajo v prav-
nem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki 
jih sklene krajevna skupnost ali mestna četrt, so veljavni le ob 
predhodnem soglasju župana, razen če je z veljavnim odlokom 
o proračunu za posamezne posle drugače določeno.

(5) Krajevna skupnost oziroma mestna četrt ima svoj žig 
okrogle oblike, lahko pa tudi svoj znak, grb, zastavo in krajevni 
praznik. To vsaka uredi in določi s sklepom ali splošnim aktom 
sveta krajevne skupnosti oziroma sveta mestne četrti.

(6) Žig krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je okro-
gle oblike s premerom 35 mm. V zgornjem delu krožnice je 
napis »MESTNA OBČINA KRŠKO«, v ostalem delu pa napis 
»KRAJEVNA SKUPNOST« (z imenom krajevne skupnosti) ali 
»MESTNA ČETRT« (z imenom mestne četrti).

111. člen
(1) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajev-

no skupnost ali oziroma mestno četrt oziroma spremeni njeno 
območje. Sprememba statuta, s katero se ukine krajevna sku-
pnost ali mestna četrt oziroma spremeni njeno območje, lahko 
začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti 
ali mestne četrti.

(2) Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali mestne 
četrti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor kraja-
nov ali 10 % prebivalcev krajevne skupnosti oziroma mestne 
četrti. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.

(3) Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali mestne če-
trti oziroma pred spremembo njenega območja mora občinski 
svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes 
prebivalcev glede imena in območja krajevne skupnosti ali 
mestne četrti.

112. člen
(1) Naloge krajevnih skupnosti in mestnih četrti so:
– skrbijo za svoje premoženje,
– predlagajo občini v sprejem in dopolnitev načrte ravna-

nja s stvarnim premoženjem z območja ožjega dela samou-
pravne lokalne skupnosti,

– sodelujejo pri oblikovanju prostorskih aktov,
– urejajo in vzdržujejo javne poti, določene z odlokom in 

pravilnikom, ter izvajajo zimsko službo na teh poteh,
– upravljajo s športnimi objekti na njenem območju,
– upravljajo z večnamenskimi, skupnimi in kulturnimi 

objekti na njenem območju,
– sodelujejo pri razvoju športa in rekreacije,
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– dajejo pobude za varstvo okolja in urejanja prostora,
– organizirajo in vodijo javne prireditve (športne, kulturne, 

ipd.),
– sodelujejo z vsemi društvi in klubi pri raznih športnih, 

kulturnih in drugih prireditvah,
– sodelujejo in predlagajo gradnjo komunalnih objektov 

in naprav,
– predlagajo in sodelujejo pri investicijskih vlaganjih v 

objekte in naprave na območju krajevne skupnosti ali mestne 
četrti,

– predlagajo, organizirajo in vodijo akcijo za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka v krajevni skupnosti ali mestni četrti,

– sodelujejo z občinsko upravo na področju njihovega 
dela.

(2) Krajevne skupnosti in mestne četrti v okviru tega 
statuta samostojno opravljajo svoje naloge in naloge, ki jih 
po predhodnem soglasju sveta krajevne skupnosti ali mestne 
četrti z odlokom nanje prenese občinski svet, če občina za to 
zagotovi potrebna sredstva.

(3) Krajevne skupnosti in mestne četrti lahko opravljajo 
poleg nalog navedenih v prvem odstavku tega člena še naloge, 
ki izhajajo oziroma so povezane z zgodovinskimi, kulturnimi in 
drugimi značilnostmi krajev.

(4) Mestna četrt Krško opravlja poleg nalog, navedenih v 
prvem odstavku tega člena, še naloge usklajenega urbanistič-
nega, komunalnega, prostorskega, prometnega in ekološkega 
delovanja, s katerim se zagotavljajo zgodovinske, kulturne, 
izobraževalne, zdravstvene, gospodarske in upravne funkcije 
mesta Krško, ki je središče občine in eno izmed regionalnih 
središč.

113. člen
Predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so lahko 

prisotni na sejah občinskega sveta in imajo možnost sodelova-
nja v razpravah v zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in 
območje. Gradivo za seje dobijo vse krajevne skupnosti in me-
stne četrti. Na dano gradivo, ki se nanaša na delo in območje 
krajevne skupnosti ali mestne četrti, lahko krajevne skupnosti 
ali mestne četrti podajo mnenja in pripombe, ki jih morajo po-
sredovati občinskemu svetu pet dni pred začetkom seje.

114. člen
(1) Krajevne skupnosti in mestne četrti imajo lahko lastno 

premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denar-
na sredstva, pravice, in premoženje v upravljanju.

(2) Krajevne skupnosti in mestne četrti morajo s svojim 
premoženjem in premoženjem v upravljanju ravnati kot dober 
gospodar. Za ravnanje s premoženjem se smiselno uporabljajo 
določbe zakona in podzakonskega predpisa, ki urejajo ravnanje 
s premoženjem občine, in določbe tega statuta.

(3) Če krajevna skupnost ali mestna četrt preneha obsta-
jati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njeno 
premoženje, pravice in obveznosti na občino.

115. člen
(1) Za financiranje ožjih delov občine se uporabljajo določ-

be zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih 
uporabnikov občinskega proračuna.

(2) Delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti se 
financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fi-
zičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in 
s prihodki od premoženja krajevnih skupnosti ali mestnih četrti.

(3) Osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti iz občinskega proračuna se določijo s pravil-
nikom.

(4) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti iz občinskega proračuna se določi na podlagi 
veljavnih kriterijev.

(5) Sredstva, ki so v občinskem proračunu predvidena za 
financiranje, se po področjih proračunske porabe razporedijo 
s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti in mestnih 
četrti.

(6) Konkretne aktivnosti krajevne skupnosti in mestne 
četrti se določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili 
omenjenega pravilnika in drugih aktov sprejema za posamezno 
proračunsko leto svet krajevne skupnosti oziroma mestne četrti 
in mora biti usklajen z njihovim finančnim načrtom, ki je sestav-
ni del odloka o proračunu Mestne občine Krško in ga sprejme 
občinski svet Mestne občine Krško.

(7) Krajevne skupnosti in mestne četrti so dolžne poročati 
v skladu s predpisi in dostaviti zaključni račun županu.

116. člen
(1) Organ krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je 

svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti, ki ga iz-
volijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju 
krajevne oziroma četrtne skupnosti za štiri leta.

(2) Organ mestne četrti je svet mestne četrti, ki ga izvolijo 
volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne 
četrti za štiri leta.

(3) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti 
lahko imenuje tudi komisije in druga delovna telesa sveta.

(4) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti iz-
med svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta.

(5) Krajevno skupnost oziroma mestno četrt predstavlja in 
zastopa predsednik sveta. V njegovi odsotnosti ga nadomešča 
podpredsednik oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti.

(6) Predsednik odgovarja za zakonitost, pravilnost in go-
spodarnost dela ter za verodostojnost vseh listin in dokumen-
tov, ki jih podpisuje.

(7) Popisno poročilo in sklep o potrditvi popisnega poroči-
la, ki ju pripravi inventurna komisija krajevne skupnosti oziroma 
mestne četrti, potrjuje predsednik sveta. Svet krajevne skupno-
sti oziroma svet mestne četrti se z njima seznani ob obravnavi 
zaključnega računa.

117. člen
(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti oziroma sveta 

mestne četrti skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje 
20 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti oziroma 
sveta mestne četrti.

(2) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti 
se konstituira na prvi seji po volitvah, ko je potrjenih več kot 
polovica mandatov članov sveta. Za potrditev mandatov in 
konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo 
za konstituiranje občinskega sveta.

(3) Na prvi seji svet krajevne skupnosti oziroma svet me-
stne četrti izmed svojih članov na obrazložen predlog članov 
sveta izvoli predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma 
sveta mestne četrti.

(4) Predsednik sveta se izvoli z večino glasov vseh članov 
sveta. Če pri glasovanju nobeden od kandidatov ne pridobi 
zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glaso-
vanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.

(5) Podpredsednika sveta izvoli svet krajevne skupnosti 
oziroma svet mestne četrti z večino glasov vseh članov sveta 
na obrazložen predlog predsednika sveta krajevne skupnosti 
oziroma sveta mestne četrti.

(6) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti o 
izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta odloča z javnim 
glasovanjem, v kolikor se posebej ne odloči za tajno glasova-
nje.

(7) Predsednik sveta je lahko razrešen na obrazložen 
predlog enega člana sveta krajevne skupnosti oziroma sveta 
mestne četrti, če za predlog za razrešitev glasuje večina vseh 
članov sveta.

(8) Na enak način kot predsednika se razrešuje tudi pod-
predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma sveta mestne 
četrti.

118. člen
(1) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti 

šteje najmanj sedem in največ devetnajst članov. Število članov 
določi občinski svet.
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(2) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti oziroma 
sveta mestne četrti se uporabljajo določbe zakona o lokalnih 
volitvah, ki veljajo za volitve v občinski svet.

(3) Za volitve v svet krajevne skupnosti oziroma svet 
mestne četrti se določijo volilne enote tako, da je zagotovljena 
zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov 
krajevne skupnosti in mestne četrti.

(4) Obseg volilnih enot in število članov posamezne kra-
jevne skupnosti in mestne četrti določi občinski svet z odlokom.

(5) Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
razpiše župan, izvajajo pa jih občinska volilna komisija in volilne 
komisije krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

(6) Redne volitve v svet obstoječe krajevne skupnosti in 
mestne četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski 
svet.

(7) Člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, 
podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec 
v občinski upravi.

119. člen
(1) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti 

veljavno odloča, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov 
sveta krajevne skupnosti oziroma sveta mestne četrti.

(2) Svet krajevne skupnosti oziroma svet mestne četrti 
sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih čla-
nov sveta.

(3) Sklic seje sveta krajevne skupnosti oziroma sveta 
mestne četrti s predlogom dnevnega reda in gradiva mora biti 
vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.

120. člen
(1) Naloge sveta krajevne skupnosti oziroma sveta me-

stne četrti so:
– sprejema program dela, finančni plan in zaključni račun,
– sprejema program razvoja krajevne skupnosti oziroma 

mestne četrti,
– sprejema odločitve v zvezi s premoženjem krajevne 

skupnosti oziroma mestne četrti v skladu s predpisi,
– predlaga občini v sprejem in dopolnitev načrte ravnanja 

s stvarnim premoženjem z območja ožjega dela samoupravne 
lokalne skupnosti,

– voli predsednika in podpredsednika sveta krajevne sku-
pnosti oziroma sveta mestne četrti,

– imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev članov sveta 
krajevne skupnosti oziroma sveta mestne četrti,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih 
splošnih aktov občine ter daje pripombe in mnenja nanje ob 
sprejemanju le-teh,

– sprejema druge odločitve v skladu s predpisi in tem 
statutom.

(2) Mnenja, pobude in predlogi niso pogoj za izvrševanje 
nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali ob-
činska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom 
ali odlokom drugače določeno.

121. člen
Glede podrobnega urejanja organizacije in načina dela 

sveta krajevne skupnosti in mestne četrti se smiselno upora-
bljajo določbe poslovnika o delu občinskega sveta občine, če 
ni s tem statutom drugače določeno.

122. člen
(1) Neposredna oblika odločanja v okviru krajevne sku-

pnosti oziroma mestne četrti je poleg omenjenih oblik v tem 
statutu tudi zbor krajanov krajevne skupnosti oziroma mestne 
četrti. Krajani na zboru v skladu z zakonom in s tem statutom 
obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo 
predloge, pobude in mnenja.

(2) Zbor krajanov skliče predsednik sveta krajevne sku-
pnosti oziroma mestne četrti na lastno pobudo, na zahtevo sve-
ta krajevne skupnosti ali mestne četrti ali na zahtevo najmanj 
5 % volivcev krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

(3) Za izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo 
določbe tega statuta, s katerim je urejen zbor občanov.

123. člen
Krajani na zboru krajanov:
– razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na interese pre-

bivalcev te skupnosti,
– razpravljajo o delu sveta krajevne skupnosti oziroma 

mestne četrti,
– dajejo mnenja in predloge glede posameznih vprašanj 

v krajevni skupnosti oziroma mestni četrti,
– razpravljajo o delu organov občine in oblikujejo svoja 

mnenja do teh vprašanj,
– obravnavajo druga vprašanja, pomembna za življenje in 

delo v krajevni skupnosti oziroma mestni četrti.

124. člen
(1) Strokovne in administrativne naloge za krajevne sku-

pnosti oziroma mestne četrti opravljajo javni uslužbenci, ki so 
v skladu z veljavno zakonodajo zaposleni v občinski upravi in 
razporejeni v skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske 
uprave občine.

(2) Računovodske naloge se izvajajo v okviru občinske 
uprave.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

125. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Statut Občine 

Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
79/16 in 26/19).

126. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2022-O301
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3158. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Avtoline v starem mestnem 
jedru Krško

Na podlagi 115., 119. in 289. člena Zakona o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, 
na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje Avtoline v starem mestnem  
jedru Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško.
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II. VSEBINA OPPN

2. člen
(sestavni deli OPPN)

A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve

1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro

3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine

5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo 
okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave

6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji 
za izvajanje OPPN

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-
valskih in tehničnih rešitev

B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela občinskega pro-

storskega načrta M 1:5.000
B2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M 1:5.000
B2 Situacija obstoječega stanja s katastrom M 1:500
B4 Ureditvena situacija s prerezom M 1:500
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro M 1:500

B6 Ureditve potrebne za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom M 1:1.000

B6 Načrt parcelacije M 1:500
C) SPREMLJAJOČE GRADIVO OPPN
C1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
C2 Izhodišča za pripravo prostorskega akta
C3 Podatki iz prikaza stanja prostora
C4 Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
C5 Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede 

CPVO
C6 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta s pov-

zetkom glavnih tehničnih značilnosti
C7 Povzetek za javnost
C8 Elaborat ekonomike

1. Opis prostorske ureditve

1.1 Namen OPPN

3. člen
(namen OPPN)

(1) Z OPPN se načrtuje prenova kompleksa Avtoline v 
starem mestnem jedru Krškega. Načrtovana je odstranitev ob-

stoječih objektov servisa, prodaje in tehničnih pregledov vozil, 
ki se nadomestijo z večstanovanjsko gradnjo, lahko v povezavi 
s centralnimi, mestotvornimi dejavnostmi.

(2) OPPN določa usmeritve v zvezi s posegi v prostor, 
vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo.

1.2 Območje OPPN

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN je velikosti 0,68 ha. Zajema zemlji-
šča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2865/9-del, 
2867/1, 2867/3, 2867/5, 2867/6, 2873/3, 2873/4, 2873/7, 
2874/1, 2874/4, 2874/5, 2874/6, 2873/5, 2873/6, 2873/7, 
2874/2, 3050/1-del, 3050/2-del, 3050/12, 3050/13, 3050/14, 
3050/18, 3050/17, vse k.o. Krško.

(2) Območje OPPN s potekom meje je prikazano na 
grafičnih načrtih.

(3) Izven območja OPPN je, za namen funkcioniranja 
načrtovanih ureditev, dopustna ureditev gospodarske javne 
infrastrukture in priključkov nanjo.

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

5. člen
(vplivi in povezave)

(1) Območje OPPN se nahaja na robu strnjene pozidave 
starega mestnega jedra Krško, ob križišču Bohoričeve ulice in 
Ceste krških žrtev. Na zahodu območje meji na Trško Goro, 
vzhodno od območja je niz poslovnih in družbeno pomembnih 
objektov ob Cesti krških žrtev, severno je večstanovanjski niz 
ob Bohoričevi ulici.

(2) Ambientalna vrednost kompleksa je njegova lokacija 
neposredno ob zelenem zaledju Trške Gore, do katere se 
ohranja peš povezava mimo studenca sv. Rozalije, ki ima 
zgodovinski in simbolni pomen za staro mestno jedro Krškega. 
Območje studenca sv. Rozalije se obravnava in uredi v sklopu 
celostne ureditve načrtovanega kompleksa.

(3) Načrtovana gradnja predstavlja novo prostorsko pote-
zo in hkrati razvojno priložnost starega mestnega jedra Krško. 
Vendar pa pozidava niti po višini niti po tlorisnih gabaritih ne 
bo imela negativnih vplivov na obstoječo strukturo mesta in na 
podobo naselja v širšem prostoru oziroma vedute nanj. Zaradi 
umeščenosti pod hrib nov kompleks tudi ne bo motil pogledov 
na širšo okolico.

2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

6. člen
(funkcionalna zasnova)

(1) Nova pozidava ima v osnovi vzdolžno postavitev 
objektov v smeri sever–jug, ki sledi zasnovi uličnega niza ob 
Cesti krških žrtev. Ta prevladuje nad prečno potezo v smeri 
vzhod–zahod.

(2) Pozidavo sestavlja en, ali več objektov v sklopu treh 
nizov pozidave:

– vzdolžni niz A, ki je lociran vzporedno s Cesto krških 
žrtev,

– prečni niz B ob južni meji OPPN,
– vzdolžni niz C in D ob vznožju Trške Gore.
(3) Glavni dostop do območja je iz Bohoričeve ulice.
(4) Osrednji in severni del območja OPPN se nameni za 

ureditev skupne zelene površine in parkirišč.
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2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti  
in vrste posegov v prostoru

7. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list 

RS, št. 37/18) je na območju OPPN dopustna gradnja nasle-
dnjih osnovnih objektov:
1 STAVBE, od teh:

11 Stanovanjske stavbe, od teh:
112 Večstanovanjske stavbe
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komuni-
kacij
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
127 Druge nestanovanjske stavbe, od teh:

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (od teh 
samo nadstrešnice)

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:

211 Ceste, od teh:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste,

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 
vodi.
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas, od teh:
– otroška in druga javna igrišča,
– javni vrtovi in parki, trgi, ki niso sestavni del javne 
ceste

242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje, od tega:
– oporni zidovi, škarpa, objekti za zadrževanje pla-
zov, ograje.

3 DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh:
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.

(2) Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje 
sončne energije (solarni in foto-voltaični sistemi), pod pogojem, 
da s tem soglaša organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so, poleg bivanja, dopustne nasle-
dnje dejavnosti, določene v Uredbi o uvedbi in uporabi standar-
dne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

(G) TRGOVINA,
(I) GOSTINSTVO,
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-

STI,
(K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI,
(L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,
(M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DE-

JAVNOSTI,
(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNO-

STI,
(O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DE-

JAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI,
(P) IZOBRAŽEVANJE
(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO,
(R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 

DEJAVNOSTI,
(S) DRUGE DEJAVNOSTI.

(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena 
ter tudi drugih nemotečih dejavnosti, je dopustno pod pogojem 
zagotovitve zadostnih parkirnih mest za opravljanje dejavnosti.

9. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)

V območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe grad-
benih in drugih del pod pogoji tega odloka:

– novogradnje,
– rekonstrukcije,
– vzdrževanje objektov,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitve,
– spremembe namembnosti.

10. člen
(vrste dopustnih pomožnih objektov, vključno z njihovo lego, 

velikostjo in oblikovanjem)
(1) Dopustna je postavitev naslednjih pomožnih objektov, 

ki dopolnjujejo funkcijo osnovnih objektov:
– pokritih stojal za kolesa,
– pokritega zbirnega mesta za odpadke,
– ograj,
– grajenega ribnika in paviljona oziroma ute v sklopu 

parkovne ureditve,
– rezervoarja (npr. za deževnico).
Dopustna je tudi postavitev nadstreškov, zasteklitev bal-

konov, postavitev senčil, ograjevanje atrijev, teras, ipd., in sicer 
na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt.

(2) Pomožne objekte je dopustno postavljati znotraj grad-
bene parcele z odmikom 0,5 m od sosednjega zemljišča; ob 
soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna postavitev 
na parcelno mejo. Umeščajo se na način, da ne onemogočajo 
funkcioniranja osnovnih stavb in sosednjih zemljišč.

(3) Objekti so locirani in oblikovani tako, da ne poslabšu-
jejo izgleda osnovnih objektov in videza območja. Višina ograj 
je do 2,2 m, postavitev ograj ob ulico (Bohoričevo, Cesto krških 
žrtev) ni dopustna.

(4) Kot pomožni objekti se lahko postavljajo tudi vsi grad-
beni inženirski objekti in drugi gradbeni posegi iz 7. člena tega 
odloka.

2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege  
osnovnih objektov

2.3.2.1 Regulacijske črte

11. člen
(gradbena meja)

(1) Na območju OPPN je za gradnjo osnovnih stavb 
določena gradbena meja-črta, ki je najbolj izpostavljeni deli 
stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od njih 
odmaknjeni v notranjost zemljišča.

(2) Prikaz gradbene meje je razviden iz grafičnih načrtov.

2.3.2.2 Lega osnovnih objektov na zemljišču z njihovo 
funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo

12. člen
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov – splošno)

(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki 
morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah 
na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, 
klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.

(2) Pri projektiranju in gradnji se upošteva predpis o uni-
verzalni graditvi in uporabi objektov.

13. člen
(lega, velikost in oblikovanje osnovnih stavb)

(1) Nova pozidava ima v osnovi vzdolžno postavitev 
objektov (niza stavb A ter C in D), ki je značilna za staro mestno 
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jedro Krškega in poteka v smeri sever–jug, vzporedno z reko 
Savo in Cesto krških žrtev. Prečna poteza (niz B), ki poteka v 
smeri vzhod–zahod, je glede višine podrejena vzdolžni. Tlorisi 
objektov so v osnovi podolžni (ne nujno pravokotni), dopustna 
je tudi umestitev kvadratnih objektov po vzoru vila blokov ob 
Bohoričevi ulici.

(2) Novo pozidavo sestavlja ena ali več stavb, ki so lahko 
medsebojno povezane. Dopustni so presledki med stavbami.

(3) Stavbe vzdolžnega niza (C in D) ob vznožju Trške 
Gore so členjene oziroma razgibane tako v horizontalni smeri 
(tlorisi), kot tudi po višini.

(4) Lega stavb: osnovne stavbe se umeščajo znotraj do-
ločene gradbene meje. Izven gradbene meje lahko segajo le 
balkoni, nadstreški, zunanja stopnišča, ipd.

(5) Višinski gabariti in etažnost:
– niz A: od P+2 ali P+1+M do največ P+3 ali P+2+M; viši-

na do 14 m od kote terena ob objektu do najvišje točke strehe,
– niz B: vsaj eno etažo nižji od niza A,
– niza C in D: do največ P+5; višina do 19 m od kote 

terena ob stavbi do najvišje točke strehe.
Na celotnem območju je dopustna izvedba kleti.
(6) Faktorji:
– faktor zazidanosti (FZ) gradbene parcele: do 0,6. V 

faktor zazidanosti se štejejo osnovne in pomožne stavbe; ne 
štejejo pa se sekundarni deli stavb, kot so: balkoni, zunanja 
stopnišča in klančine, horizontalna senčila, napušči, nadstreški 
nad vhodom, ipd. Prav tako se v faktor zazidanosti ne štejejo 
parkirišča oziroma manipulativne površine in drugi objekti, ki 
niso stavbe,

– faktor odprtih bivalnih površin – to so vse odprte površi-
ne, razen parkirišča in dostopna cesta (FBP): najmanj 0,3; od 
tega vsaj 0,15 zelenih površin.

(7) Oblikovanje: oblikovanje objektov naj bo čim bolj nev-
tralno. Pri nizih A in C ter D naj se z oblikovanjem poudari 
osnovno, vzdolžno linijo objektov. Fasade objektov so eno-
stavne, pri izbiri barv so prepovedane fluorescentne in močno 
intenzivne barve. Strehe so ravne (dopustna je tudi izvedba 
terasne etaže), za niz A ob Cesti krških žrtev je dopustna tudi 
izvedba dvokapne strehe naklona med 35 in 45 stopinj.

2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede ureditve okolice

14. člen
(ureditev okolice)

(1) Do studenca sv. Rozalije se zagotavlja javno dostopna 
peš povezava bodisi kot pokrit prehod skozi stavbni niz C-D 
(pasaža), ali pa se pusti odprt prehod med stavbami. Peš po-
vezava skozi kompleks se navezuje na obstoječo pohodniško 
pot proti Trški Gori.

(2) V sklopu projektiranja načrtovanih ureditev se območje 
studenca sv. Rozalije vključi v projekt, kot element ureditve 
okolice kompleksa.

(3) Prometne in manipulativne površine ob stavbah se 
asfaltira ali tlakuje ter v čim večji možni meri ozeleni.

(4) Zelene površine se uredi kot zelenice, zasajene z 
grmovnicami, visoko vegetacijo, cvetličnjaki, ipd. ter nameni za 
ureditev otroškega igrišča.

2.3.4 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

15. člen
(parcelacija)

(1) Gradbena parcela je posebej določena na območju 
načrtovanih stavb ter posebej na območju prometnih površin 
ob Bohoričevi ulici in Cesti krških žrtev. Predlog parcelacije je 
razviden iz grafične priloge.

(2) Dopustna je delitev ali združevanje gradbenih parcel, 
pri čemer morajo nove parcele omogočati funkcionalno upora-
bo prostora za namen, ki je določen s tem odlokom.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje  
in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

3.1 Skupne določbe

16. člen
(skupne določbe glede infrastrukture)

(1) Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje 
objektov gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem bese-
dilu GJI) ter priključkov nanjo in vzdrževalna dela v javno korist. 
Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, 
predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. 
Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje 
ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi 
predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi z 
izhodišči in mnenji k OPPN.

(2) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posame-
znih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi 
predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja po-
sameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posa-
meznih omrežij, podanimi z izhodišči in mnenji k OPPN in 
s pridobitvijo njihovega mnenja na projektno dokumentacijo. 
Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.

(3) Okvirne trase priključkov na gospodarsko javno infra-
strukturo so razvidne iz grafičnega načrta B5.

3.2 Prometna infrastruktura

17. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Glavni dostop do območja se zagotavlja iz Bohori-
čeve ulice, iz katere je urejen že obstoječ dovoz do območja. 
Dopustna je ureditev dodatnih dostopov, v skladu s pogoji 
upravljavca občinskih cest.

(2) Parkirne površine za stanovalce in za eventualno 
opravljanje dejavnosti se zagotovijo znotraj gradbene parcele 
stavbe. Za stanovalce se zagotavlja najmanj 1,5 parkirnega 
mesta na stanovanjsko enoto. V primeru izvajanja dejavnosti 
iz 8. člena tega odloka se število parkirišč zagotavlja v skladu 
z veljavnimi normativi. Ob Bohoričevi ulici se uredijo javna 
parkirna mesta.

(3) Uredi se peš povezava (bodisi kot peš pot čez ob-
močje zelenih površin znotraj kompleksa bodisi kot pločnik ob 
Bohoričevi ulici) od stanovanjskega kompleksa do avtobusnega 
postajališča, severno od območja OPPN. Ohranja se pločnik 
ob Cesti krških žrtev.

3.3 Elektroenergetsko omrežje

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za območje OPPN je izdelana idejna zasnova elektri-
fikacije stanovanjskega kompleksa Avtoline v starem mestnem 
jedru Krško (izdelal Marjan Grobelšek s.p., št. načrta 7E222, 
marec 2022).

(2) Novi objekti se priključujejo na distribucijsko omrež-
je na nizko napetostnih zbiralnicah v transformatorski postaji 
TP Krško Gazela: 1026 in na TP Bohoričeva: 290.

(3) Elektroenergetsko omrežje na območju OPPN se 
zgradi na način, da zagotavlja uravnoteženo obtežbo distribu-
cijskega omrežja. Načrtovane so ukinitve obstoječih NN kablov 
ter polaganje novih.

(4) Na območju načrtovane gradnje se nahaja obstoječ 
SN kablovod, ki povezuje obstoječi TP. SN kablovod se na delu 
trase ustrezno zaščiti.

(5) Načrtovane rešitve elektroenergetskega omrežja so 
razvidne iz grafičnega načrta B5 Potek omrežij in priključevanje 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. V fazi projekti-
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ranja so dopustna odstopanja od prikazanih rešitev, na podlagi 
uskladitve z upravljavcem elektro energetskega omrežja.

3.4 Plinovodno omrežje

19. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Nove stavbe se lahko priključi na že zgrajeno dis-
tribucijsko plinovodno omrežje odsek R206-PE125 in odsek 
R404-PE63 z delovnim tlakom 4 bare, ki poteka ob Bohoričevi 
ulici in po Cesti krških žrtev.

(2) Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz PURES se 
predvidi ogrevanje bodisi z zemeljskim plinom bodisi ogrevanje 
s priključitvijo na toplovod iz kotlovnice na Bohoričevi ulici, ali 
pa z obnovljivimi viri energije (lahko v kombinaciji s plinom ali 
priključitvijo na toplovod).

3.5 Oskrba z vodo

20. člen
(oskrba s pitno vodo ter požarna voda)

(1) Obstoječe vodovodno omrežje se zaradi dotrajanosti 
in pod dimenzioniranosti ukine na priključnem mestu.

(2) Načrtovane stavbe se priključijo na obstoječe vodovo-
dno omrežje DLTŽ 150, ki poteka ob Bohoričevi ulici.

(3) Vodomerni jaški za načrtovane stavbe se izvedejo 
izven objekta na vedno dostopnem mestu. Izvedejo se čim 
bližje priključnemu mestu, izven prometnih in parkirnih površin.

(4) Voda za gašenje stavb se zagotavlja iz vodovodnega 
omrežja. Za potrebe gašenja se predvidi hidrante. Natančno 
število, razmestitev in vrsto hidrantov, potrebno količino vode in 
druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v štu-
diji požarne varnosti, ki se izdela za požarno zahtevne objekte.

3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

21. člen
(komunalne in padavinske odpadne vode)

(1) Na obravnavanem območju se načrtuje kanalizacijsko 
omrežje v ločenem sistemu (posebej komunalne odpadne vode 
in posebej padavinske). To se priključi na obstoječo mešano 
kanalizacijo, ki poteka ob Bohoričevi ulici.

(2) Čiste padavinske vode se razpršeno ponika, ali spelje 
v mešano kanalizacijo ob Bohoričevi ulici. Če bodo čiste vode 
speljane v kanalizacijo, se pred izpustom izvede zadrževanje 
(zatravitev, travne plošče, cevni zadrževalnik, zadrževani ba-
zen, suhi zadrževalnik, …), da se prepreči hipni odtok. Pada-
vinske vode se odvodnjava na način, da ne pritekajo na javne 
površine in ne povzročajo škode sosednjim zemljiščem.

3.7 Odpadki

22. člen
(odpadki)

(1) Zagotovi se redno zbiranje in odvoz odpadkov.
(2) Odjemni in zbirni prostor mora ustrezati funkcionalnim, 

estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-varstvenim pogo-
jem ter ne sme ovirati prometa na javnih površinah.

(3) Odjemni prostor se locira na območju, ki je izvajalcu 
javne službe prosto dosegljiv in čim bližje transportni poti sme-
tarskega vozila.

(4) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki 
določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali 
zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravna-
nja z njimi. Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje 
komunalnih odpadkov se na območju OPPN izvaja skladno z 
veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju 
občine Krško. Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z ve-
ljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki 
nastajajo pri gradbenih delih.

3.8 Elektronske komunikacije

23. člen
(elektronske komunikacije)

(1) Nove stavbe se lahko na telekomunikacijsko (TK) 
omrežje priključijo z navezavo na najbližji TK kabelski jašek TK 
kabelske kanalizacije ob Bohoričevi ulici. Priključitev je možna 
tudi iz pomožnega kabelskega jaška na jugovzhodnem vogalu 
objekta Cesta krških žrtev 52.

(2) Priključitev na širokopasovno optično omrežje je mo-
žna bodisi pri stavbi CKŽ 53 (jašek na obstoječi cevni kanali-
zaciji) bodisi na predvideno cevno kanalizacijo na odseku med 
stavbama CKŽ 55 in 69 (gradnja cevne kanalizacije je predvi-
dena v okviru predvidene rekonstrukcija ceste).

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

24. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Upoštevati je treba pravne režime varstva kulturne 
dediščine za:

– območje naselbinske dediščine Krško-Mestno jedro 
(evidenčna številka 15931),

– arheološko najdišče Krško-Arheološko najdišče Mesto 
(evidenčna številka 16574),

– vplivno območje Krško-Cerkev sv. Rozalije (evidenčna 
številka 1951).

(2) Pri naselbinski dediščini se posebno pozornost posveti 
ohranjanju naselbinske zasnove in odnosov med posameznimi 
stavbami ter med stavbami in odprtim prostorom. Ohranja se 
varovane vrednote, kot so: prepoznavna lega v prostoru oziro-
ma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti), podoba naselja 
ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike 
strešin, kritina), odnosi med naseljem ali med njegovim delom 
in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega).

(3) Območje OPPN se nahaja znotraj arheološkega najdi-
šča, zato bo po območju posegov v tla treba izvesti predhodne 
arheološke raziskave.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi,  
varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave

25. člen
(ohranjanje narave)

Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, 
EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.

26. člen
(varstvo voda in tal)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih 
virov.

(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvaja-
njem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustre-
znim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti 
skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.

(3) Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo upora-
bljale nevarne snovi (npr. motorna goriva, olja, maziva, ipd.) 
se uredijo v skladu z veljavnimi predpisi na način, da zajamejo 
vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predsta-
vljale nevarnost glede varstva zraka.
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(2) V času gradnje se izvajajo ukrepi za preprečevanje 
prašenja in smiselno uporabljajo določila predpisa o prepreče-
vanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Za obravnavano območje se po možnosti zagotovi 
pogoje za območje II. stopnje varstva pred hrupom; glede na 
namensko rabo prostora lahko tudi III. stopnje.

(2) Naprave, ki lahko povzročajo hrup (toplotne črpalke, 
prezračevalne naprave) se umeščajo na mesta, da povzročajo 
čim manj motečega hrupa.

(3) V fazi gradnje se izvajajo ukrepi za preprečevanje 
hrupa in smiselno uporabljajo določila predpisa o mejnih vre-
dnostih kazalcev hrupa v okolju.

29. člen
(svetlobno onesnaževanje in osončenost)

(1) Razsvetljava se načrtuje na način, da osvetljenost, ki 
jo povzroča na oknih varovanih prostorov ne presega mejnih 
vrednosti, ki so za tovrstne prostore predpisane v skladu s 
predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje.

(2) Za stanovanjske stavbe se zagotavlja osončenje v 
skladu z veljavnimi predpisi.

6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

30. člen
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na poplavnem območju, 
ali na območju, kjer bi bili potrebni zaščitni protierozijski ukrepi.

(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov 
na območju ni verjetnost pojavljanja plazov.

31. člen
(seizmološke zahteve)

(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načr-
tovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske 
odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim stan-
dardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 
(SIST EN-1998).

(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na obmo-
čju OPPN določen projektni pospešek tal 0,200 g.

32. člen
(požarno varstvo)

(1) Pri gradnji objektov se izpolnjuje zahteve za varnost 
pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.

(2) Pri načrtovanju se upošteva pogoje za varen umik lju-
di, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti 
in od sosednjih parcel ali zagotavlja ustrezno protipožarno loči-
tev. Ustrezno se načrtuje dostope, dovoze in delovne površine 
za intervencijska vozila ter oskrbo z vodo za gašenje. Zadostne 
količine požarne vode se zagotovi iz vodovodnega omrežja.

(3) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja iz Ceste 
krških žrtev, Bohoričeve ulice in preko obstoječe javne poti Bo-
horičeva – Žvika. Delovne površine za intervenco se zagotovijo 
v sklopu parkirišč in drugih utrjenih površin na območju OPPN.

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve  
in drugi pogoji za izvajanje OPPN

33. člen
(etapnost)

(1) Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati eta-
pno. Posamezna etapa lahko obsega tudi le del posameznega 

niza objektov, vendar mora predstavljati funkcionalno zaklju-
čeno celoto.

(2) Do izvedbe načrtovanih ureditev je za na celotnem 
območju OPPN dopustno opravljanje obstoječih dejavnosti, za-
časno parkiranje in ureditev odprtih bivalnih (zelenih ali drugih 
odprtih bivalnih) površin.

34. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)

Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi pred-
pisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne var-
nostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaževanje okolja.

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

35. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Na območju OPPN je dopustno odstopanje pri prome-
tnem in drugem infrastrukturnem urejanju, v kolikor to zahteva 
prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustre-
znejšo tehnično-tehnološko rešitev izvedbe, ali bolj ekonomič-
no rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo vsebinskega 
koncepta OPPN.

(2) Dopustna so odstopanja pri zasnovi, legi, velikosti 
in oblikovanju objektov na območju OPPN, vključno z vsemi 
pripadajočimi ureditvami ter pri parcelaciji, če to dovoljujejo 
usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, če 
gre za ustreznejšo tehnično rešitev in tehnologijo izvedbe 
in v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega kon-
cepta območja ter so za izvedbo teh odstopanj pridobljena 
mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev. Pri parcelaciji so 
odstopanja dopustna tudi v smislu prilaganja obstoječi la-
stniški strukturi.

(3) Odstopanja ne smejo bistveno spreminjati načrtova-
nega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov 
na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristijo oziroma 
interesi. Spremembe, dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati 
realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in pod-
zakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in 
varovanje okolja.

III. KONČNE DOLOČBE

36. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskega  

izvedbenega akta)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN iz 

prvega odstavka 4. člena tega odloka preneha veljati Odlok o 
ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgo-
dovinskega jedra Krško (SDL št. 8/86, Uradni list RS, št. 63/93, 
62/01, 84/09, 23/15, 32/17 in 71/18).

37. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpek-
cijske službe.

38. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za ure-
janje prostora v Mestni občini Krško ter na sedežu Krajevne 
skupnosti mesta Krško.
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39. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3503-9/2021-O502
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3159. Odlok o ureditvi parkiranja na javnem 
parkirišču P+R ob železniški progi v Krškem

Na podlagi 6., 15. in 65. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 161/21 – popr.), 56. člena Zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 
– ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 
75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), 62. in 100. člena Zakona 
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 
46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – 
odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 46. člena Odloka o občinskih 
javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni 
list RS, št. 72/11, 20/12, 23/15, 18/16, 71/16, 62/17 in 8/18) 
je Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 
2022, sprejel

O D L O K
o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R 

ob železniški progi v Krškem
1. člen

S tem odlokom se na javnem parkirišču P+R pri železniški 
progi v Krškem, na zemljiščih s parc. št. 355/42, 355/54, 11/10, 
355/16, 384/1, 355/13, 355/14, 614, 25/3, k.o. Videm in parc. 
št. 742/6, 801/16, 817/1, *523, 801/27, *524, *525, *526, 801/2, 
853, 801/21, 801/20, 208/10, k.o Videm, dovoli parkiranje oseb-
nih vozil potnikov, ki potovanje nadaljujejo z uporabo sredstev 
javnega potniškega prometa, med 6. in 18. uro.

2. člen
Parkirišče na katerem velja ureditev, je označeno na 

dostopu na parkirišče s prometnim znakom št. 2413 »Parkiraj 
in presedi« ter dopolnilno tablo »Med 6. in 18. uro Parkiranje 
dovoljeno za uporabnike javnega potniškega prometa«.

3. člen
Voznik mora v vozilu obvezno označiti čas prihoda, na no-

tranji strani vetrobranskega stekla tako, da je z zunanje strani 
vozila dobro viden in v celoti čitljiv skozi vetrobransko steklo.

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, izvajati se začne po izvedbi potrebnih 
tehničnih ukrepov.

Št. 351-178/2017-O602
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3160. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Mestne občine Krško za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 
– ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 
29/22 – ZUOPDCE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 
in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 
29. 9. 2022, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  
Mestne občine Krško za leto 2023

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 

(Uradni list RS, št. 3/22) se prvi odstavek 2. člena spremeni 
tako, da glasi:

»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del 
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv konta Sprememba 
proračuna 

2023

1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 43.591.246

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 36.474.101

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 22.581.620

700 Davki na dohodek in dobiček 18.913.140

703 Davki na premoženje 3.055.400

704 Domači davki na blago in storitve 611.050

706 Drugi davki in prispevki 2.030

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 13.892.481

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.995.881

711 Takse in pristojbine 22.000

712 Globe in druge denarne kazni 70.200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.400

714 Drugi nedavčni prihodki 10.718.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 1.124.000
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720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 94.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 1.030.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 2.350

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.350

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.980.795

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.916.136

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in drugih držav 3.064.659

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  
IN DRUGIH DRŽAV 10.000

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 10.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 46.869.334

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 9.505.695

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.326.895

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 383.785

402 Izdatki za blago in storitve 6.285.481

403 Plačila domačih obresti 90.100

409 Rezerve 419.434

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 16.482.849

410 Subvencije 883.550

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 9.228.373

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 1.429.209

413 Drugi domači transferi 4.941.717

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 19.905.035

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 19.905.035

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+431) 975.756

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 384.100

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 591.656

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) –3.278.088

III/1. Primarni presežek (primanjkljaj) –3.192.988

III/2. Tekoči presežek (primanjkljaj) 10.485.557

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

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

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 3.000.000

500 Domače zadolževanje 3.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 1.309.826

550 Odplačila domačega dolga 1.309.826

1.IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.587.915

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.690.174

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.278.088

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 1.600.000

«

2. člen
V 9. členu odloka se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) O idejnem predlogu krajevne skupnosti odloči pred-

sednik sveta krajevne skupnosti.«

3. člen
V 14. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se 

po novem glasi:
»(1) Mestna občina Krško se v letu 2023 za kritje presež-

kov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev 
in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja pri poslov-
nih bankah oziroma pri EZR države namerava zadolžiti za 
3.000.000 EUR.«

4. člen
V 15. členu odloka se spremeni drugi odstavek tako, da 

se po novem glasi:
»(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladu-

joč vpliv se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži do višine 
1.500.000 EUR.«

5. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2023 

sta sestavni del tega odloka.



Stran 9898 / Št. 132 / 14. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-195/2022-O802
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan 
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3161. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje 
občine Krško

Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 
– odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine 
Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi  

Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo  

za območje občine Krško

1. člen
V petem odstavku 10. člena Odloka o podlagah za odme-

ro komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 36/21) se črta 
besedilo: »in za druge gradbene posege«.

2. člen
V drugem odstavku 19. člena odloka se črta besedilo: 

»priklopa obstoječega objekta na komunalno opremo« in na 
istem mestu nadomesti z besedilom: »izboljšanja opremljenosti 
zemljišča«.

3. člen
(1) Prvi, tretji, četrti in sedmi odstavek 21. člena odloka 

se črtajo.
(2) Drugi odstavek 21. člena odloka postane prvi odstavek 

in se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-

mo se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se 
štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajo-
čem zemljišču osnovnega objekta.«.

(3) Dosedanji peti in šesti odstavek 21. člena odloka se 
preštevilčita in postaneta drugi in tretji odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-78/2020-O504
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan 
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3162. Sklep o načinu financiranja političnih strank 
v Mestni občini Krško

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – 
uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet 
Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank  

v Mestni občini Krško

I.
Političnim strankam, ki so dobile najmanj polovico števila 

glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta 
Mestne občine Krško, pripadajo sredstva iz proračuna Mestne 
občine Krško. Višina sredstev, namenjenih za financiranje po-
litičnih strank, se določi v proračunu Mestne občine Krško za 
posamezno proračunsko leto. Letna višina sredstev za finan-
ciranje političnih strank ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih 
ima občina zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje 
občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakon-
skih nalog za to leto.

II.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu 

financiranja političnih strank v Občini Krško (Uradni list RS, 
št. 21/16).

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 093-2/2022-O305
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3163. Sklep o potrditvi cene oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode in prevzema grezničnih 
gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav ter o potrditvi novelacije Elaborata 
o oblikovanju cen storitev gospodarske 
javne službe: Oskrba s pitno vodo v mestni 
občini Krško in novelacije Elaborata 
o oblikovanju cen storitev gospodarske javne 
službe: Odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode v mestni 
občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) 
je Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 
2022, sprejel
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S K L E P
o potrditvi cene oskrbe s pitno vodo,  

odvajanja in čiščenja komunalne  
odpadne vode in prevzema grezničnih gošč  
in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav  

ter o potrditvi novelacije Elaborata  
o oblikovanju cen storitev gospodarske javne 

službe: Oskrba s pitno vodo v mestni  
občini Krško in novelacije Elaborata  

o oblikovanju cen storitev gospodarske javne 
službe: Odvajanje in čiščenje komunalne  

in padavinske odpadne vode  
v mestni občini Krško

I.
Občinski svet Mestne občine Krško potrjuje nove pred-

računske lastne in zaračunane cene izvajanja storitev obve-
zne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter prevzema grezničnih gošč in blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav.

Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno 
vodo za vse uporabnike od 1. 10. 2022 naprej:

Storitev Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Oskrba s pitno vodo v m3 1,1093 1,2147

Predračunska lastna in zaračunana cena storitve odva-
janja komunalne odpadne vode za vse uporabnike od 1. 10. 
2022 naprej:

Storitev Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Odvajanje komunalne odpadne 
vode v m3 0,3445 0,3772

Predračunska lastna in zaračunana cena storitve čiščenja 
komunalne odpadne vode za vse uporabnike od 1. 10. 2022 
naprej:

Storitev Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Čiščenje komunalne odpadne 
vode v m3 0,7024 0,7691

Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema gre-
zničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav od 
1. 10. 2022 naprej:

Storitev Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Prevzem grezničnih gošč  
in blata iz malih komunalnih 
čistilnih naprav

0,4311 0,4721

II.
Občinski svet potrjuje novelaciji Elaborata o oblikovanju 

cen storitev gospodarske javne službe: Oskrba s pitno vodo 
v mestni občini Krško ter Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe: Odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode v mestni občini Krško, ki stopita 
v veljavo s 1. 10. 2022.

III.
Cene oziroma tarife, podane v ponudbi za pridobitev 

koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v občini 
Krško, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo 
še naprej v veljavi.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in ve-

lja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 10. 2022 dalje.

Št. 354-183/2021-O604
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3164. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine 
Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2022

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 3052/6, vpisani v k.o. 1322 – Krško,
– parc.št. 798/61, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 798/63, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 798/65, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 798/66, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 835/12, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 835/15, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 751/22, vpisani v k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 992/12, vpisani v k.o. 1358 – Dolenji Leskovec,
– parc.št. 599/31, vpisani v k.o. 1360 – Rožno,
– parc.št. 599/36, vpisani v k.o. 1360 – Rožno,
– parc.št. 599/41, vpisani v k.o. 1360 – Rožno,
– parc.št. 599/42, vpisani v k.o. 1360 – Rožno,
– parc.št. 599/47, vpisani v k.o. 1360 – Rožno.

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.

III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko
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LITIJA

3165. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Ob-
činski svet Občine Litija na 26. redni seji dne 26. 9. 2022 sprejel

S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1836 Kresnice: 1049/8, 1049/2, 1049/6.
– k.o. 1854 Tihaboj: 835/2,
– 1835 Hotič: 1545/9, 1538/8, 1545/12,
– 1839 Jablanica: 1670/2.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti 
ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepre-
mičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše 
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-390
Litija, dne 27. septembra 2022

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

3166. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega od-
stavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 26. redni seji z dne 
26. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1835 Hotič: parc. št. 1339/203, parc. št. 1338/110, s 
parc. št. 1338/107, s parc. št. 1338/105 in s parc. št. 1338/104.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugoto-
vitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena, nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po 
uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa 
v zemljiško knjigo vpisal zaznambo o grajenem javnem dobru 
lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-388
Litija, dne 27. septembra 2022

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

3167. Sklep o razrešitvi in imenovanju 
nadomestnega člana Občinske volilne 
komisije Občine Litija

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZVL – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. 
US) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) 
je Občinski svet Občine Litija na 26. redni seji dne 26. 9. 2022 
sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana 

Občinske volilne komisije Občine Litija

I.
Razreši se Janez Beja, Konjšica del 29, 1272 Polšnik 

– namestnik člana. Za nadomestnega člana se imenuje Aleš 
Pograjc, Konjšica del 4, 1272 Polšnik – namestnik člana.

Št. 011-2/2018-291
Litija, dne 26. septembra 2022

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

LJUBNO

3168. Odlok o razglasitvi Petkove hiše za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) ter 
17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je 
Občinski svet Občine Ljubno na 21. redni seji dne 29. 9. 2022 
sprejel
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O D L O K
o razglasitvi Petkove hiše  

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota 

dediščine: Ljubno ob Savinji – Petkova hiša, Plac 3, EŠD 21307 
(v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– izjemnost tipa stavbe v osrednjem delu naselja Ljubno, 

v neposredni bližini cerkve svete Elizabete, ki je dominantna 
v prostoru;

– vrisana lokacija v Franciscejskem katastru kaže na 
njeno kontinuiteto v prostoru;

– ohranjena je prvotna zasnova hiše (vir: Franciscejski 
kataster) in zasnova prizidka (od 1. svetovne vojne);

– ohranjen je gradbeni material in v prizidku delno stavb-
no pohištvo;

– identitetna in simbolna pričevalnost za lokalno skupnost;
– ohranjenost izvirnika, ki se kaže v ohranjenih gabaritih, 

tlorisni zasnovi in arhitekturnem oblikovanju;
– prostorska prepoznavnost v trškem jedru.
(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita 

njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje va-
rovane sestavine:

– stavbna substanca hiše in prizidka s tlorisnimi in višin-
skimi gabariti in notranjo zasnovo;

– oblika fasade, razporeditev okenskih in vratnih odprtin 
in oblika stavbnega pohištva;

– oblika in naklon strehe;
– vso zgodovinsko gradivo: zapiski, fotografije, listine;
– vsi predmeti, ki so zabeleženi v inventarni knjigi.

3. člen
Spomenik obsega nepremičnino: parc. št.: 589, k.o. Ljub-

no, na kateri stoji stavba s stavbno številko 213.

4. člen
(1) Meje spomenika so izrisane na digitalnem katastrskem 

načrtu – DKN v merilu 1:2880 in temeljnem topografskem na-
črtu – TTN v merilu 1:5000.

(2) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina 
Ljubno (v nadaljevanju: občina) in Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod), Območna enota 
Celje.

5. člen
(1) Za spomenik velja splošni varstveni režim, ki določa:
– spodbujanje tajnostne uporabe spomenika, to je upora-

be spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča 
izgube njenih kulturnih lastnosti;

– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim 
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne 
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje 
generacije;

– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge 
pomene spomenika;

– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika 
ter njegove materialne substance;

– ohranjanje varovanih sestavin spomenika;
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno 

ohranjajo njegove varovane vrednote;
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih 

gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju 
njegove posebne narave in družbenega pomena.

(2) Za spomenik velja varstveni režim, ki predpisuje ohra-
njanje njegovih varovanih sestavin, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova;
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin);
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega 

zunanjega prostora;
– stavbno pohištvo in vsa premična notranja oprema, 

ki je namenjena bodoči muzejski predstavitvi in je vpisana v 
inventarno knjigo;

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico;
– pojavnost in vedute;
– celovitost dediščine v prostoru.

6. člen
(1) Vplivno območje spomenika je območje kulturnega 

spomenika Ljubno ob Savinji – Trško jedro, EŠD 4450 (Uradni 
list SRS, št. 27/87 – 1324, Uradno glasilo zgornjesavinjskih ob-
čin, št. 5/2000-44, Uradni list RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-
4434 in 68/2012-2673).

(2) Ker se varstvenega režima za obravnavani spomenik 
iz citiranega Odloka ne da razbrati (gre za primer starejšega 
akta), je potrebo upoštevati 134. člen ZVKD-1, ki določa var-
stveni režim za naselbinske spomenike:

– varuje se morfološka zasnova in parcelacija naselja;
– javni prostor in njihova oprema;
– ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in 

barvni skladnosti;
– gabariti, meje in silhueta naselja.

7. člen
Lastnik spomenika mora v sorazmerju s svojimi zmo-

žnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo 
predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in 
posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne 
namembnosti. Oglede in dostopnost je potrebno uskladiti z 
lastnikom spomenika.

8. člen
(1) Za vse posege v spomenik je potrebno pridobiti kultur-

novarstveno soglasje (prvi odstavek 28. člena ZVKD-1). Prav 
tako je potrebno pridobiti soglasje za posege v vplivno območje 
spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi.

(2) Za posege, za katere je predpisano gradbeno dovolje-
nje, se kulturnovarstveno soglasje izdaja kot projektno soglasje 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(3) V skladu z 29. členom (ZVKD-1) je potrebno pred iz-
dajo kulturnovarstvenega soglasja, pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-

stojen za področje kulturne dediščine.

10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v ze-

mljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičnini, 
navedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2022-1
Ljubno, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik
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MIREN - KOSTANJEVICA

3169. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli 
št. 275/5 in 1765/2 obe k. o. 2330 SELA 
NA KRASU

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 26. redni seji dne 22. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 275/5  

in 1765/2 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU
1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita 
nepremičnini parc. št. 275/5 in parc. št. 1765/2 obe k. o. 2330 
SELA NA KRASU, ki v naravi predstavljata del lokalne ceste, 
kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot LC 
260014 R3 614 (Opatje selo–Komen) – Korita na Krasu.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremič-
nini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenima nepremičninama 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
– občinska javna cesta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0019/2022-2
Miren, dne 22. septembra 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

NOVA GORICA

3170. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 
Oljčni gaj Loke

Na podlagi tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 28. člena Sta-
tuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 3. 10. 2022 
sprejel

S K L E P
o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Oljčni gaj Loke
1.

(predmet sklepa)
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Oljčni gaj Loke (v nadalje-

vanju OPPN) na pobudo investitorja, ki je v območju urejanja 
OPPN (v nadaljevanju: pobudnik).

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3, v nadaljevanju: 
ZUreP-3) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne ob-
čine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/18 – uradno prečiščeno 
besedilo, 30/18, 31/20, v nadaljevanju OPN).

OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod 
identifikacijsko številko: 3205

2.
(območje OPPN in predmet načrtovanja)

Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljevanju: MONG), v naselju Loke. Zemljišča, ki jih obrav-
nava OPPN, ležijo v vzhodnem delu enote urejanja prostora 
(v nadaljevanju: EUP) KR-25/04. OPN v 108. členu določa, da 
podrobne izvedbene pogoje v EUP določa predviden Občinski 
podroben prostorski načrt za namene stanovanjske gradnje s 
pripadajočo prometno, komunalno, energetsko in elektronsko 
opremo.

Za območje OPPN je v celoti določena namenska raba 
SS – stanovanjske površine, s podrobnejšo namensko rabo 
SSe – prostostoječa individualna gradnja.

Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski 
občini 2308 Loke: 134, 136, 141/7 in 141/8. Območje se lahko 
v času priprave OPPN spremeni. Izven ureditvenega območja 
OPPN so predvideni trajni posegi zaradi ureditve prometnih 
površin ter izvedbe elektroenergetskega, telekomunikacijskega 
in vodovodnega priključka na parcelah: 1353, 1227/2, 393 in 
400/2, vse k.o. Loke.

Površina območja OPPN meri okvirno 5.200 m2.

3.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Na podlagi pobude investitorja, strokovnih preveritev, ura-
dnih podatkov in evidenc, prostorskih aktov in predpisov ter 
varstvenih režimov bodo podatki ustrezni vključeni v osnutek 
OPPN.

Pri pripravi posameznih faz OPPN se bo upoštevalo 
regionalni in občinski prostorski plan, hierarhično nadrejene 
prostorske načrte, državni prostorski red, obstoječe strokovne 
podlage, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: 
NUP), druge usmeritve in podatke NUP ter strokovne podlage, 
katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in 
smiselno.

V postopku bo izveden javni posvet z vključeno javnostjo. 
Pri pripravi osnutka OPPN bodo vključeni nosilci urejanja pro-
stora, ki bodo podali predhodne smernice k osnutku OPPN.

4.
(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN bo skladno s 129. členom 
ZUreP-3 potekala po postopku, ki je predpisan za pripravo in 
sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

5.
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Sprejem OPPN-ja predviden v roku 15 mesecev od obja-

ve tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih 

faz so:
Faza postopka Rok
Pobuda investitorja Avgust 2022
Pridobivanje mnenja zavoda  
za ohranjanje narave o verjetno 
pomembnih vplivih na varovana 
območja in o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti na varovana območja September 2022
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Župan sprejme sklep o pričetku priprave 
OPPN 15 dni
Objava sklepa in mnenja o obveznosti 
izvedbe presoj v PIS 15 dni
Priprava osnutka OPPN 30 dni
Objava osnutka OPPN v PIS  
in na spletnih straneh občine 30 dni
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora na osnutek OPPN 30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni
Objava dopolnjenega osnutka OPPN 5 dni
Javna objava in javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni
Preučitev pripomb z javne razgrnitve  
in javne obravnave

20 dni po zaključku 
javne razgrnitve

Potrditev stališč s sklepom 15 dni
Priprava predloga OPPN,  
objava v PIS

30 dni po prejemu 
vseh dopolnjenih 

strokovnih podlag
Objava predloga OPPN in stališča  
do pripomb v informacijskem sistemu 5 dni
Podaja mnenja nosilcev urejanja 
prostora na predlog OPPN 30 dni
Obravnava in sprejem odloka  
na mestnem svetu 

30 dni po objavi 
predloga OPPN 

na PIS
Objava odloka v Uradnem listu RS  
in PIS 15 dni

Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zah-
tev in pogojev v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to nima vpliva.

6.
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora,  

ki bodo pozvani za podajo mnenj)
V postopku izdelave OPPN bodo za podajo mnenja po-

zvani naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja Soče
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za zaščito in 

reševanje, Izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-

ševanje
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
5. Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Nova Gorica
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-

rektorat za kmetijstvo
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-

rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mo-

bilnost in prometno politiko
10. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služ-

ba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve
11. Zavod za gozdove Slovenije
12. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova 

Gorica
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova 

Gorica
14. Zavod RS za varstvo narave Ljubljana
15. Elektro Primorska d.d.
16. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za področje 

odvajanja odpadnih vod in za področje vodooskrbe
17. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino

18. Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava 
Nova Gorica

19. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, 
Območna enota Nova Gorica

20. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
21. KATV
22. Adriaplin d.o.o.
23. Geoplin d.o.o.
24. Mestna občina Nova Gorica
25. Komunala d.d. Nova Gorica
Občina vedno pridobi mnenje zavoda, pristojnega za 

ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varova-
na območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti 
na varovana območja. V postopek priprave prostorskega 
akta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se 
v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so 
odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izved-
beni akt.

7.
(način vključevanja javnosti)

V postopek priprave OPPN se javnost vključuje skladno 
z ZUreP-3 na javni predstavitvi, javni razgrnitvi in javni obrav-
navi. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, 
spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom 
dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.

MONG vse pripombe in predloge javnosti prouči ter do 
njih zavzame stališče. Sklep o potrditvi predloga stališč skupaj 
z usklajenim predlogom OPPN, objavi na spletni strani občine 
in v prostorsko informacijskem sistemu PIS.

OPPN Mestni svet MONG sprejme z odlokom, ki se po 
sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
prostorsko informacijskemu sistemu PIS.

8.
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN se upošteva naslednje izdelane in 

predvidene strokovne podlage:
– Strokovna podlaga za urejanje krajine za območje Me-

stne občine Nova Gorica (Locus d.o.o, december 2019),
– Urbanistični načrt za Novo Gorico (Locus, d.o.o., 2012),
– Študija odvodnjavanja in zadrževanja površinskega od-

toka iz območja OPPN Loke, Hidrolab d.o.o., april 2014,
– Posebne strokovne podlage za lastne razvojne potrebe 

občine iz 3. člena,
– Elaborat ekonomike,
– Okoljsko poročilo, če Ministrstvo za okolje in prostor 

določi obveznost postopka Celovite presoje vplivov na okolje,
– morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali NUP.

9.
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep velja takoj.
Ta sklep se skupaj z mnenjem zavoda za ohranjanje 

narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja 
in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana 
območja, objavi v prostorsko informacijskem sistemu ter na 
spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si/
za-obcane/prostorski-akti/.

Št. 3503-0004/2022-10
Nova Gorica, dne 3. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič
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PODČETRTEK

3171. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine 
Podčetrtek za leto 2022

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
25. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek 

za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 196/21, 52/22) se spremeni prvi odstavek 
2. člena tako, da se glasi:
»

V EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun  

leta 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.797.941
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.553.990

70 DAVČNI PRIHODKI 4.033.994
700 Davki na dohodek in dobiček 2.979.364
703 Davki na premoženje 320.200
704 Domači davki na blago in storitve 734.430
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 519.996
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  339.570
711 Takse in pristojbine 5.500
712 Denarne kazni 13.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 161.226

72 KAPITALSKI PRIHODKI  170.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premož. 170.000

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.073.951
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.945.847
741 Prejeta sredstva državnega 
pror. iz sr. EU 128.104

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.190.989
40 TEKOČI ODHODKI 1.728.286

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 290.910
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 45.475
402 Izdatki za blago in storitve 1.301.891
403 Plačila domačih obresti  10.010

409 Rezerve 80.000
41 TEKOČI TRANSFERI  1.788.904

410 Subvencije  20.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.140.470
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  126.574
413 Drugi tekoči domači transferi  501.860
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  4.623.799
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.623.799

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  50.000
430 Investicijski transferi 50.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  –393.048
RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) –

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.) –
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 165.915

55 ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga  165.915

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) –558.963

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  –165.915
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.+IX.) 392.560
XII. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 558.963

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in 
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finanč-
nih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt 
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«

2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

70.000,00 EUR.«

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022.

Št. 410-0010/2022-8
Podčetrtek, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja
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3172. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Podčetrtek

Na podlagi 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, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 
18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) 
je Občinski svet Občine Podčetrtek na 25. redni seji dne 5. 10. 
2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Podčetrtek

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javne-

ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek 
(Uradni list RS, št. 59/96, 72/98, 123/03, 42/07, 10/10 in 39/13).

2. člen
Določba 10. člena odloka se dopolni tako, da se na koncu 

doda nov drugi odstavek, ki glasi: 
»Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu 

le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-0020/2022
Podčetrtek, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

REČICA OB SAVINJI

3173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
zemljišču s parcelno številko 1089/3 
k.o. Homec

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine 
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet 
Občine Rečica ob Savinji na 23. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču  

s parcelno številko 1089/3 k.o. Homec

I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra 

zemljišču v k. o. Homec
– s parcelno številko 1089/3 v velikosti 388 m2.

II.
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2022-4
Rečica ob Savinji, dne 30. septembra 2022

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

3174. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
zemljišču parc. št. 747/9 k.o. Zgornje Pobrežje

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine 
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet 
Občine Rečica ob Savinji na 23. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču  

parc. št. 747/9 k.o. Zgornje Pobrežje
I.

Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra 
zemljišču v Zgornje Pobrežje

– parc. št. 747/9 v velikosti 113 m2.

II.
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2022-3
Rečica ob Savinji, dne 30. septembra 2022

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

RIBNICA

3175. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok 
v Vrtec Ribnica

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in Odloka o ustanovitvi 
javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 
49/07, 105/08, 61/10, 105/11, 72/14) je Občinski svet Občine 
Ribnica na predlog Sveta vrtca na seji dne 29. 9. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec 

Ribnica (v nadaljevanju: vrtec), določa sestavo in način dela 
komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
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II. VPIS IN SPREJEM OTROK

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro-

grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 

11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske-
ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki 
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 
dela.

3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis no-

vincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede pravi-

loma v mesecu februarju ali marcu na podlagi javnega razpisa 
objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski 
in spletni strani vrtca ter na spletni strani Občine Ribnica.

4. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis 

otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu.
Vlogo odda eden izmed staršev oziroma otrokov skrbnik 

(v nadaljevanju: vlagatelj).
Obrazec vloge vlagatelji dobijo na sedežu vrtca in na 

spletni strani vrtca.
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko 

leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo 
skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega 
razpisa.

Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi upo-

rabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko 
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi 
po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. 
O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se 
jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, 
ki jih vloga vsebuje.

Vsaka prejeta prijava se vpiše v evidenco vpisanih otrok.

5. člen
Vlagatelj praviloma odda le eno vlogo za posameznega 

otroka.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se 

upošteva izključno vloga, ki je bila prva vpisana v evidenco 
vpisanih otrok. Glede ostalih oddanih vlog vrtec pisno obvesti 
vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.

6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku 

roka za prijavo na javni razpis novincev in v vrtcu ni prostih 
mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka 
ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge 
na komisiji za sprejem otrok.

7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 

ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o 

medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o 
datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.

III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o 

sprejemu odloča komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: 
komisija).

9. člen
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca, sestavljajo pa jo trije 

člani, in sicer:
– 1 predstavnik delavcev vrtca,
– 1 predstavnik staršev,
– 1 predstavnik ustanovitelja.
Predstavnika delavcev vrtca predlaga ravnatelj. Pred-

stavnika staršev predlaga svet staršev vrtca. Predstavnika 
ustanovitelja predlaga župan.

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.

10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat čla-

nov komisije začne teči z dnem konstituiranja. Člani komisije so 
po izteku mandata lahko ponovno imenovani za dobo štirih let.

Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost 
otroka v vrtec.

Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podat-
kov s podpisom posebne izjave.

11. člen
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasne-

je v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju 
mandata članom prejšnje komisije.

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije in 
njegovega namestnika na prvi konstitutivni seji.

12. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku 

javnega razpisa.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določ-

bami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo 
člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.

Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odso-
tnosti pa namestnik. Seje komisije sklicuje predsednik komisije 
v dogovoru z ravnateljem.

Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je 
sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. 
Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.

13. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega 

vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je pred-

nostni vrstni red, s številom zbranih točk. Podatki o otrocih se 
objavijo pod šifro otroka.

Zapisnik seje podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno 

z veljavnimi predpisi.

14. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so 

navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljav-
cih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih 
kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v 
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, 
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene-
ga postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.
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IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK

15. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega 

starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni 
načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. 
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši 
predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zara-
di socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina 
v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj 
družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani 
centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki 
jih vodijo centri za socialno delo.

Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejme pred-
nostno.

16. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi 

kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane 
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega 
števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega 
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in 
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

17. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi na-

slednjih kriterijev:
Zap. 
št.

Kriterij Št.
točk

1. Prebivališče 
Otrok in eden izmed staršev/skrbnikov imata 
stalno prebivališče na območju Občine Ribnica 

7

2. Čakalni seznam 
Otrok, ki ga je komisija v preteklem šolskem 
letu uvrstila na čakalni seznam, pa med šolskim 
letom ni bil sprejet v vrtec, zaradi pomanjkanja 
prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso 
odklonili ponujenega mesta 
ALI 
Otrok, ki je bil že sprejet v Vrtec Ribnica,  
pa so ga starši zaradi zdravstvenih težav morali 
izpisati iz vrtca (dokazilo je zdravniško potrdilo)

2

3. Razvojne/zdravstvene težave 
Priporočilo strokovnjaka za sprejem otroka  
v vrtec (upošteva se priporočilo, ki je na zadnji 
dan razpisa staro največ 3 mesece)

1

4. Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo 2
5. Zaposlitev staršev (dokazilo – priloga: potrdilo 

delodajalca; točke se upošteva, če je starš 
zaposlen oziroma študent v času, ki ga komisija 
določi za dopolnitev vlog)
Oba starša sta zaposlena ali imata status 
študenta

4

Zaposlen ali študent je eden izmed staršev 2
Zaposlen ali študent je starš enoroditeljske 
družine, ki živi z otrokom (dokazilo – priloga: 
kopija dokazila o preživnini ali prejemanju 
pokojnine)

4

6. Deficitarnost poklica staršev 
Vsaj eden izmed staršev je ali bo zaposlen  
v javnemu zavodu, katerega ustanoviteljica  
je Občina Ribnica, na delovnem mestu,  
ki po ugotovitvi posameznega javnega zavoda 
predstavlja deficitaren poklic v Občini Ribnica.

8

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je 
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kri-
terijih se upoštevajo točke enega izmed podkriterijev.

18. člen
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi 

vrstnega reda upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost 
pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima starejši otrok.

V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se upošteva še dodatni kriterij: zadnje tri številke 
EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo 
teh treh številk.

V. ODLOČITEV KOMISIJE

19. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število pro-

stih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter skladno 
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Podatki o otrocih se 
objavijo pod šifro.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni 
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni se-
znam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.

20. člen
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem po-

stopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema 

otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zako-
nom o vrtcih, vložijo ugovor na svet vrtca,

– rok veljavnosti čakalnega seznama.

21. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob-

vestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali 
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem 
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z na-
vadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru 
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora skladno z Zakonom o 
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upošte-
vanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija 
ni dopusten.

O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev 
sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.

22. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper 

obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem 
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V 
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili 
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva 
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi 
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakal-
nega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je 
otrok vključen v vrtec.
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23. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o 

vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem 
redu.

Čakalni seznam velja do izpraznitve seznama oziroma 
do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.

Čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah in na sple-
tni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

24. člen
V kolikor ima vrtec po končanem postopku sprejema otrok 

v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k 
podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec starše otroka s ča-
kalnega seznama, glede na datum želene vključitve, glede na 
starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede 
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Če na čakalnem seznamu ni otrok ustrezne starosti gle-
de na prosto mesto v vrtcu, vrtec lahko sprejme otroka, za 
katerega je bila za tekoče šolsko leto podana vloga po poteku 
roka za oddajo vloge za vpis otroka v vrtec, glede na datum 
oddaje vloge.

25. člen
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati 

otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s po-
sebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili individualni 
načrt pomoči družini oziroma zapisnik centra za zgodnjo obrav-
navo ter otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra 
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu, 
odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogod-
be o vključitvi otroka v vrtec, v roku 15 dni od dneva vročitve 
poziva k sklenitvi pogodbe.

Otrok se izbriše iz čakalnega seznama samo, v kolikor 
vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.

26. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in spre-

jemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno 
poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 
osmi dan od odpreme na pošto.

VI. IZPIS OTROK IZ VRTCA

27. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnev-

nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne 
odpovedi na ustreznem obrazcu. V nasprotnem primeru vrtec 
ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.

Izpolnjen obrazec starši oddajo osebno na sedežu vrtca 
ali po pošti s priporočeno pošiljko.

Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno 
ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem za program vrtca, v kate-
rega je vključen njihov otrok, do pisnega izpisa otroka iz vrtca.

Izpisani otrok pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec 
nima prednosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Uradni list 
RS, št. 9/14).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2022
Ribnica, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

SEVNICA

3176. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Sprememb 
in dopolnitev grafičnega in tekstualnega 
dela Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sevnica (SD OPN 8)

Na podlagi 338. člena (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 
in 105/22 – ZZNŠPP) in v povezavi s 112. členom Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 
34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 
– UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 4. 10. 
2022 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 
grafičnega in tekstualnega dela Občinskega 

prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8)

1. člen
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost, da se 

javno razgrne dopolnjen osnutek SD OPN 8.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 17. 10. 

2022 do torka 15. 11. 2022.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na sple-

tnem portalu Občine Sevnica na povezavi:
https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostor-

ski-akti/2022020317350266/spremembe-in-dopolnitve-grafic-
nega-in-tekstualnega-dela-opn-obcine-sevnica-sd-opn-8

Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v pro-
storih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v pisarni 
št. 209/II. nadstropje, v času uradnih ur.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega 

akta bo v sredo 9. 11. 2022 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni 
dvorani Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca.

4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega 

osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zaintere-
sirani organi, organizacije in posamezniki.

Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 

razgrnitve na Občini Sevnica,
– ali pošljejo na Občino Sevnica po pošti v pisni obliki, ali 

na elektronski naslov obcina.sevnica@siol.net.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 

javne razgrnitve.
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5. člen
Občina Sevnica bo prejete pripombe in predloge preučila 

in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet 
Občine Sevnica in se do njih opredelil.

Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stali-
šča javno objavila na občinski spletni strani.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji 
dan po objavi.

Št. 3505-0008/2021
Sevnica, dne 4. oktobra 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SODRAŽICA

3177. Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Sodražica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine 
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet 
Občine Sodražica na 22. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sodražica  

za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 44/21 in 196/21, dalje odlok), se drugi od-
stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov 
Rebalans  
proračuna 

2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.224.259

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.365.879
70 DAVČNI PRIHODKI 2.000.055

700 Davki na dohodek in dobiček 1.773.409
703 Davki na premoženje 168.050
704 Domači davki na blago in storitve 58.596
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 365.824
710 Udeležba na dobičku in prihodki  

od premoženja 184.833
711 Takse in pristojbine 10.000
712 Globe in druge denarne kazni 40.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.500
714 Drugi nedavčni prihodki 127.341

72 KAPITALSKI PRIHODKI 114.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolg. sredstev 114.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI 743.880

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 375.554

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev EU 368.326

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.357.171
40 TEKOČI ODHODKI 833.998

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 179.813
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 29.175
402 Izdatki za blago in storitve 608.090
403 Plačila domačih obresti 3.420
409 Rezerve 13.500

41 TEKOČI TRANSFERI 1.059.175
410 Subvencije 7.900
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 782.413
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 115.642
413 Drugi tekoči domači transferi 153.220

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.342.623
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.342.623

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 121.375
431 Investicijski transferi pravnim osebam,  

ki niso proračunski upor. 57.985
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 63.390
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –132.912
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ –129.492
III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 472.706

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 150.000

50 ZADOLŽEVANJE 150.000
500 Domače zadolževanje 150.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 121.726
55 ODPLAČILA DOLGA 121.726

550 Odplačila domačega dolga 121.726
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –104.638
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 28.274
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 132.912
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 111.925
«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2022.

Št. 410-12/20
Sodražica, dne 6. oktobra 2022 

Župan 
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec
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3178. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene 
toplotne energije DOLB Sodražica

Na podlagi 9. člena Koncesijskega akta za izvedbo pro-
jekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine 
Sodražica« (Uradni list RS, št. 5/17) in 15. člena Statuta Občine 
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet 
Občine Sodražica na 22. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel 

S K L E P
o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne 

energije DOLB Sodražica

1. člen
Cena variabilnega dela toplotne energije znaša 

50,7939 EUR/MWh.

2. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2022.

Št. 357-2/17
Sodražica, dne 6. oktobra 2022

Župan 
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

3179. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Sodražica

Na podlagi 35. 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 15. člena Statuta Občine Sodražica 
(Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine So-
dražica na 22. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Sodražica

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje 

predsednico in namestnika predsednika ter člane in nadome-
stne člane, in sicer je:

– predsednica: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Lju-
bljana,

– namestnik predsednice: Jurij Košir, Zavrti 1, 1317 So-
dražica,

– član: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica,
– članica: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica,
– član: Franc Krže, Petrinci 2, 1317 Sodražica,
– namestnica člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica,
– namestnik članice: Gregor Pirc, Globel 16, Sodražica,
– namestnik člana: Andrej Kos, Zapotok 28 b, 1310 Rib-

nica.

II.
Sedež Občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 

25. maja 3.

III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 

štiri leta.

IV.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri 

leta in začne teči s prenehanjem mandata Občinski volilni ko-
misiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 66/18, 
65/19).

V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 041-3/22
Sodražica, dne 6. oktobra 2022

Župan 
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

3180. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 
98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sodra-
žica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine 
Sodražica na 22. redni seji 6. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Sodražica

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Sodražica.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volil-
ne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, 
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje za občinski svet, ki so 

jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poro-
čila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandi-

dati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glaso-
vanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.
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5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 

ali volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški vo-
lilne kampanje iz proračuna Občine Sodražica v roku 30 dni po 
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 041-6/22
Sodražica, dne 6. oktobra 2022

Župan 
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

ŠEMPETER - VRTOJBA

3181. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Šempeter - Vrtojba za leto 2022 št. 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – 
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 
– ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 
51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – 
ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – 
ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 
ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 
33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 
– ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 – Rb2020, 175/20 – ZIUOPDVE, 
174/20 – ZIPRS2122 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta 
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 34. redni seji dne 6. 10. 
2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna  

Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 št. 2

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proraču-

nu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 194/20, 150/21 in 70/22) tako, da se na novo glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 12.219.684,68
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.513.347,53

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.211.155,00

700 Davki na dohodek in dobiček 3.663.073,00
703 Davki na premoženje 1.478.080,00

704 Domači davki na blago in storitve 70.002,00
706 Drugi davki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 3.302.192,53
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 2.115.422,60
711 Takse in pristojbine 5.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 23.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 901.708,00
714 Drugi nedavčni prihodki 256.561,93
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 1.556.800,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.300,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih sredstev 1.552.500,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.149.537,15
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 2.016.735,62
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 132.801,53

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 
(786+787) 0,00

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.207.153,59
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.538.275,18
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 909.939,44
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 142.602,72
402 Izdatki za blago in storitve 2.450.733,02
403 Plačila domačih obresti 5.000,00
409 Rezerve 30.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 2.961.912,61
410 Subvencije 104.244,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 409.427,72
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam 265.505,90
413 Drugi tekoči domači transferi 2.182.734,99
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.187.082,99
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.187.082,99
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 519.882,81
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 336.183,81

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 183.699,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 12.531,09
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 24.838,89
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in finančnih naložb 24.838,89
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) –24.838,89

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 13.569,00
500 Domače zadolževanje 13.569,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 425.305,16
550 Odplačila domačega dolga 425.305,16
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –424.043,96

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –411.736,16
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –12.531,09
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 459.494,38
«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-12/2022-3
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

3182. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi

Na podlagi določila devete alineje 16. člena Zakona o 
vodah (ZV-1-NPB7), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (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 15. in 87. člena člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba 
(Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - 
Vrtojba na 34. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel 

S K L E P 
o ukinitvi statusa v splošni rabi

1.
Nepremičninam s parc. št. 3566/5, 3566/51, 3566/66, 

3566/61, 3566/60, 3566/77, 3566/78, 3565/1, 3565/2, 3566/18, 
3566/13, 3566/8, 3566/14, 3566/50, 3566/2, 3566/58, 3566/59, 
3566/56, 3566/57, 3566/67, 3566/11, 3566/12, 3566/15, 
3566/19, 3566/62, 3566/9, 3563, vse k. o. 2316 Vrtojba in parc. 
št. 3389/5, 3391/6, 3392/2, 3391/7, vse k. o. 2315 Šempeter, 
se odvzame status v splošni rabi.

2.
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa, prene-

hajo imeti značaj splošne rabe in se zanje vknjiži lastninska 
pravica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 711-16/2022-4
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

3183. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba 
(Uradni list RS, št. 5/18) in 260. člena Zakona o urejanju pro-
stora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 24. točko 2. člena 
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F je Občinski svet Občine 
Šempeter - Vrtojba na 34. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Pri nepremičninah s parc. št. 805, 3042/7, 3389/9, 850/5, 

479, 486/1, 488/7, 487/4, 323/8, 114/56 in 90/71, vse k. o. 
2315 Šempeter in parc. št. 437/13 k. o. 2306 Rožna Dolina, v 
lasti Občine Šempeter - Vrtojba, se vzpostavi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

2.
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo 
izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 711-19/2022-2 
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022 

Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

3184. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Šempeter - Vrtojba za mandatno 
obdobje 2022–2026

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempe-
ter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine 
Šempeter - Vrtojba na 34. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
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S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Šempeter - Vrtojba za mandatno obdobje 
2022–2026

1.
V sklepu št. 0322-2/2022-17, ki je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 90/22, se besedilo 1. člena nadomesti z besedilom:
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Šempeter - 

Vrtojba v sestavi:

Predsednik: Nataša Pavlin Rogelja, Cvetlična ulica 36, 
5290 Šempeter pri Gorici

Namestnik: Nataša Valentinčič, Na Pristavi 28a, 
5290 Šempeter pri Gorici

Član: Lavra Fon, Cvetlična ulica 26,  
5290 Šempeter pri Gorici

Namestnik: Zarja Pregelj, Cesta goriške fronte 98, 
5290 Šempeter pri Gorici

Član: Nataša Gorkič Barle, Krožna cesta 33a, 
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

Namestnik: Maja Mihelić, Vrtojbenska cesta 15, 
5290 Šempeter pri Gorici

Član: Andreja Štrukelj, Kemperšče 7a,  
5290 Šempeter pri Gorici

Namestnik: Maja Marcina, Cesta Prekomorskih 
brigad 27, 5290 Šempeter pri Gorici

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0322-2/2022-29
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

ŠMARJE PRI JELŠAH

3185. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje 
pri Jelšah

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Ob-
čine Šmarje pri Jelšah na 25. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  
za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, pogoji in kriteriji 

za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
v Občini Šmarje pri Jelšah.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 

pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo 
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje-
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
za dobljeni glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje 
pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja 
občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

7. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 50/18).

Št. 0321-0009/2022-8
Šmarje pri Jelšah, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

3186. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 3165 v naselju Strtenica (parc. št. 858/4, 
858/3, 859, k.o. 1223 – Orehovec)

Na podlagi 134. do 138. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3) in 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 25. redni 
seji 5. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko 

prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
3165 v naselju Strtenica (parc. št. 858/4, 858/3, 

859, k.o. 1223 – Orehovec)

1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostor-

skega akta v zbirki prostorskih aktov 3165 se nanaša na ze-
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mljiške parcele št. 858/3 in 858/4, 859, k.o. 1223 – Orehovec v 
Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 444,27 m2.

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

prestavitev/širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamič-
ne poselitve po 307. členu ZUreP-3, PNRP z oznako Ak, katere 
velikost je 444,27 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše 
skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt 
občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18)), ki se 
nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom 
spreminja velikost in obliko.

3. člen
(1) V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3, 

se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in 
mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem infor-
macijskem sistemu.

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

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

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0009/2022-12
Šmarje pri Jelšah, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

ŠTORE

3187. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore 
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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 in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – 
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 
– ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 
– ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 16. člena Statuta Občine 
Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski 
svet Občine Štore na 21. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Štore  

za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2022 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-

vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.798.113
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.262.282

70 DAVČNI PRIHODKI 3.107.432
700 Davki na dohodek in dobiček 2.735.157
703 Davki na premoženje 283.990
704 Domači davki na blago in storitve 87.185
706 Drugi davki 1.100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.154.850
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 488.290
711 Takse in pristojbine 2.960
712 Globe in druge denarne kazni 14.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 550.000
714 Drugi nedavčni prihodki 99.100

72 KAPITALSKI PRIHODKI 659.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 281.600
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 377.500

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.874.731
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.147.151
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 727.580

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.592.474
40 TEKOČI ODHODKI 1.792.816

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 416.086
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 73.994
402 Izdatki za blago in storitve 1.235.436
403 Plačila domačih obresti 15.300
409 Rezerve 52.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.441.729
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.151.052
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412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 101.943
413 Drugi tekoči domači transferi 188.734
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.162.798
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.162.798

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 195.131
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 190.650
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 4.481

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.794.361

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

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

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

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.544.182
50 ZADOLŽEVANJE 2.544.182

500 Domače zadolževanje 2.544.182
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 193.374

55 ODPLAČILA DOLGA 193.374
550 Odplačila domačega dolga 193.374

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –443.553

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.350.808
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.794.361

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 445.142

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

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

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

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

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred 
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,

2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, 

izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski 
postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v nasle-
dnje leto.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru 
področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pri-
stojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja.

Med izvrševanjem proračuna Občine Štore se lahko od-
pre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu 
za izdatke, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvi-
deti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe pro-
jektov. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske 
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja prora-
čunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med pod-
konti v okviru iste proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

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

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 
odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Župan oziroma 
v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako 
določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov 
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

30.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-

ciranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 
2.544.182 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnotežiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna 
Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži 
največ do višine odobrenih sredstev.

Občina v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno in posredno  
prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko 
zadolžujejo le s soglasjem občine.

Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine.

Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne 
višine 100.000 EUR. Soglasje izda občinski svet.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje-
tje, katerega ustanovitelj je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, v letu 2022 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2022 zadolži do višine 0 EUR.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

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

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega 
sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0033/2022-1
Štore, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek

3188. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Štore

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 65. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
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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 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list 
RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore 
na 21. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Štore

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Štore 

(Uradni list RS, št. 49/97 in 78/11) se v 4. členu pod točko a) 
na koncu 10. točke pika nadomesti z vejico in se doda nova 
11. točka, ki se glasi:

»11. zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 309-0001/2011-2
Štore, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek

3189. Pravilnik o uporabi športne dvorane Štore

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list 
RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) ter 5. in 16. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 
3/22 – ZDeb) je Občinski svet Občine Štore na 21. seji dne 
5. 10. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi športne dvorane Štore

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik o uporabi športne dvorane Štore v Občini Štore 

(v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja uporabo športne dvora-
ne Štore (v nadaljnjem besedilu: dvorana), ki je v lasti Občine 
Štore (v nadaljnjem besedilu: občina).

Občina daje dvorano v upravljanje in uporabo Osnovni 
šoli Štore za čas in namen pouka redne športne vzgoje in inte-
resnih dejavnosti, praviloma od 7. do 15. ure. V popoldanskem 
času občina daje dvorano v upravljanje upravljavcu. Občina je 
lahko hkrati tudi upravljavec dvorane. Upravljavec daje dvorano 
v uporabo drugim uporabnikom v skladu s sprejetim progra-
mom dela in urnikom zasedenosti dvorane.

2. člen
V dvorani se izvajajo naslednje dejavnosti:
– vzgojno-izobraževalna dejavnost v skladu z Zakonom o 

osnovi šoli in letnim delovnim načrtom,
– športne aktivnosti,
– športne prireditve in
– druge prireditve.

II. PREDNOSTNA UPORABA DVORANE

3. člen
Upravljavec dvorane mora pri pripravi urnika upoštevati 

naslednji vrstni red uporabnikov:

a) vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega 
programa redne šolske športne vzgoje:

– redna športna vzgoja Osnovne šole Štore,
– interesna dejavnost Osnovne šole Štore,
– redna športna vzgoja drugih vzgojno izobraževalnih ali 

vzgojno varstvenih zavodov v Občini Štore,
– interesne dejavnosti drugih vzgojno izobraževalnih ali 

vzgojno varstvenih zavodov v Občini Štore.
b) športna in druga društva ali zveza društev s sedežem 

v Občini Štore:
– program, vključen v občinski letni program športa,
– razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje dru-

štev),
– večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni sku-

pini,
– članstvo v panožni zvezi,
– funkcionalnost dvorane glede na vrsto in specifičnost 

športne panoge.
c) drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– programi športnih društev in drugih izvajalcev,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport,
– vrhunski šport mladih,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija.
d) izvajalci športnih in drugih prireditev.

4. člen
Pri pripravi urnika mora upravljavec pri uporabnikih, ki so 

izvajalci letnega programa športa, upoštevati naslednji vrstni 
red programov:

a) redna športna vzgoja in interesne dejavnosti šolskih 
otrok,

b) redna športna vzgoja in interesne dejavnosti predšol-
skih otrok,

c) športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport,

d) interesna športna vzgoja mladine,
e) kakovostni in vrhunski šport,
f) šport invalidov in
g) športna rekreacija.

III. POGOJI IN MERILA UPORABE DVORANE

5. člen
Predloge uporabnikov za uporabo dvorane zbere upra-

vljavec enkrat letno na podlagi javnega poziva. Javni poziv se 
objavi na spletni strani občine.

Urnik koriščenja dvorane za izvedbo obveznega progra-
ma šolske športne vzgoje predložijo vzgojno-izobraževalni za-
vodi upravljavcu do 31. avgusta tekočega leta. Celoten urnik 
vadbe v dvorani pripravi upravljavec v sodelovanju z izvajalci 
športnih programov.

6. člen
Pri razporeditvi ur upravljavec upošteva prednostno upo-

rabo iz 3. in 4. člena pravilnika. Uporabnikom, ki so izvajalci 
letnega programa športa, upravljavec zagotovi v dvorani ure v 
obsegu, ki jih le-ti pridobijo na javnem pozivu.

V primeru več prijavljenih uporabnikov za isti termin župan 
imenuje komisijo za pregled prejetih vlog. Ob upoštevanju pred-
nostne uporabe dvorane lahko komisija določi dodatna merila.

Pri pripravi urnika upravljavec upošteva urnik, po katerem 
poteka obvezni program šolske športne vzgoje, in skuša zago-
toviti, da se programi športne vzgoje otrok zaključijo do 15. ure.

Ure se izvajalcem letnega programa športa praviloma 
razdeli od ponedeljka do petka, dodeli se jih lahko tudi v soboto 
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in nedeljo, če to izhaja iz potrebe športne panoge ali se med 
tednom ne more zagotoviti zadostnega števila ur.

Izvajalci letnega programa športa, društva in klubi upora-
bljajo dvorano za vadbo in tekmovanja praviloma od ponedeljka 
do petka, v skladu s svojim programom in dogovorom z upra-
vljavcem pa tudi ob sobotah, nedeljah in izjemoma praznikih ter 
v času šolskih počitnic. Po potrebi se za takšen način uporabe 
dvorane z upravljavcem lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki.

Praviloma se lahko dvorana za izvenšolsko športno de-
javnost uporablja v skladu s sprejetim urnikom.

V primeru, da v soboto ali v nedeljo v dvorani potekajo 
prireditve (športne, kulturne, zabavne, humanitarne …), imajo 
le -te prednost pred dejavnostjo, ki je opredeljena z urnikom.

7. člen
Veljaven urnik uporabe dvorane je javno objavljen na 

spletni strani občine in oglasnih mestih dvorane.

8. člen
Upravljavec mora zagotoviti osebo, ki bo skrbela za pra-

vilno uporabo skladno s tem pravilnikom in hišnem redom 
dvorane. Za škodo, povzročeno na objektu ali opremi v času 
uporabe, odgovarja uporabnik.

Uporabnik športne oziroma druge prireditve mora poskr-
beti za varnost vseh udeležencev in gledalcev ter za nujno 
medicinsko pomoč in požarno varnost. Poskrbeti mora tudi za 
vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi, hišni red, pravilnik 
in pogodba. Upravljalec ne odgovarja za poškodbe igralcev, 
gledalcev in nastopajočih, ki bi nastale pri izvajanju dejavnosti 
v dvorani.

Uporabnik športnih površin mora poskrbeti za uporabo 
predpisane športne opreme v času izvajanja dejavnosti in je 
odškodninsko odgovoren za poslabšanje stanja športnih po-
vršin in opreme, ki presega dogovorjeno uporabo s sklenjeno 
pogodbo o uporabi dvorane.

9. člen
Upravljavec vodi posebno mesečno evidenco o uporab-

nikih dvorane. Iz evidence mora biti razvidno:
– naziv uporabnika,
– vrsta uporabnika iz 3. člena tega pravilnika,
– obseg in urnik uporabe posameznih površin objekta,
– ugotovljena škoda v objektu ali na opremi ob pričetku 

vadbe ali nastala v času vadbe in
– odgovorna oseba uporabnika.
Osnovna šola Štore posreduje občini ali upravljavcu po-

ročilo o terminski uporabi dvorane dvakrat letno, ob koncu 
šolskega leta (do 15. julija) in ob koncu koledarskega leta (do 
15. januarja).

Upravljavec je dolžan občini vsako leto do 31. januarja 
oddati letno poročilo za preteklo leto o obsegu koriščenja ur v 
dvorani po posameznih uporabnikih.

IV. MEDSEBOJNO RAZMERJE MED  
UPRAVLJAVCEM IN UPORABNIKI

10. člen
Uporabniki dvorane z upravljavcem sklenejo letne pogod-

be o uporabi, ki določa:
– odgovorno osebo uporabnika,
– obdobje in termine uporabe dvorane,
– obseg in urnik uporabe posameznih površin objekta,
– višino uporabnine za uporabo objekta,
– predčasno prekinitev pogodbe,
– druge medsebojne obveznosti.

11. člen
Upravljavec je dolžan uporabnikom dati v uporabo dvora-

no in vgrajene naprave v stanju, ki zagotavlja varno uporabo.

12. člen
Upravljavec mora uporabniku v terminu, opredeljenem 

s pogodbo, zagotoviti nemoten dostop in uporabo dvorane. V 
primeru, da uporaba v določenem terminu ni mogoča, mora 
upravljavec obvestiti uporabnika na njegov e-naslov, določen v 
sklenjeni pogodbi o uporabi dvorane, najkasneje v 5 dneh pred 
terminom, ko uporaba po urniku ni mogoča.

Za odpadle termine po urniku med ponedeljkom in petkom 
upravljavec uporabniku ni dolžan zagotoviti nadomestnega 
termina do poteka sklenjene pogodbe o uporabi dvorane.

13. člen
Uporabniki dvorane so dolžni uporabljati dvorano v skladu 

s tem pravilnikom in hišnim redom ter s skrbnostjo dobrega 
gospodarja.

Uporabnik je dolžan redno po zaključku vadbene enote 
izpolniti evidenco o prisotnosti v dvorani na obrazcu, ki ga 
predpiše upravljavec. Iz obrazca mora biti razvidno:

– ime uporabnika,
– dan in ura uporabe,
– program in število udeležencev na vadbi,
– ugotovljena škoda v objektu ali na opremi ob pričetku 

vadbe ali nastala v času vadbe in
– odgovorna oseba uporabnika v času vadbe.
Evidenco števila ur uporabe dvorane vodi upravljavec.

14. člen
Uporabnik lahko uporablja dvorano v skladu z urnikom 

le za programe, opredeljene v pogodbi. Uporabnik lahko spre-
meni urnik uporabe dvorane za posamezne programe samo 
znotraj s pogodbo opredeljenimi urami in v okviru dodeljenih 
terminov. O spremembi mora pisno ali na e-naslov: dvorana@
store.si obvestiti upravljavca najmanj 8 dni pred želeno uvelja-
vitvijo spremenjenega urnika.

V primeru, da uporabnik zlorabi dodeljeni prostor v dvo-
rani in termin uporablja za izvajanje programov, ki niso opre-
deljeni v pogodbi, prostor odda v najem ali uporabo drugemu, 
se pogodba predčasno prekine in se na naslednjem javnem 
pozivu občine za uporabo dvorane njegova vloga zavrne.

15. člen
V primeru odpovedi termina s strani uporabnika, upravlja-

vec ni dolžan zagotoviti nadomestnega termina.

16. člen
O prostih terminih, ki niso zapolnjeni na podlagi javnega 

poziva, upravljavec obvešča zainteresirano javnost z objavo 
na spletni strani občine, socialnih omrežjih občine in oglasnih 
mestih dvorane.

17. člen
Za potrebe organizacije prireditev mora zainteresirani 

organizator prireditve podati pisno vlogo za uporabo dvorane 
najmanj 30 dni pred dnevom izvedbe prireditve.

Za športna tekmovanja mora organizator podati upravljavcu 
razpored tekmovanj do 20. v mesecu za naslednji mesec. V pri-
meru spremembe termina tekmovanja, do katerega pride v času 
trajanja ligaškega tekmovanja, mora organizator o tem obvestiti 
upravljavca dvorane najmanj 3 dni pred dnem, ko naj bi se tek-
movanje izvedlo. Upravljavec odobri spremembo v primeru, da 
dvorana v spremenjenem terminu ni zasedena oziroma zagotovi 
prosti termin v skladu z dogovorom z drugimi uporabniki.

18. člen
Za izvedbo prireditve v dvorani upravljavec in organizator 

prireditve podpišeta pogodbo, v kateri uredita medsebojne 
obveznosti.

Organizator prireditve in upravljavec objekta morata pri 
organizaciji prireditve upoštevati vsa zakonska določila, ki mu 
jih nalaga veljavna zakonodaja, Zakon o javnih zbiranjih, pod-
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zakonski akti in drugi zakoni, ki urejajo področje, na katerega 
se prireditev nanaša.

V. UPORABNINA

19. člen
Uporabnina za uporabo dvorane se obračunava v skladu 

z veljavnim cenikom, ki ga sprejme in spreminja Občinski svet 
Občine Štore. Veljavni cenik uporabe dvorane se objavi na 
spletni strani občine in oglasnih mestih dvorane in je priloga 
pogodbe o uporabi dvorane.

Uporabnina se plača na podlagi izstavljenega računa, 
priloga računa za uporabnino je posebna mesečna evidenca o 
uporabnikih dvorane (9. člen).

Uporabnina se lahko enkrat letno, najkasneje do konca 
meseca februarja tekočega leta, uskladi z rastjo cen življenjskih 
potrebščin v Republiki Sloveniji. Ugotovitveni sklep o novi višini 
uporabnine se objavi v skladu prvim odstavkom tega člena.

Upravljavec lahko na podlagi pisne prošnje prosilca odo-
bri, da se prostor odda v uporabo s popustom.

Uporabo dvorane se iz proračuna Občine Štore sofinanci-
ra vsem društvom oziroma klubom s sedežem v Občini Štore, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) kandidirajo na razpisu, ki ga objavi Občina Štore za 
sofinanciranje letnega programa športa,

b) organizirano izvajajo vadbo športne vzgoje za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

c) tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih 
športnih zvez.

Uporabo dvorane se iz proračuna Občine Štore sofinan-
cira tudi vsem društvom oziroma klubom s sedežem v Občini 
Štore, ki se pripravljajo na državna in mednarodna tekmovanja.

Uporabo dvorane se sofinancira tudi vsem društvom, or-
ganizacijam in javnim zavodom iz občine, ki uporabljajo dvora-
no za kulturne prireditve, katerih soorganizator je Občina Štore. 
Sodelujejo pri pripravi prostora in urejanju dvorane po končani 
prireditvi ter ne pobirajo vstopnine ali prostovoljnega prispevka.

Vsa društva, organizacije in javni zavodi iz Občine Štore, 
ki uporabljajo dvorano za kulturne prireditve in na prireditvi 
pobirajo vstopnino, plačajo uporabnino dvorane po ceniku. Za 
pobiranje prostovoljnega prispevka se zaračuna del stroškov 
uporabe dvorane oziroma uporaba dvorane po ceniku.

Vsem zunanjim uporabnikom, društvom, klubom, sku-
pinam in drugim pravnim ter fizičnim osebam se zaračuna 
uporaba dvorane po ceniku.

20. člen
Sredstva iz uporabnin za dvorano so prihodek občine 

ali upravljavca in se vodijo na posebnem kontu. Občina lahko 
sredstva, pridobljena iz naslova oddaje prostorov v uporabo, 
porabi najprej za plačilo stroškov uporabe prostorov, ostalo 
za plačilo materialnih stroškov za potrebe sanacije, nadalje za 
potrebno investicijsko vzdrževanje ter dvig standarda pogojev 
za šport. Izjemoma v skladu z veljavnimi predpisi lahko občina 
sredstva, pridobljena iz uporabnin, porabi za druge namene.

VI. OGLAŠEVANJE

21. člen
Uporaba površin za oglaševanje se trži. Z oglaševalci se 

sklene pogodba o oglaševanju. Podpisana pogodba je osnova 
za izstavitev računa za oglaševanje. Sestavni del pogodbe je 
navedba velikosti oglasa ter čas trajanja oglasa.

22. člen
Cena oglaševanja se obračuna v skladu z veljavnim ce-

nikom, ki ga sprejme in spreminja Občinski svet Občine Štore. 
Veljaven cenik oglaševanja se objavi na spletni strani občine 
in oglasnih mestih dvorane.

23. člen
Sredstva, pridobljena z oglaševanjem v dvorani, se lahko 

porabijo za kritje stroškov obratovanja in vzdrževanja, dvig 
standarda pogojev za šport in investicijsko vzdrževanje dvora-
ne ter za druge namene.

VII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

24. člen
Za zavarovanje izvajanja svojih programov in vseh svojih 

udeležencev mora poskrbeti uporabnik.

VIII. VZDRŽEVANJE, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE DVORANE

25. člen
Za vzdrževanje, pripravo in čiščenje dvorane do 15. ure 

lahko občina in Osnovna šola Štore skleneta poseben dogovor.

IX. REŠEVANJE SPOROV

26. člen
O spornih zadevah glede prednostnega vrstnega reda 

uporabe in uporabnine odloča Odbor za družbene dejavnosti 
Občine Štore, če to ne bo mogoče, pa župan Občine Štore.

Pogodbeni stranki bosta spore glede povzročene škode 
na objektu in opremi ter drugih spornih zadevah reševali spora-
zumno. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno 
sodišče v Celju.

X. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
Javni poziv za uporabo dvorane za sezono 2022/2023 

bo objavljen na spletni strani Občine Štore v mesecu oktobru.

28. člen
Ne glede na 19. in 22. člen se za sezono 2022/2023 

uporabnina za uporabo dvorane in oglaševanje v dvorani ob-
računava v skladu s cenikoma, ki ju sprejme župan.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2022-1
Štore, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek

TREBNJE

3190. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik 
leta Občin Trebnje in Mirna«

Na podlagi 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), 8. in 17. člena Sta-
tuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) 
in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 27/22) sta Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni 
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seji dne 28. 9. 2022 in Občinski svet Občine Mirna na 21. redni 
seji dne 30. 8. 2022 sprejela

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

o podeljevanju priznanj »Športnik leta  
Občin Trebnje in Mirna«

1. člen
V Pravilniku o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin 

Trebnje in Mirna« (Uradni list RS, št. 98/15) se v drugem od-
stavku 2. člena beseda »marca« črta in nadomesti z besedo 
»junija«.

2. člen
Na koncu tretjega odstavka 3. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi:
»Pogoj za podelitev priznanja je tudi stalno bivališče pre-

jemnika priznanja v Občini Trebnje ali Občini Mirna.«

3. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna po iz-

boru navijačev« lahko prejmejo športniki/športnice, ki so do-
polnili 15 let v letu, za katerega prejmejo priznanja in imajo 
naslov športnikovega stalnega bivališča v občini Trebnje ali 
Mirna. Kandidati za to priznanje so lahko le tisti kandidati, ki 
so predlagani v skladu s 6. členom tega pravilnika. ŠZ TIM 
za to kategorijo omogoči spletno glasovanje, ki se prične naj-
kasneje sedem dni po zasedanju Strokovnega sveta za izbor 
športnika leta in traja 21 dni od začetka spletnega glasovanja 
ter se zaključi najkasneje sedem dni pred začetkom prireditve 
za podelitev priznanj.«

4. člen
Šesti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanja »Mladi športnik/športnica leta Občin Trebnje 

in Mirna in mlada športna ekipa Občin Trebnje in Mirna« lahko 
prejmejo športniki/športnice, ki tekmujejo samostojno (pri če-
mer morajo izpolnjevati tudi pogoj stalnega bivališča v občini 
Trebnje ali Mirna) ali na tekmovanjih zastopajo vzgojno-izobra-
ževalne ustanove s sedežem v občinah Trebnje ali Mirna. V to 
kategorijo se uvrščajo športniki/športnice do 15. leta starosti 
oziroma športna ekipa, v kateri je večina športnikov/športnic 
mlajših od 15 let, in sicer v letu, za katerega prejmejo priznanja. 
Merila za izbor so navedena v drugem odstavku 4. člena.«

5. člen
Za šestim odstavkom 3. člena se doda nov sedmi odsta-

vek, ki se glasi:
»Priznanje »Posebno priznanje za izjemne športne do-

sežke« lahko prejmejo športniki/športnice, ki so s svojim špor-
tnim dosežkom v nekategoriziranih športnih panogah dosegli 
izjemni športni dosežek, s katerim so pripomogli k ugledu in 
prepoznavnosti občin Trebnje ali Mirna. Pogoj za podelitev 
priznanja je tudi stalno bivališče prejemnika priznanja v občini 
Trebnje ali Mirna«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

6. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati za priznanje »Športnik leta Občin Trebnje in 

Mirna« morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evrop-

sko prvenstvo, paraolimpijske igre,
– uvrstitev na tekmovanje za svetovni pokal, evropski 

pokal ali mladinske olimpijske igre,
– uvrstitev na mladinsko svetovno prvenstvo, mladinsko 

evropsko prvenstvo, na mednarodno prvenstvo, turnir ali tek-
movanje, kjer so sodelovali športniki najmanj osmih držav,

– uvrstitev na državno prvenstvo,
– nastop v državni reprezentanci,
– uvrstitev na regijsko (področno) tekmovanje,
– drug pomemben športni dosežek.
Kandidati za »Priznanje za mladega športnika/športnico 

leta Občin Trebnje in Mirna in mlado športno ekipo leta Trebnje 
in Mirna« morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– uvrstitev na državno prvenstvo,
– uvrstitev na regijsko (področno) šolsko ali primerljivo 

tekmovanje.
Prednost med predlaganimi kandidati imajo tisti, ki imajo 

svoj najboljši rezultat uvrščen višje med pogoji navedenimi v 
prvem odstavku tega člena. Če dva ali več kandidatov spadajo 
v enako kategorijo med pogoji iz 4. člena, imajo prednost tisti, ki 
so med pogoji zapisani prej (primer: rezultat na olimpijskih igrah 
velja več, kakor na svetovnem prvenstvu; rezultat na svetov-
nem prvenstvu velja več kot rezultat na evropskem prvenstvu 
…). Če sta dva kandidata popolnoma izenačena po rezultatih 
se kot nadaljnje merilo za izbor upošteva kategorizacija špor-
tnika po merilih Olimpijskega komiteja. Če je tudi ta kategorija 
enaka, se kot dokončno merilo za izbor upošteva glasovanje 
Strokovnega sveta za izbor dobitnikov priznanja »Športnik leta 
Občin Trebnje in Mirna«.«

7. člen
Za osmim odstavkom 6. člena se doda nov deveti odsta-

vek, ki se glasi:
»Število jubilejnih priznanj ni omejeno.«
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.

8. člen
Prvi stavek devetega odstavka 6. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Priznanje mladi športnik/športnica in priznanje mlada 

športna ekipa leta Občin Trebnje in Mirna se lahko podeli naj-
več trem prejemnikom, in sicer po eno priznanje za mladega 
športnika, mlado športnico in mlado športno ekipo.«

9. člen
V 8. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zapisnik seje Strokovnega sveta, na kateri so izbrali 

dobitnike priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« 
prejmeta najkasneje v 15 dneh po prireditvi v vednost občinski 
upravi občin Trebnje in Mirna.«

10. člen
Ta pravilnik je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta 

občinska sveta Občine Trebnje in Občine Mirna ter začne veljati 
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2015-14
Trebnje, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Št. 007-3/2015-9
Mirna, dne 31. avgusta 2022

Župan
Občine Mirna

Dušan Skerbiš

3191. Sklep o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
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62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je 
Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 28. 9. 2022 
sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v javnih vrtcih  

Občine Trebnje

1. člen
Cene programov v javnih vrtcih Občine Trebnje od 1. 12. 

2022 znašajo mesečno na otroka po posameznih programih 
predšolske vzgoje (v EUR):

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1. 12. 2022.

Št. 602-12/2022-11 in 602-13/2022-9
Trebnje, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

VELIKE LAŠČE

3192. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja 
v času volilne in referendumske kampanje 
v Občini Velike Lašče

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 
11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike La-
šče, št. 2/06 UPB, 6/13, št. 2/19) je Občinski svet Občine Velike 
Lašče na 27. redni seji dne 5. oktobra 2022 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času  

volilne in referendumske kampanje  
v Občini Velike Lašče

1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja 

na plakatnih mestih v lasti Občine Velike Lašče v času volilne 
oziroma referendumske kampanje.

Občina Velike Lašče brezplačno in enakopravno zagota-
vlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kam-

Javni vrtec
Prvo starostno 

obdobje 
(jasli)

Drugo starostno 
obdobje – homogeni 

(3–4 let)  
in kombinirani

Drugo starostno 
obdobje – 

heterogeni (3–5let) 
ali homogeni  

(4–6 let)

Drugo starostno 
obdobje 6-urni 

program

Razvojni 
oddelek

Vrtec Mavrica Trebnje 584,03 473,67 426,89 383,11 1.031,42
Vrtec Sončnica  

pri OŠ Veliki Gaber / 493,49 458,54 / /

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke, upoštevan v cenah pro-

gramov iz 1. člena tega sklepa, izračunan na povprečje 21 dni 
znaša:

– Vrtec Mavrica Trebnje: dnevni program: 2,25 EUR na 
dan, poldnevni program 2,03 EUR na dan;

– Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber: 2,17 EUR na dan.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 

programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem se 
znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene 
odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.

3. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne 

oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok 
vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi.

Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški 
zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški 
spremljevalca.

O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebni-
mi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, obvestiti tudi organ 
Občine Trebnje, pristojen za predšolsko vzgojo.

4. člen
V kolikor je otrok dnevno prisoten vrtcu več kot 9 ur, starši 

doplačajo za vsako začeto uro prisotnosti otroka 2,50 EUR, 
oziroma znižano s potrdilom delodajalca staršev 0,50 EUR. 
Potrdilo delodajalca oddajo starši za šolsko leto.

V kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem času 
vrtca, starši doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro 
v višini 7,50 EUR.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih Občine 
Trebnje, št. 602-12/2022-4 in 602-13/2022-3 (Uradni list RS, 
št. 79/22), uporablja pa se do začetka uporabe tega sklepa.
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panje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev 
v občini o listi kandidatov ali posameznem kandidatu oziroma 
o referendumskem vprašanju.

2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno 

propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih 
mestih, ki so v lasti Občine Velike Lašče, na podlagi pridoblje-
nega Dovoljenja za plakatiranje.

Na spodaj navedenih plakatnih mestih Občina Velike La-
šče zagotavlja brezplačno objavo volilno propagandnih sporočil 
vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje 
na območju Občine Velike Lašče. Volilna oziroma referendum-
ska kampanja se izvaja s pomočjo štirih (4) oglasnih mest, ki 
se nahajajo na lokacijah:

– Velike Lašče (na trgu pod lipo),
– Rob (pred trgovino),
– Turjak (pred trgovino),
– Rašica (v križišču pri obeležju vojne za Slovenijo).
Vsakemu organizatorju volilne oziroma referendumske 

kampanje se zagotovi plakatno mesto za en (1) plakat za po-
samezno listo, kandidata ali referendumsko vprašanje, maksi-
malne velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakemu od zgoraj 
navedenih plakatnih mest.

Plakati, ki bodo presegali dovoljeno velikost B2, bodo 
zavrnjeni. V kolikor se bodo pojavili na plakatnih mestih, jih bo 
odstranil režijski obrat Občine Velike Lašče, ki bo zadolžen za 
vzdrževanje reda na oglasnih tablah.

3. člen
Vsi organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje 

morajo za lepljenje in nameščanje plakatov pridobiti Dovoljenje 
za plakatiranje, ki ga na podlagi oddane vloge izda občinska 
uprava Občine Velike Lašče.

Plakate organizatorji volilne oziroma referendumske kam-
panje oziroma njihovi pooblaščenci sami nameščajo na oglasne 
table, navedene v 2. členu tega odloka, upoštevajoč, da občina 
organizatorju zagotavlja eno plakatno mesto za velikost plakata 
B2 (500 mm x 707 mm) na vsaki posamezni oglasni lokaciji.

4. člen
Na plakatnih mestih se plakati nameščajo na prvo prosto 

zaporedno mesto. Prvo plakatno mesto je v zgornjem levem 
kotu panoja namenjenega plakatiranju, zaključi pa se v spo-
dnjem desnem kotu. Vmesna prosta mesta niso dovoljena.

V kolikor obstoječe plakatne površine ne zadostujejo za 
namestitev plakatov vseh organizatorjev volilne oziroma refe-
rendumske kampanje, ki so od Občine Velike Lašče pridobili 
Dovoljenje za plakatiranje, bo Občina Velike Lašče na obsto-
ječih plakatnih mestih zagotovila dodatne plakatne površine.

Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje 
ali njihovi pooblaščenci sami skrbijo za ponovno nameščanje 
poškodovanih oziroma manjkajočih plakatov.

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z navedenimi 
določili, bo odstranil režijski obrat Občine Velike Lašče, ki bo 
skrbel za vzdrževanje reda na oglasnih tablah.

Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje so 
dolžni najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse 
svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

5. člen
V času volilne oziroma referendumske kampanje lahko or-

ganizatorji volilne oziroma referendumske kampanje plakatirajo 
tudi izven plakatnih mest – prosto plakatiranje, ki je mogoče le 
ob soglasju lastnikov oziroma upravljavcev reklamnih tabel, 
stavb, drugih objektov ali zemljišč in če nameščanje plakatov 
ni v nasprotju z drugimi (cestno-prometnimi) predpisi.

6. člen
Vloga za pridobitev Dovoljenja za plakatiranje se odda 

na Občino Velike Lašče. Postopek izdaje dovoljenja v skladu 
s pravili splošnega upravnega postopka vodi občinska uprava.

Vloga za pridobitev pravice za plakatiranje mora vsebova-
ti namen za katerega se dovoljenje izdaja (volitve, referendum 

ipd.), datum izvedbe volitev oziroma referenduma ter naziv, 
naslov in kontaktne podatke organizatorja volilne oziroma re-
ferendumske kampanje.

7. člen
Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih 

v nasprotju z določbami tega odloka, je pristojen režijski obrat 
Občine Velike Lašče, ki plakate odstrani na stroške organiza-
torja volilne kampanje.

8. člen
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 

volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati 

nove plakate.

9. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno 

s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0301/0020-2022-1
Velike Lašče, dne 5. oktobra 2022

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3193. Sklep o delnem povračilu stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve 2022 
v Občini Velike Lašče

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – 
odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine 
Velike Lašče na 27. redni seji dne 5. oktobra 2022 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  
za lokalne volitve 2022 v Občini Velike Lašče

1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev 

stroškov volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine 
Velike Lašče in volitve župana Občine Velike Lašče v letu 2022.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, 
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli man-

dati v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu so-
dišču RS.
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4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 

0,10 EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji 
volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja 
volilne kampanje za župana, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 EUR na dobljeni 
glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 

ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 
volilne kampanje iz proračuna Občine Velike Lašče v roku 
30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in Račun-
skemu sodišču RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0021/2022-1
Velike Lašče, dne 5. oktobra 2022

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

ŽALEC

3194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine 
Žalec na seji dne 14. septembra 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 2153/2 k.o. 994 – Zalog in
– parc. št. 1717/2 k.o. 979 – Ponikva.

II.
V zemljiški knjigi se pri 2153/2 k.o. 994 – Zalog izbriše za-

znamba javnega dobra, pri parc. št. 1717/2 k.o. 979 – Ponikva 
pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica 
Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 711-0008/2022
Žalec, dne 14. septembra 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

3195. Sklep o razrešitvi namestnice člana Občinske 
volilne komisije

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) in 159. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žalec je Občinski svet Občine Žalec na 28. redni seji 
dne 14. septembra 2022 sprejel

S K L E P
o razrešitvi namestnice člana Občinske  

volilne komisije
I.

Občinski svet razreši Alenko Omladič, Partizanska ulica 46, 
3310 Žalec funkcije namestnice člana Občinske volilne komisije.

Št. 032-0014/2022
Žalec, dne 14. septembra 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

3196. Sklep o imenovanju namestnice člana 
Občinske volilne komisije

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) in 159. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žalec je Občinski svet Občine Žalec na 28. redni seji 
dne 14. septembra 2022 sprejel

S K L E P
o imenovanju namestnice člana Občinske 

volilne komisije
I.

Občinski svet za namestnico člana Občinske volilne 
komisije Pečečnik Bogdana imenuje Mojco Vukmanič, 1976, 
Vrbje 28, 3310 Žalec.

Št. 032-0014/2022
Žalec, dne 14. septembra 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

KOPER

3197. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini 
Koper v letu 2022

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Mestni občini Koper  
v letu 2022

Št. 041-2/2022
Koper, dne 13. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine 
Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel naslednji
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S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Mestni občini Koper  
v letu 2022

1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 
občini Koper v letu 2022.

2.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

mandati za člane Občinskega sveta Mestne občine Koper in or-
ganizatorji volilne kampanje, katerih kandidati so dobili mandat 
za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske narodnosti 
v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

3.
Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kan-

didate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stro-
škov v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu in Račun-
skemu sodišču.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu.

4.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 

svet ali za volitve župana se iz proračuna Mestne občine 
Koper na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje 
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu 
sodišču o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo. Stroški se povrnejo 30. dan po obravnavi na seji 
občinskega sveta.

5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 041-2/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    
L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A

sul rimborso parziale delle spese della 
campagna elettorale per le elezioni elettorali nel 

Comune città di Capodistria nell’anno 2022

Prot. n. 041-2/2022
Capodistria, 13 ottobre 2022

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 28 della Legge sulla campagna elet-
torale e referendaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 41/07, 
103/07 – Sigla: ZpolS-D, 11/11, 28/11 – Sentenza della CC e 
98/13) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Ca-
podistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta 
Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio 
Comunale del Comune città di Capodistria ha approvato in data 
6 ottobre 2022 il seguente atto di

D E L I B E R A
sul rimborso parziale delle spese della 

campagna elettorale per le elezioni elettorali nel 
Comune città di Capodistria nell’anno 2022

1
Con la presente delibera vengono definiti i beneficiari e 

i criteri per il rimborso parziale delle spese sostenute per la 
campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune 
città di Capodistria nell’anno 2022.

2
Gli organizzatori della campagna elettorale, alle cui lista 

appartengono i mandati a membro del Consiglio Comunale del 
Comune città di Capodistria e gli organizzatori della campagna 
elettorale, alle cui liste appartengono i mandati a membro del 
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, rappre-
sentante della comunità nazionale, hanno diritto ad un rimborso 
per le spese sostenute pari a 0,33 € per ogni voto pervenuto, 
fermo restando che il rimborso non potrà eccedere le spese 
effettivamente sostenute risultanti dal rapporto consegnato al 
Consiglio comunale e alla Corte dei Conti.

3
Gli organizzatori della campagna elettorale per la carica di 

sindaco che hanno raccolto almeno il 10 % dei voti realmente 
espressi dagli aventi diritto, possono beneficiare di un rimborso 
spese pari a 0,12 € per ogni voto pervenuto, fermo restando 
che il rimborso non potrà eccedere le spese effettivamente 
sostenute risultanti dal rapporto consegnato al Consiglio co-
munale e alla Corte dei Conti.

Nel caso di elezioni al secondo turno della consultazione 
per la carica di Sindaco, i candidati possono beneficiare di 
un rimborso spese calcolato sulla base dei soli voti ricevuti in 
questo turno.

4
Per il rimborso delle spese sostenute in campagna elet-

torale, come previsto dal Bilancio del Comune città di Capodi-
stria, gli organizzatori della campagna elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Comunale o per la carica di Sindaco dovranno 
inoltrare al Consiglio comunale e alla Corte dei Conti formale 
richiesta corredata da un dettagliato rapporto sui fondi raccolti 
e sulle spese effettivamente sostenute. Le spese saranno 
rimborsate a 30 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio 
comunale.

5
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata e si 

pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n. 041-2/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan
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VLADA
3198. Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih 

plastičnih proizvodov na okolje

Na podlagi šestega odstavka 24. člena in prvega od-
stavka 320. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 44/22) ter enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 81/22 – sklep US) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o zmanjšanju vpliva nekaterih  

plastičnih proizvodov na okolje

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanj-
šanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L 
št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direkti-
va 2019/904/EU) določajo ukrepi za preprečitev in zmanjšanje 
vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, 
in na zdravje ljudi ali živali ter spodbuja prehod na krožno 
gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, 
proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu 
delovanju notranjega trga.

(2) Ta uredba določa cilje in ukrepe za nekatere plastične 
proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje 
plastiko, cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri obli-
kovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 
pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v 
nadaljnjem besedilu: PRO), cilje ločenega zbiranja odpadkov iz 
nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zahteve 
za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo 
in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), zahteve za poročanje o 
nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkra-
tno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter ukrepe 
in stroške za ozaveščanje.

2. člen
(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za plastične proizvode za 
enkratno uporabo, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te 
uredbe, in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

(2) Za določitev, kateri proizvod se za namene te uredbe 
šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo, se uporablja-
jo tudi Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkra-
tno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega 
parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 
proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. 6. 2021, str. 1). Pri 
ugotavljanju, ali posoda za živila iz dela A priloge 1 te uredbe 
šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo za namene te 
uredbe, ima poleg meril iz priloge 1 te uredbe, ki se uporabljajo 
za posode za živila, odločilno vlogo verjetnost, da bo posoda 
za živilo zaradi svoje prostornine ali velikosti odvržena v okolje, 
zlasti posoda v velikosti enojne porcije.

(3) Za vprašanja v zvezi z vodenjem evidenc in poroča-
njem o nastalih odpadkih, ki nastanejo iz nekaterih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko, in ravnanju z njimi, ki niso posebej 
urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

(4) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo odpad-
kov ter s splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribo-
lovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ki niso posebej urejena s 
to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja odpadke, in predpis, 
ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja 
komunalnih odpadkov.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. plastika je material, ki vsebuje polimer, kot je oprede-

ljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o usta-
novitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in 
Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/
EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), nazadnje 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2022/586 z dne 8. aprila 
2022 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, av-
torizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 112 z 
dne 11. 4. 2022, str. 6), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge 
snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta 
končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično 
modificirani;

2. plastični proizvod za enkratno uporabo je proizvod, ki je 
v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan 
ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali 
kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za vnovično polnjenje ali 
vnovično uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;

3. ribolovno orodje je oprema ali njen del, ki se uporablja 
v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, lovljenje ali gojenje morskih 
bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za 
privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov;

4. odpadno ribolovno orodje, vključno z vsemi ločenimi 
sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribo-
lovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo, med drugim 
tudi, ko je bilo zapuščeno ali izgubljeno, je odpadek iz zakona, 
ki ureja varstvo okolja;

5. dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo 
na trg v RS in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je prvo 
omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v RS;

6. omogočanje dostopnosti na trgu v RS je vsaka dobava 
proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v RS v 
okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

7. harmonizirani standard je harmonizirani standard, 
kot je opredeljen v točki (c) pod 1 2. člena Uredbe (EU) 
št.1025/2012 z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardiza-
ciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter 
direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamen-
ta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12), nazadnje 
spremenjene z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil 
za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 
2015, str. 1);

8. odpadek je odpadek, kot je opredeljen v zakonu, ki 
ureja varstvo okolja;

9. sistem PRO je sistem proizvajalčeve razširjene odgo-
vornosti, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo okolja;

10. proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno upora-
bo iz oddelka I dela C priloge 1, ki je embalaža, je proizvajalec, 
kot določa predpis, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, 
ter proizvajalec, ki daje na trg v RS prazne plastične proizvo-
de za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, ki niso 
servisna embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in 
odpadno embalažo;
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11. proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno upo-
rabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ki je prazen pla-
stični proizvod za enkratno uporabo, ki ni servisna embalaža v 
skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, 
ter iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe in ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko, je:

a. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s 
sedežem v RS, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, 
vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v zako-
nu, ki ureja varstvo potrošnikov, poklicno proizvaja, prodaja, 
pridobiva iz druge države članice EU ali članice Evropskega 
gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država čla-
nica) ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno 
uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvo-
de daje na trg v RS. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe 
ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne 
dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. de-
cembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa 
Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), 
nazadnje popravljene s Popravkom (UL L št. 387 z dne 19. 11. 
2020, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);

b. pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi čla-
nici ali tretji državi, ki plastične proizvode za enkratno uporabo 
ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v RS poklicno prodaja 
neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, 
in sicer s pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v 
zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. Prejšnji stavek ne velja 
za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki 
izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 
4. člena Uredbe št. 1380/2013/EU;

12. zbiranje je zbiranje iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
13. ločeno zbiranje je ločeno zbiranje iz zakona, ki ureja 

varstvo okolja;
14. obdelava je obdelava odpadkov iz zakona, ki ureja 

varstvo okolja;
15. embalaža je embalaža, kot je opredeljena v predpisu, 

ki ureja embalažo in odpadno embalažo;
16. pristaniška sprejemna zmogljivost je pristaniška zmo-

gljivost, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja pristaniške 
zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

17. tobačni izdelek je tobačni izdelek, kot je opredeljen 
v zakonu, ki ureja omejevanje porabe tobačnih in povezanih 
izdelkov;

18. pooblaščeni zastopnik je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ga tuje podjetje pisno 
pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izpolnjuje 
obveznosti iz te uredbe;

19. tuje podjetje je tuje podjetje, v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe, ki ne glede na prodajno tehniko v 
RS prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo ali pol-
njene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko;

20. kompozitna ali sestavljena embalaža (v nadaljnjem 
besedilu: kompozitna embalaža) je kompozitna ali sestavljena 
embalaža iz predpisa, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;

21. upravljavec pristanišča je upravljavec pristanišča v 
skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za pre-
vzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

22. končni uporabnik ribolovnega orodja, ki vsebuje pla-
stiko, je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki je zadnji uporabnik navedenega orodja in izvaja ribolovne 
dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe 
št. 1380/2013/EU;

23. upravljavca državnih cest sta v skladu z zakonom, ki 
ureja Družbo za avtoceste Republike Slovenije, in zakonom, 
ki ureja ceste, Družba za avtoceste Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: DARS) in Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI). DARS upravlja 
avtoceste in hitre ceste, DRSI upravlja preostale državne ceste;

24. državne ceste so ceste v skladu z zakonom, ki ureja 
ceste, in predpisom, ki ureja kategorizacijo državnih cest;

25. javne površine so površine v skladu z zakonom, ki 
ureja prostor;

26. istovrstni proizvod je plastični proizvod za enkratno 
uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, istovrstni proizvod je tudi 
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;

27. skupina istovrstnega proizvoda je posamezna skupina 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov I, II in III 
dela C priloge 1 te uredbe;

28. smetenje je smetenje, kot je opredeljeno z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja.

4. člen
(cilji in ukrepi zmanjšanja porabe)

(1) Cilj zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za en-
kratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe je do 1. januarja 
2026 najmanj 20 % glede na leto 2022, merjeno v številu teh 
proizvodov, danih na trg v RS.

(2) Za namene doseganja cilja iz prejšnjega odstavka 
mora organizator javne prireditve, če to dopuščajo okoliščine 
dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti 
naslednje ukrepe:

1. na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se 
na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, 
ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj 
ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega 
načina vračanja rabljenega proizvoda,

2. omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci 
javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali poso-
dico za hrano za večkratno uporabo,

3. ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka 
pred in med prireditvijo.

(3) Za namene doseganja ciljev iz prvega odstavka tega 
člena mora upravljavec avtomata za pijačo za zmanjšanje 
uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo, če to dopu-
ščajo okoliščine lokacije ali dogodka in kjer je to iz higienskih 
razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

1. zmanjšati ponudbo plastičnih lončkov za enkratno upo-
rabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko 
večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plasti-
ke, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vra-
čanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku omogočiti možnost 
uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi;

2. v javnem sektorju omogočiti uporabo alternativnih pro-
izvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vse-
bujejo manj ali nič plastike, razen za zaposlene, paciente in 
obiskovalce v zdravstvenih ustanovah ter v ustanovah, kjer bi 
bila lahko verjetnost okužbe in okoliščine ne omogočajo upo-
rabe alternativnih lončkov;

3. obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov 
iz prejšnje točke;

4. ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s 
plastičnimi lončki za pijačo za enkratno uporabo.

(4) Za namene doseganja cilja iz prvega odstavka tega 
člena mora ponudnik pijače in hrane, če to dopuščajo okolišči-
ne dogodka, lokacije in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, 
sprejeti naslednje ukrepe:

1. zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se 
lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič 
plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina 
vračanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku namesto uporabe 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo omogočiti uporabo 
lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi;

2. obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov 
iz prejšnje točke;

3. ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s 
plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

(5) Ne glede na zahteve iz drugega do četrtega odstavka 
tega člena lahko vse naštete in druge osebe izvajajo tudi druge 
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ukrepe, ki pripomorejo k doseganju cilja iz prvega odstavka 
tega člena.

(6) Za izračun cilja iz prvega odstavka tega člena ministr-
stvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
uporabi podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz 
dela A priloge 1 te uredbe oziroma podatke o plastičnih lončkih 
za pijačo in posodic za živila iz oddelka I dela C priloge 1 te 
uredbe, danih na trg v RS, ki jih proizvajalci teh proizvodov 
sporočajo v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

5. člen
(zahteve za proizvode)

(1) Plastični proizvodi za enkratno uporabo iz dela B pri-
loge 1 te uredbe, ki imajo plastične pokrovčke in zamaške, se 
lahko dajo na trg v RS le, če pokrovčki in zamaški ob predvi-
deni uporabi proizvodov ostanejo pritrjeni na vsebnike. Sistemi 
zapiranja vsebnikov za pijače morajo biti izdelani v skladu s 
harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu 
Evropske unije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kovinski pokrovčki 
in zamaški, ki imajo tesnilo iz plastike, ne štejejo za izdelane 
iz plastike.

(3) Cilj vsebnosti reciklirane plastike (v nadaljnjem bese-
dilu: reciklat) v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, 
izdelanih iz polietilen tereftalata kot glavne komponente (v 
nadaljnjem besedilu: PET-plastenka), izračunan kot povprečje 
za vse PET-plastenke pijač, dane na trg v RS, je od 1. januarja 
2025 naprej najmanj 25 %.

(4) Cilj vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D 
priloge 1 te uredbe, izračunan kot povprečje za vse plastenke 
pijač, dane na trg v RS, je od 1. januarja 2030 naprej najmanj 
30 %.

(5) Za dosego ciljev iz tretjega in prejšnjega odstavka 
mora vsak proizvajalec plastenk pijač zagotoviti najmanj delež 
vsebnosti reciklata v plastenkah pijač, ki je predpisan v tretjem 
in prejšnjem odstavku.

6. člen
(PRO)

(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode 
za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, 
ima naslednje obveznosti:

1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 
7. člena te uredbe;

2. vodenje evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v 
skladu s prvim do petim odstavkom 8. člena te uredbe;

3. poročanje o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s 
sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. zagotavljanje plačevanja stroškov v skladu s prvim 
in petim odstavkom 9. člena te uredbe ter četrtim odstavkom 
11. člena te uredbe;

5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe.
(2) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za 

enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe, 
ima naslednje obveznosti:

1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 
7. člena te uredbe;

2. vodenje evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v 
skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

3. poročanje o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s 
sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. zagotavljanje plačevanja stroškov iz drugega in petega 
odstavka 9. člena te uredbe in četrtega odstavka 11. člena te 
uredbe ter za proizvode iz oddelka III dela C še stroškov iz 
tretjega odstavka 9. člena te uredbe;

5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe, razen 
proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za upo-
rabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

(3) Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki 
vsebuje plastiko, ima naslednje obveznosti:

1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 
7. člena te uredbe;

2. vodenje evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v 
skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

3. poročanje o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s 
sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. zagotavljanje plačevanja stroškov iz četrtega odstavka 
11. člena in prvega odstavka 12. člena te uredbe;

5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe.
(4) Proizvajalec iz prvega, drugega in tretjega odstavka 

tega člena lahko izpolnjuje obveznosti PRO samo skupaj z 
drugimi proizvajalci.

(5) Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, obveznosti iz prve-
ga do četrtega odstavka tega člena izvaja njegov pooblaščeni 
zastopnik.

(6) Dokler proizvajalec, ki je tuje podjetje, ne določi svoje-
ga pooblaščenega zastopnika, izvaja obveznosti iz prejšnjega 
odstavka oseba, ki v RS ustreza definiciji proizvajalca.

(7) Če je za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca odgo-
voren pooblaščeni zastopnik, se za pooblaščenega zastopnika, 
če ni izrecno določeno drugače, uporabljajo vse določbe te 
uredbe, ki se nanašajo na proizvajalca.

(8) Proizvajalec s sedežem v RS, ki daje plastične proi-
zvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in ri-
bolovno orodje, ki vsebuje plastiko, na trg v drugi državi članici, 
mora v tej državi članici določiti pooblaščenega zastopnika.

7. člen
(evidenca proizvajalcev)

(1) Ministrstvo vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco proi-
zvajalcev, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno 
uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, in proizvajalcev ribolov-
nega orodja, ki vsebuje plastiko.

(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka in pooblaščeni 
zastopnik morata biti vpisana v evidenco proizvajalcev.

(3) V evidenco proizvajalcev iz prejšnjega odstavka mo-
rata proizvajalec in pooblaščeni zastopnik sporočiti podatke o:

1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in 
davčni številki proizvajalca,

2. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in 
davčni številki pooblaščenega zastopnika, če je proizvajalec 
tuje podjetje,

3. vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela 
C priloge 1 te uredbe ali ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, 
danega na trg v RS.

(4) Proizvajalec iz prvega do tretjega odstavka prejšnje-
ga člena je v evidenco iz prvega odstavka tega člena vpisan 
neposredno na podlagi izpolnjene prijave, ki mora vsebovati 
podatke iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka. Pooblaščeni 
zastopnik iz petega odstavka prejšnjega člena je v evidenco 
iz prvega odstavka tega člena vpisan neposredno na podlagi 
izpolnjene prijave, ki mora vsebovati podatke iz 1., 2. in 3. točke 
prejšnjega odstavka.

(5) Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega 
odstavka morata o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah 
v zvezi s podatki iz drugega odstavka tega člena obvestiti 
ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh po nastali spremembi.

(6) Proizvajalec, ki začne po vzpostavitvi evidence proi-
zvajalcev opravljati dejavnost v zvezi s plastičnim proizvodom 
za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe ali dejavnost 
v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko, se mora v 
30 dneh po začetku opravljanja te dejavnosti vpisati v evidenco 
proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe. Za proi-
zvajalca, ki je tuje podjetje, te podatke v evidenco proizvajalcev 
sporoči njegov pooblaščeni zastopnik v 14 dneh od dneva, ko 
ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje obveznosti 
iz te uredbe.

(7) Podatki iz evidence proizvajalcev so javno dostopni na 
spletni strani ministrstva.
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8. člen
(evidenca in obveznost poročanja)

(1) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve 
stroškov iz prvega odstavka 9. člena te uredbe mora proizva-
jalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno upo-
rabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ki je embalaža v 
skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, 
za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco posameznih 
proizvodov iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe. Evidenca 
mora vsebovati podatke o masi posamezne vrste plastičnega 
proizvoda za enkratno uporabo, danega na trg v RS, v kilogra-
mih (brez decimalnih mest).

(2) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno upora-
bo, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo 
iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ki ni embalaža v skladu 
s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, posebej 
vodi evidenco teh posameznih proizvodov, ki so na trg v RS 
dani prazni in niso namenjeni za polnjenje na prodajnem me-
stu (vsebniki in lončki za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki 
in zamaški, ter posode za živila). Evidenca mora vsebovati 
podatke o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za 
enkratno uporabo, danega na trg v RS, v kilogramih (brez 
decimalnih mest).

(3) Za doseganje cilja iz prvega odstavka 4. člena te ured-
be mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za 
enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe, poleg zahtev iz 
prvega in prejšnjega odstavka voditi evidenco v skladu s prilogo 
II Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/162 o določitvi pravil 
za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in poročanjem o 
zmanjšanju porabe nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so jih 
sprejele države članice (UL L št. 26 z dne 7. 2. 2022, str. 19, 
v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2022/162/EU), po me-
todi iz točke (b) prvega odstavka 1. člena Izvedbenega sklepa 
2022/162/EU, in sicer posebej evidenco o:

1. številu kosov in masi proizvodov, narejenih v celoti iz 
plastike, danih na trg v RS v posameznem koledarskem letu,

2. številu kosov in masi proizvodov, narejenih delno iz 
plastike, danih na trg v RS v posameznem koledarskem letu.

(4) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena, ki daje na 
trg v RS vsebnike za pijačo s prostornino do treh litrov (v nadalj-
njem besedilu: vsebniki za pijačo) iz oddelka I dela C priloge 1 
te uredbe, mora za namene preglednosti in sorazmerne poraz-
delitve stroškov ter za namene izračuna cilja iz prvega odstav-
ka 19. člena te uredbe voditi evidenco o masi danih vsebnikov 
za pijače na trg v RS po posameznem materialu, iz katerega 
je ta vsebnik izdelan, in sicer mora biti posebej vodena masa 
za vsebnike za pijače v celoti iz plastike (plastenke pijač) in 
posebej masa za vsebnike, ki so kompozitna embalaža. Pri vo-
denju evidence o masi plastenk pijač iz prejšnjega stavka mora 
proizvajalec voditi evidenco o dani masi plastenk pijač na trg 
v RS tudi po posameznem plastičnem polimeru posebej (PET 
ali drugi plastični polimer) v kilogramih (brez decimalnih mest).

(5) Za doseganje ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 
5. člena te uredbe glede vsebnosti reciklata v plastenkah pijač 
iz dela D priloge 1 te uredbe mora proizvajalec poleg vodenja 
evidence podatkov iz prvega in četrtega odstavka tega člena 
voditi tudi evidenco deleža uporabljenega reciklata v plasten-
kah pijač, danih na trg v RS.

(6) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve 
stroškov iz drugega, tretjega in petega odstavka 9. člena te 
uredbe ter četrtega odstavka 11. člena te uredbe mora proizva-
jalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo 
iz oddelkov II in III iz dela C priloge 1 te uredbe ali ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko, za vsako koledarsko leto voditi 
evidenco teh proizvodov. Pri vodenju evidence proizvodov iz 
oddelka III dela C priloge 1 te uredbe se vodi evidenca mase 
filtrov v tobačnem izdelku s filtri in filter, ki se trži za uporabo 
v kombinaciji s tobačnimi izdelki. Evidenca vsebuje podatke o 

masi proizvoda v kilogramih (brez decimalnih mest), danega na 
trg v RS, ločeno po posameznih vrstah plastičnih proizvodov 
za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te 
uredbe ter ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Za ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko, mora evidenca v skladu z Izvedbe-
nim sklepom Komisije (EU) 2021/958 z dne 31. maja 2021 o 
določitvi oblike za poročanje podatkov in informacij o ribolov-
nem orodju, danem na trg, in zbranem odpadnem ribolovnem 
orodju v državah članicah ter obliki poročila o preverjanju 
kakovosti v skladu s členom 13(1)(d) in členom 13(2) Direktive 
(EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 211 z 
dne 15. 6. 2021, str. 51), nazadnje popravljenim s Popravkom 
(UL L št. 34 z dne 16. 2. 2022, str. 52), (v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbeni sklep Komisije 2021/958/EU) vsebovati tudi posebej 
maso gume in kovin v tem orodju ter posebej maso plastike po 
mrežnih ploskvah iz debeline niti premera več kot 1 mm oziro-
ma debeline niti premera manj ali enako kot 1 mm.

(7) Na podlagi evidence iz prvega do šestega odstavka 
tega člena proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod 
za enkratno uporabo iz delov A, C in D priloge 1 te uredbe ter 
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, podatke iz evidence do 
31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto sporoči 
nosilcu skupnega načrta iz 15. člena te uredbe. Nosilec sku-
pnega načrta do 31. marca tekočega leta za preteklo koledar-
sko leto poroča v okviru letnega poročila nosilca skupnega na-
črta iz 18. člena te uredbe ministrstvu na obrazcu, dostopnem 
na spletni strani ministrstva.

(8) Podatki iz šestega odstavka tega člena, ki se nanašajo 
na plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela 
C priloge 1 te uredbe, dane na trg v RS, se uporabijo v metodo-
logiji za izračun količin teh odpadnih proizvodov za poročanje v 
skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 z dne 
17. decembra 2021 o določitvi oblike za sporočanje podatkov 
in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in 
filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, 
odvrženih po uporabi (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 32; v 
nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2021/2267/EU), 
in priloge 4 te uredbe.

(9) Ponazoritveni primer vodenja evidence plastičnih proi-
zvodov, danih na trg v RS, in podatkov o teh proizvodih v skladu 
s prvim do šestim odstavkom tega člena je prikazan v prilogi 
2 te uredbe.

9. člen
(stroški proizvajalca plastičnega proizvoda  

za enkratno uporabo)
(1) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno upo-

rabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe mora plačati na-
slednje stroške:

1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe 
v zvezi s temi proizvodi;

2. stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavrže-
jo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so 
povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega 
prevoza in obdelave teh odpadkov; in

3. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki iz-
virajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave 
teh smeti.

(2) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno upo-
rabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe mora plačati 
vsaj naslednje stroške:

1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe, 
razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za 
uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;

2. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki iz-
virajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave 
teh smeti in

3. stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih, 
danih na trg v RS, ter pridobivanja podatkov o zbiranju in pre-
delavi odpadkov, nastalih iz teh proizvodov.
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(3) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno upo-
rabo iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe plača poleg 
stroškov iz prejšnjega odstavka tudi stroške zbiranja odpadkov 
iz teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje 
odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo 
in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave 
teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve 
posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, 
kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, 
ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

(4) Stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti iz pr-
vega do tretjega odstavka tega člena so del stroškov čiščenja 
okolja, ki izhajajo iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske 
javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, 
ki ureja varstvo okolja, in iz dejavnosti čiščenja javnih površin 
upravljavca državnih cest.

(5) Poleg stroškov iz prvega do tretjega odstavka tega 
člena so proizvajalci za sorazmerno in pregledno določitev 
stroškov dolžni kriti stroške izvedbe sortirnih analiz smeti, ki so 
del metodologije obračunavanja stroškov od prvega do tretjega 
odstavka tega člena. Pri porazdelitvi stroškov sortirnih analiz 
se upošteva sorazmernost glede na maso plastičnih proizvodov 
za enkratno uporabo, danih na trg v RS v preteklem obdobju.

10. člen
(stroški nosilca skupnega načrta)

(1) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve 
stroškov iz prvega do tretjega odstavka prejšnjega člena sta vir 
podatkov o stroških čiščenja okolja podatek obvezne občinske 
gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih povr-
šin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in podatek upravljavca 
državnih cest.

(2) Sorazmerni delež stroška čiščenja okolja zaradi sme-
tenja obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje 
in čiščenje javnih površin ter upravljavca državnih cest pla-
ča nosilec skupnega načrta, ki ga je proizvajalec v skladu s 
sedmim odstavkom 14. člena te uredbe pooblastil za skupno 
izpolnjevanje obveznosti PRO.

(3) Podatki o nosilcih skupnih načrtov, ki upravljajo sku-
pne sisteme v zadevnem koledarskem letu, se pridobijo iz 
evidenc, ki jih vodi in ureja ministrstvo.

(4) Občina in upravljavec državnih cest izdata nosilcu sku-
pnega načrta račun za plačilo sorazmernega deleža stroška či-
ščenja okolja zaradi smetenja, ki ga izvajajo obvezna občinska 
gospodarska javna služba za urejanje in čiščenje javnih površin 
ter koncesionarji ali podizvajalci upravljavca državnih cest, v 
skladu z metodologijo izračuna iz podpoglavja 3.3 priloge 3 te 
uredbe in upoštevanjem deležev iz prvega in drugega odstav-
ka 11. člena te uredbe, pri čemer deleži iz drugega odstavka 
11. člena te uredbe za izračun stroškov čiščenja okolja zaradi 
smetenja veljajo tri leta do izvedbe naslednjih sortirnih analiz.

(5) Občina in upravljavec državnih cest skupaj z izdanim 
računom iz prejšnjega odstavka sporočita strošek čiščenja 
na način, da posebej prikažeta strošek za dejavnost zbiranja 
smeti iz javnih sistemov na javnih površinah in posebej strošek 
za dejavnost čiščenja javnih površin z dokazili o opravljenih 
storitvah, nosilcu skupnega načrta do 31. maja tekočega leta 
za preteklo koledarsko leto.

(6) Nosilec skupnega načrta v imenu njihovih proizvajal-
cev v skladu s predpisano metodologijo krije stroške občini in 
upravljavcu državnih cest do 30. junija tekočega leta za prete-
klo koledarsko leto.

11. člen
(metodologija izračuna stroškov)

(1) Sorazmerni delež stroška čiščenja okolja zaradi sme-
tenja obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje 
in čiščenje javnih površin ter upravljavca državnih cest se v 
skladu z metodologijo iz priloge 3 te uredbe izračuna glede 
na delež plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C 

priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, izračunan na podlagi 
metodologije iz podpoglavja 3.2 priloge 3 te uredbe, in povpreč-
ni delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
v smeteh, ki se zberejo ali očistijo iz javnih površin v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in 
čiščenje javnih površin, in povprečni delež odpadnih plastič-
nih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh, ki se zberejo 
pri upravljavcu državnih cest, pri čemer se prva tri leta po 
uveljavitvi te uredbe upoštevajo podatki o povprečnih deležih 
odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki jih z 
izvedbo sortirne analize smeti pridobi ministrstvo, in jih objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Za sorazmerno porazdelitev stroškov med posame-
znimi nosilci skupnih načrtov določi Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: vlada) povprečne deleže plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, 
danih na trg v RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledar-
sko leto. Povprečni deleži iz prejšnjega odstavka se določijo v 
skladu z metodologijo iz podpoglavja 3.2 iz priloge 3 te uredbe.

(3) Nosilec skupnega načrta v imenu proizvajalcev s po-
močjo laboratorija, ki ima pridobljeno akreditacijo za vzorčenje 
odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, 
izvede vsako tretje koledarsko leto sortirno analizo smeti v 
skladu z metodologijo iz podpoglavja 3.1 priloge 3 te uredbe 
in rezultate sortirnih analiz sporoči ministrstvu do 30. januarja 
tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Vlada do 31. marca 
s sklepom v Uradnem listu Republike Slovenije vsako tretje leto 
objavi povprečne deleže sortirnih analiz odpadnih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo v smeteh.

(4) Nosilec skupnega načrta zaračuna predpisane stroške 
proizvajalcu v deležu, enakem količniku med maso plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo, ki jih je ta v enem koledar-
skem letu dal na trg v RS, in maso takih proizvodov, danih na 
trg v RS. Vir podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno upo-
rabo iz dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, je podatek 
iz evidenc sporočenih podatkov v skladu s sedmim odstavkom 
8. člena te uredbe.

12. člen
(stroški proizvajalca ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko)

(1) Proizvajalec ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, 
mora plačati naslednje stroške:

1. ločenega zbiranja odpadkov ribolovnega orodja, ki vse - 
buje plastiko in je bilo oddano v ustrezne pristaniške zmo-
gljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške sprejemne 
zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške 
naknadnega prevoza in obdelave zbranega odpadnega ribolov-
nega orodja, ki vsebuje plastiko;

2. ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi 
z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

(2) Stroške iz prejšnjega odstavka plača nosilec skupnega 
načrta, ki so ga za skupno izpolnjevanje obveznosti pooblastili 
proizvajalci v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe 
za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 3. do 5. točke tretjega 
odstavka 6. člena te uredbe. Za zaračunanje stroškov nosilca 
skupnega načrta proizvajalcu se smiselno uporablja določba 
četrtega odstavka 11. člena te uredbe.

13. člen
(ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja,  

ki vsebuje plastiko in poročanje)
(1) Za namene recikliranja odpadnega ribolovnega orodja, 

ki vsebuje plastiko, mora upravljavec pristanišča zagotoviti 
zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, 
ki vsebuje plastiko.

(2) Upravljavec pristanišča mora o masi odpadnega ribo-
lovnega orodja, ki vsebuje plastiko (v kg) poročati ministrstvu 
v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Poročanje mora upra-
vljavec pristanišča dopolniti s podatki iz priloge 1 preglednice B 
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Izvedbenega sklepa Komisije 2021/958/EU o masi odpadne 
plastike, odpadne gume in odpadnih kovin v odpadnem ribo-
lovnem orodju, ki vsebuje plastiko, po posameznih razredih 
debeline niti mrežnih ploskev.

(3) Končni uporabnik ribolovnega orodja, ki zavrže, na-
merava zavreči ali mora zavreči ribolovno orodje, ki vsebuje 
plastiko, mora odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, 
oddati v ustrezni zabojnik za njegovo ločeno zbiranje.

14. člen
(skupno izpolnjevanje PRO)

(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode 
za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, 
izpolnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke prvega odstavka 6. člena 
te uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov 
tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec 
izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpol-
njevanje obveznosti PRO.

(2) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za 
enkratno uporabo iz oddelka II dela C priloge 1 te uredbe, iz-
polnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena 
te uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov 
tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec 
izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpol-
njevanje obveznosti PRO.

(3) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za 
enkratno uporabo iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe, iz-
polnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena 
te uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov 
tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec 
izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpol-
njevanje obveznosti PRO.

(4) Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki 
vsebuje plastiko, izpolnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke tretjega 
odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci istovrstnih 
proizvodov tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s 
katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu 
zagotavlja izpolnjevanje obveznosti PRO.

(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko 
proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkra-
tno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1, skupaj v okviru 
istega skupnega načrta izpolnjujejo obveznosti iz drugega od-
stavka 6. člena te uredbe.

(6) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 
lahko proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za 
enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, skupaj v okviru 
istega skupnega načrta izpolnjujejo obveznosti iz prvega in 
drugega odstavka 6. člena te uredbe.

(7) Proizvajalec iz prvega do šestega odstavka tega čle-
na pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z nosilcem 
skupnega načrta sklene pogodbo, s katero ga pooblasti za 
izpolnjevanje svojih obveznosti PRO v okviru skupnega načrta 
in določi obseg izvajanja obveznosti v njegovem imenu. Če je 
proizvajalec tuje podjetje, pogodbo sklene tudi njegov poobla-
ščeni zastopnik.

(8) Proizvajalec mora nosilcu skupnega načrta zagotoviti 
plačevanje stroškov iz prvega, drugega, tretjega ali petega 
odstavka 9. člena te uredbe ter pravilne podatke iz prvega do 
šestega ali sedmega odstavka 8. člena te uredbe.

15. člen
(nosilec skupnega načrta)

(1) Nosilec skupnega načrta, ki ga proizvajalci iz prvega 
do šestega odstavka prejšnjega člena pooblastijo za izvajanje 
njihovih obveznosti v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega 
člena, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
2. izvaja obveznosti PRO kot nepridobitno dejavnost.
(2) Nosilec skupnega načrta mora v imenu proizvajalcev 

iz prejšnjega odstavka zagotavljati izvajanje obveznosti PRO 
v skladu s to uredbo.

(3) Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati, da:
1. proizvajalci pristopajo k skupnemu načrtu pod enakimi 

pogoji;
2. se stroški izvajanja skupnega načrta sorazmerno ob-

računavajo posameznemu proizvajalcu, ki daje na trg v RS 
plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te 
uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, glede na njegov 
delež istovrstnih proizvodov v skupni masi teh proizvodov, ki so 
bili dani na trg v RS od vseh proizvajalcev istovrstnih proizvo-
dov, vključenih v ta skupni načrt;

3. se kot podlaga za zaračunavanje stroškov izvajanja 
skupnega načrta upoštevajo stroški iz 9. člena te uredbe in ne 
presegajo stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito opra-
vljanje storitev iz istega člena;

4. izvaja ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe, če 
ga proizvajalec za to pooblasti.

(4) Nosilec skupnega načrta mora voditi seznam proi-
zvajalcev iz prvega do šestega odstavka prejšnjega člena in 
ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti 
vpogled vanj.

16. člen
(skupni načrt in evidenca skupnih načrtov)

(1) Nosilec skupnega načrta mora imeti skupni načrt, v 
katerem so določene njegove obveznosti in način njihovega 
izpolnjevanja v skladu s to uredbo. Nosilec skupnega načrta 
mora zagotavljati izvajanje skupnega načrta.

(2) Skupni načrt mora vsebovati podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu nosilca sku-

pnega načrta;
2. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični 

številki proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične proizvode 
za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, ter proizva-
jalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;

3. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu izvajalcev 
javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe za 
urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo 
okolja, ter drugih javnih sistemov za preprečevanja smetenja;

4. predvidenih stroških iz 9. člena te uredbe in načinu 
zagotavljanja plačila teh stroškov oziroma metodologiji zaraču-
navanja stroškov, če stroški v celoti še niso znani;

5. obsegu in načinu izvajanja ozaveščanja potrošnikov v 
skladu z 20. členom te uredbe.

(3) Skupni načrt za odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje 
plastiko, mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati 
tudi podatke o predvidenem načinu rednega prevzemanja od-
padnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, pri upravljavcu 
pristanišča o načinu njegove nadaljnje obdelave.

(4) Skupni načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti 
vpisan v evidenco načrtov iz sedmega odstavka tega člena.

(5) Nosilec skupnega načrta mora vlogi za vpis v evidenco 
iz sedmega odstavka tega člena poleg skupnega načrta priložiti 
pogodbe s proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno upo-
rabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, iz drugega do 
četrtega odstavka 14. člena te uredbe.

(6) Ministrstvo potrdi skupni načrt in ga vpiše v evidenco 
iz sedmega odstavka tega člena, potem ko ugotovi, da je sku-
pni načrt izdelan v skladu z drugim odstavkom tega člena in 
iz njega izhaja, da bo zagotovljeno izpolnjevanje obveznosti v 
skladu z zahtevami iz te uredbe.

(7) Ministrstvo vodi in vzdržuje evidenco skupnih načrtov, 
ki vsebuje naslednje podatke:

1. zaporedno številko skupnega načrta,
2. datum vpisa skupnega načrta v evidenco,
3. ime in naslov oziroma firmo in sedež ter matično števil-

ko nosilca skupnega načrta,
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalcev 

proizvodov iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 6. člena te 
uredbe, ki so vključeni v skupni načrt.

(8) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so javni in 
objavljeni na spletni strani ministrstva.
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17. člen
(sprememba in izbris skupnega načrta)

(1) Nosilec skupnega načrta mora vsako nameravano 
večjo spremembo skupnega načrta ali spremembo firme ali 
sedeža oziroma imena ali naslova sporočiti ministrstvu.

(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje 
sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti nosilca sku-
pnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti izstop proizvajalca iz 
skupnega načrta ali pristop novega proizvajalca k skupnemu 
načrtu iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 6. člena te 
uredbe.

(3) Nosilec skupnega načrta mora sporočilu iz prvega 
odstavka tega člena priložiti podatke iz drugega odstavka prej-
šnjega člena.

(4) Če se sprememba iz prvega odstavka tega člena 
nanaša na spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali 
naslova, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spreme-
njeni skupni načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega 
člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 dneh in jo vpiše 
v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(5) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena 
nanaša na izpolnjevanje obveznosti nosilca skupnega načrta 
v skladu s to uredbo, zlasti če gre za pristop proizvajalca k 
skupnemu načrtu ali njegov izstop iz skupnega načrta, lahko 
nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni 
načrt na podlagi odločbe, s katero ministrstvo v 60 dneh od 
prejema sporočila iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da 
je s spremembo skupnega načrta zagotovljeno izpolnjevanje 
obveznosti PRO v skladu z zahtevami iz te uredbe, in jo vpiše 
v evidenco iz sedmega odstavka prejšnjega člena.

(6) Ministrstvo izbriše skupni načrt iz evidence skupnih 
načrtov in o tem izda odločbo, če ugotovi, da nosilec skupnega 
načrta:

1. ne zagotavlja izpolnjevanja obveznosti v skladu s to 
uredbo,

2. predlaga izbris iz evidence skupnih načrtov ali preneha 
obstajati.

(7) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka ministrstvo 
izbriše skupni načrt na podlagi pravnomočne odločbe pristoj-
nega inšpektorja, v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pa 
po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz evidence.

18. člen
(letno poročilo nosilca skupnega načrta)

(1) Nosilec skupnega načrta mora najpozneje do 31. mar-
ca tekočega leta ministrstvu poslati letno poročilo o izvajanju 
skupnih obveznosti sistema PRO za preteklo koledarsko leto.

(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca skupnega 

načrta s podatki kontaktne osebe;
2. seznam proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične 

proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, 
ali proizvajalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje 
plastiko, ali firmo in sedež ter matično številko pooblaščenih 
zastopnikov proizvajalcev, ki so tuja podjetja, vključena v sku-
pni načrt;

3. podatke za posamezno koledarsko leto o količinah 
posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 
danih na trg v RS, skupaj z zahtevanimi podatki iz vodenja 
evidenc iz prvega do šestega odstavka 8. člena te uredbe ali 
podatke o količinah, danih na trg v RS, ribolovnega orodja, 
ki vsebuje plastiko, v skladu s šestim odstavkom 8. člena te 
uredbe;

4. seznam izvajalcev javnih služb obvezne občinske go-
spodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin 
iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in upravljavcev državnih cest 
ali upravljavcev pristaniških zmogljivosti;

5. podatke o zbiranju in predelavi odpadkov nastalih iz 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribo-
lovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o tem, na kakšen način 

se zbirajo in predelujejo ti odpadki, kjer je mogoče, pa tudi 
podatke o količinah teh odpadkov;

6. podatke o stroških izvajanja obveznosti iz sistema 
PRO;

7. poročilo o izvedenih ukrepih ozaveščanja iz 20. člena 
te uredbe, razen za nosilca skupnega načrta, ki izpolnjuje ob-
veznosti za proizvajalca tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se 
tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;

8. podatke o trendih doseganja okoljskih ciljev iz prvega 
odstavka 4. člena, tretjega in četrtega odstavka 5. člena ter 
prvega odstavka 19. člena te uredbe, pri čemer se v letnem 
poročilu v skladu s četrtim odstavkom 19. člena te uredbe delež 
odpadnih plastenk poroča po posameznih izvajalcih obdelave 
mešane odpadne embalaže;

9. načrt izvedbe sortirnih analiz.
(3) Ministrstvo lahko od nosilca skupnega načrta zahteva 

dopolnitev poročila iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, 
da ni izdelano v skladu z zahtevami iz tega člena, ali iz njega 
ni razvidno izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.

(4) Če nosilec skupnega načrta ministrstvu zahtevane 
dopolnitve poročila ne pošlje v roku, ki ga ministrstvo določi v 
zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil.

(5) Poročilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje 
elektronsko. Obrazec poročila je dostopen na spletnih straneh 
ministrstva.

19. člen
(cilji ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač)

(1) Za namene recikliranja odpadnih plastenk pijač mora 
letni delež ločeno zbranih odpadnih plastenk, izračunan glede 
na plastenke pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, dane na trg v 
RS v posameznem koledarskem letu, znašati:

1. do 1. januarja 2025 najmanj 77 masnih %;
2. do 1. januarja 2029 najmanj 90 masnih %.
(2) Proizvajalec plastenk pijač vodi evidenco o plastenkah 

pijač, danih na trg v RS, v skladu s prvim in četrtim odstavkom 
8. člena te uredbe ter poroča o plastenkah pijač, danih na trg v 
RS, v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

(3) Za namene izračuna deleža ločeno zbranih odpadnih 
plastenk iz prvega odstavka tega člena mora nosilec skupnega 
načrta v snovnem toku mešane odpadne embalaže pred sorti-
ranjem v imenu in za račun proizvajalcev pri izvajalcu obdelave 
odpadkov izvesti sortirno analizo v skladu s prilogo 5 te uredbe.

(4) Nosilec skupnega načrta mora ministrstvu do 31. mar-
ca tekočega leta elektronsko predložiti poročilo s podatki o 
deležih odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortir-
ne analize mešane odpadne embalaže in izračunano količino 
odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni em-
balaži pri posameznem izvajalcu obdelave odpadkov v skladu 
s prilogo 5 te uredbe.

(5) Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže mora 
za izračun deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač iz 
prvega odstavka tega člena poleg zahtev glede poročanja v 
skladu s predpisom, ki ureja odpadke, do 31. marca tekočega 
leta za predhodno leto ministrstvu poročati tudi o deležih od-
padnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize 
mešane odpadne embalaže, in izračunano količino odpadnih 
plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni embalaži v skla-
du s prilogo 5 te uredbe. Vzorec obrazca poročila je dostopen 
na spletni strani ministrstva.

(6) Metodologija izračuna in preverjanja ciljev ločenega 
zbiranja iz prvega odstavka tega člena ter zagotavljanje sis-
tema kakovosti pri ravnanju z odpadki se izvajata v skladu z 
Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752 z dne 1. oktobra 
2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, prever-
janjem in sporočanjem podatkov o ločenem zbiranju odpadnih 
plastenk za pijačo za enkratno uporabo (UL L št. 349 z dne 
4. 10. 2021, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 
Komisije 2021/1752/EU).
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20. člen
(ozaveščanje)

(1) Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
iz dela E priloge 1 te uredbe ali ribolovnega orodja, ki vsebuje 
plastiko, razen proizvajalci tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se 
tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, vsaj enkrat 
letno s sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način 
obveščajo potrošnike o:

1. razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno upo-
rabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z 
odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah 
na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpi-
som, ki ureja odpadke;

2. negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega 
odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na 
okolje, zlasti morsko, ter na zdravje ljudi in živali ter

3. vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov 
navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na ka-
nalizacijsko omrežje.

(2) Če nosilec skupnega načrta obvešča potrošnike v 
imenu proizvajalcev, se stroški med proizvajalci delijo smiselno 
z uporabo četrtega odstavka 11. člena te uredbe.

21. člen
(usklajevanje ukrepov)

(1) Ministrstvo vključi ukrepe za izvajanje te uredbe v 
program ravnanja in program preprečevanja odpadkov v skladu 
s predpisom, ki ureja odpadke, v načrte upravljanja voda in pro-
grame ukrepov upravljanja voda in morskega okolja v skladu 
z zakonom, ki ureja vode, ter v načrte za sprejem odpadkov in 
ravnanje z njimi, vzpostavljene v skladu s predpisom, ki ureja 
pristaniške zmogljivosti.

(2) Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo biti izve-
deni na način, da higiena in varnost živil nista ogroženi.

(3) Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
morajo v zvezi z materiali, ki so v stiku z živili, namesto plastike 
za enkratno uporabo spodbujati uporabo trajnostnih alternativ-
nih materialov, kadar je to mogoče, da higiena živil in varnost 
hrane nista ogroženi.

22. člen
(informacijski sistem in poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo poroča Evropski komisiji o:
1. podatkih o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz 

dela A priloge 1 te uredbe, ki so bili vsako leto dani na trg v RS 
v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162/EU;

2. informacijah o ukrepih za zmanjšanje porabe iz 4. člena 
te uredbe v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162/EU; 

3. podatkih o ločeno zbranih odpadnih plastenkah iz dela 
D priloge 1 te uredbe, ki so bili vsako leto ločeno zbrani v RS, 
za prikaz doseganja ciljev glede ločenega zbiranja iz prvega 
odstavka 19. člena te uredbe v skladu Izvedbenim sklepom 
Komisije 2021/1752/EU;

4. podatkih o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, da-
nem na trg v RS, ter o zbranem odpadnem ribolovnem orodju 
v RS vsako leto v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 
2021/958/EU;

5. informacijah o vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz 
dela D priloge 1 te uredbe za prikaz doseganja ciljev iz tretjega 
in četrtega odstavka 5. člena te uredbe;

6. podatkih o odpadkih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo, odvrženih po uporabi, iz oddelka III dela C priloge 1 
te uredbe v skladu s prilogo 2 te uredbe in Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2021/958. 

(2) Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka sporoči 
elektronsko v osemnajstih mesecih po izteku leta, za katero 
se podatki zbirajo.

23. člen
(prilagoditev za sklenitev sporazumov)

(1) Pod pogojem, da so doseženi okoljski cilji glede rav-
nanja z odpadki in cilji iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, 
lahko vlada za izvajanje določb 6. člena te uredbe sklene spo-
razum z zadevnimi gospodarskimi sektorji, razen za proizvode 
iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe.

(2) Sporazumi morajo zagotavljati, da se:
1. določajo cilji z ustreznimi roki za njihovo doseganje,
2. objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
3. o njihovi objavi obvesti Evropska komisija,
4. spremljajo doseženi rezultati in se o njih poroča mini-

strstvu ter Evropski komisiji,
5. doseženi rezultati javno objavljajo na način, določen v 

sporazumu,
6. na ministrstvu redno preverja napredek pri doseganju 

rezultatov, doseženih v okviru sporazuma.
(3) Vlada odstopi od sporazuma iz prvega odstavka tega 

člena, če se ugotovi kršitev tega sporazuma, ter ustrezne ukre-
pe določi s predpisom.

24. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektor-
ji, pristojni za varstvo okolja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo v okviru svojih 
pristojnosti nadzor nad izvajanjem 4. in 5. člena te uredbe tržni 
inšpektorji.

KAZENSKE DOLOČBE

25. člen
(prekrški organizatorja javne prireditve)

(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je organizator javne prireditve, če:

1. na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana (na 
mestu strežbe), ne zagotovi uporabe alternativnih proizvodov, 
ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj 
ali nič plastike (1. točka drugega odstavka 4. člena te uredbe);

2. na javni prireditvi ne omogoči, da k ponudniku pijač in 
hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček 
za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo (2. točka 
drugega odstavka 4. člena te uredbe);

3. pred in med javno prireditvijo ne ozavešča o ukrepih 
iz 1. in 2. točke 4. člena te uredbe (3. točka drugega odstavka 
4. člena te uredbe).

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje organizator javne prireditve, ki je 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je organizator 
prireditve.

26. člen
(prekrški upravljavca avtomata za pijačo)

(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je upravljavec avtomata za pijačo, če:

1. ne sprejme ukrepov za zmanjšanje ponudbe plastičnih 
lončkov za enkratno uporabo in teh ne nadomešča z alterna-
tivnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, 
ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka tretjega odstavka 
4. člena te uredbe);
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2. potrošniku ne omogoči možnosti uporabe lastnega 
lončka, ki ga lahko večkrat uporabi (1. točka tretjega odstavka 
4. člena te uredbe);

3. ne obvešča potrošnikov o ponudbi alternativnih proi-
zvodov (3. točka tretjega odstavka 4. člena te uredbe);

4. ne ozavešča potrošnika o vplivih smetenja s plastičnimi 
lončki za pijačo za enkratno uporabo na okolje (4. točka tretjega 
odstavka 4. člena te uredbe).

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje upravljavec avtomata za pijačo, ki je 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je upravljavec 
avtomata za pijačo.

27. člen
(prekrški ponudnika pijače in hrane)

(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je ponudnik pijače in hrane, če:

1. ne sprejme ukrepov za zmanjšanje ponudbe plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo in jih ne nadomešča z alter-
nativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, 
ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka četrtega odstavka 
4. člena te uredbe);

2. potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo ne omogoči uporabe lastnega proizvoda, ki 
ga lahko večkrat uporabi (1. točka četrtega odstavka 4. člena 
te uredbe);

3. ne obvešča potrošnikov o ponudbi alternativnih proi-
zvodov (2. točka četrtega odstavka 4. člena te uredbe);

4. ne ozavešča potrošnikov o vplivih smetenja na okolje 
s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo (3. točka četrtega 
odstavka 4. člena te uredbe).

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje ponudnik pijače in hrane, ki je sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je ponudnik pijače 
in hrane.

28. člen
(težji prekrški proizvajalca in pooblaščenega zastopnika)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni za-
stopnik, če:

1. ni vpisan v evidenco proizvajalcev iz 7. člena te uredbe 
(drugi odstavek 7. člena te uredbe);

2. ne obvesti ministrstva o opustitvi dejavnosti ali o drugih 
spremembah na način in v roku iz petega odstavka 7. člena te 
uredbe;

3. ne sporoči sprememb v zvezi s podatki v skladu s petim 
odstavkom 7. člena te uredbe;

4. ne vodi evidence v skladu s prvim, drugim, tretjim, četr-
tim, petim ali šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

5. ne sporoči podatkov nosilcu skupnega načrta na način 
in v roku iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe;

6. ne plačuje stroškov iz prvega, drugega, tretjega ali 
petega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 12. člena 
te uredbe;

7. ne pristopi k izvajanju skupnega načrta v skladu s pr-
vim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom ter petim ali šestim 
odstavkom 14. člena te uredbe;

8. ne pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z 
nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo v skladu s sedmim 
odstavkom 14. člena te uredbe;

9. nosilcu skupnega načrta ne zagotovi plačevanja stro-
škov oziroma nosilcu skupnega načrta ne zagotovi pravilnih 
podatkov v skladu z osmim odstavkom 14. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje proizvajalec, ki je samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik po-
sameznik, ki je pooblaščeni zastopnik.

(4) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

29. člen
(lažji prekrški proizvajalca in pooblaščenega zastopnika)

(1) Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni za-
stopnik, če ne obvešča potrošnikov o plastičnih proizvodih za 
enkratno uporabo iz dela E priloge 1 te uredbe ali o ribolovnem 
orodju, ki vsebuje plastiko, v skladu z 20. členom te uredbe.

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje proizvajalec, ki je samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki 
je pooblaščeni zastopnik.

(4) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

30. člen
(težji prekrški nosilca skupnega načrta)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:

1. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena te 
uredbe;

2. nima skupnega načrta, v katerem so določene njegove 
obveznosti in način njihovega izpolnjevanja v skladu s to ured-
bo, ali ne zagotavlja izvajanja skupnega načrta (prvi odstavek 
16. člena te uredbe);

3. ne zagotovi vpisa skupnega načrta v evidenco skupnih 
načrtov v skladu s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe;

4. ministrstvu ne sporoči vsake nameravane večje spre-
membe skupnega načrta ali spremembe firme ali sedeža ozi-
roma imena ali naslova (prvi odstavek 17. člena te uredbe);

5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 17. člena te 
uredbe;

6. ministrstvu ne pošlje letnega poročila o izvajanju sku-
pnih obveznosti sistema PRO za preteklo koledarsko leto v 
roku iz prvega odstavka 18. člena te uredbe;

7. ne predloži letnega poročila o izvajanju skupnih obve-
znosti sistema PRO s predpisano vsebino iz drugega odstavka 
18. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, 
ki je nosilec skupnega načrta.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika.
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31. člen
(lažji prekrški nosilca skupnega načrta)

(1) Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:

1. ne vodi seznama proizvajalcev iz prvega do šestega 
odstavka 14. člena te uredbe (četrti odstavek 15. člena te 
uredbe);

2. ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju ne omogoči vpo-
gleda v seznam proizvajalcev v skladu s četrtim odstavkom 
15. člena te uredbe;

3. začne izvajati spremenjeni skupni načrt v nasprotju s 
četrtim odstavkom 17. člena te uredbe;

4. ne izvede sortirne analize v skladu s prilogo 5 te uredbe 
(tretji odstavek 19. člena te uredbe);

5. ne predloži poročila v roku in na način iz četrtega od-
stavka 19. člena te uredbe.

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki 
je nosilec skupnega načrta.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika.

32. člen
(prekršek zbiralca odpadnega ribolovnega orodja,  

ki vsebuje plastiko)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek ka-

znuje pravna oseba, ki je upravljavec pristanišča, če:
1. ne zagotovi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadnega 

ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko (prvi odstavek 13. člena 
te uredbe);

2. ne poroča v skladu z drugim odstavkom 13. člena te 
uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, 
ki je upravljavec pristanišča.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika.

33. člen
(prekršek izvajalca obdelave)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, ki je izvajalec obdelave mešane odpadne 
embalaže, če ne poroča v roku ali na način iz petega odstavka 
19. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, 
ki je izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(prilagoditev evidence proizvajalcev)

Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za 
enkratno uporabo iz dela C priloge 1 ali ribolovno orodje, ki 
vsebuje plastiko, se mora vpisati v evidenco proizvajalcev iz 
prvega odstavka 7. člena te uredbe v šestdesetih dneh od 
uveljavitve te uredbe.

35. člen
(prilagoditev evidence in obveznost poročanja o dajanju 

plastičnih proizvodov na trg v RS)
(1) Proizvajalec iz prvega do šestega odstavka 8. člena te 

uredbe začne voditi evidenco s 1. januarjem 2023.
(2) Proizvajalec iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe 

do 31. januarja 2024 prvič sporoči podatke iz evidenc iz prve-
ga do šestega odstavka 8. člena te uredbe nosilcu skupnega 
načrta za leto 2023.

36. člen
(prilagoditev proizvajalca za plačevanje stroškov)

Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za en-
kratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, začne plačevati 
stroške iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 9. člena 
ter prvega odstavka 12. člena te uredbe za leto 2023.

37. člen
(deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo)
Vlada prvič objavi povprečne deleže plastičnih proizvodov 

za enkratno uporabo, danih na trg v RS, iz drugega odstavka 
11. člena te uredbe do 30. aprila 2024 za leto 2023.

38. člen
(prilagoditev za izvedbo in objavo sortirne analize)
(1) Vlada prvič objavi rezultate sortirnih analiz iz prvega 

odstavka 11. člena te uredbe do 30. septembra 2023.
(2) Nosilec skupnega načrta prvič izvede sortirno analizo 

smeti iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe in poroča mini-
strstvu o njenih rezultatih do 30. januarja 2026.

39. člen
(prilagoditev za uvedbo ločenega zbiranja  

odpadnega ribolovnega orodja in poročanje  
o odpadnem ribolovnem orodju)

(1) Upravljavec pristanišča mora v šestdesetih dneh od 
uveljavitve te uredbe zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadnega ribolovnega orodja iz prvega odstavka 13. člena 
te uredbe.

(2) Upravljavec pristanišča mora do 31. marca 2024 prvič 
poročati za leto 2023 o zbranem odpadnem ribolovnem orodju, 
ki vsebuje plastiko, iz drugega odstavka 13. člena te uredbe.

40. člen
(prilagoditev izvajanja obveznosti PRO  

za nosilca skupnega načrta)
Nosilec skupnega načrta mora na podlagi drugega od-

stavka 15. člena te uredbe v imenu proizvajalcev zagotavljati 
izvajanje obveznosti PRO v skladu s to uredbo najpozneje s 
1. januarjem 2023.

41. člen
(prvo letno poročilo nosilca skupnega načrta)

Nosilec skupnega načrta mora letno poročilo iz 18. člena 
te uredbe prvič poslati do 31. marca 2024 za leto 2023.

42. člen
(izvedba sortirne analize)

Nosilec skupnega načrta začne izvajati sortirno analizo 
iz tretjega odstavka 19. člena te uredbe od 1. januarja 2023 
naprej.

43. člen
(prilagoditev poročanja o zbranih odpadnih plastenkah)

(1) Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže prvič 
poroča v skladu s petim odstavkom 19. člena te uredbe do 
31. marca 2024 za leto 2023.
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(2) Nosilec skupnega načrta v skladu s četrtim odstavkom 
19. člena te uredbe prvič predloži poročilo o deležu odpadnih 
plastenk pijač do 31. marca 2024 za leto 2023.

44. člen
(začetek uporabe)

(1) Določbe drugega do petega odstavka 4. člena te ured-
be se začnejo uporabljati 1. januarja 2023.

(2) Določba prvega odstavka 5. člena te uredbe se začne 
uporabljati 3. julija 2024.

(3) Določba 20. člena te uredbe se začne uporabljati 
1. januarja 2023.

45. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00704-346/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2021-2550-0069

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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PRILOGA 1 

 
DEL A 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 4. členu o zmanjšanju porabe 
(1) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 
(2) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 

shranjevanje živil, ki: 
(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s 

seboj; 
(b) se običajno zaužijejo iz posode in 
(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; 

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, 
namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev 
s hrano. 

 
 

DEL B 
Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 5. členu o zahtevah za proizvode 
Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer plastenke pijač, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi 
pokrovčki in zamaški, razen: 
(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike; 
(b) vsebniki za pijačo, namenjeni za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v 

točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in ki so v tekoči obliki. 
 

 
DEL C 

I. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v prvem odstavku 6. člena o PRO 
(1) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 

shranjevanje živil, ki: 
(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s 

seboj; 
(b) se običajno zaužijejo iz posode in 
(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; 
vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za 
takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano. 

(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka 
ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave. 

(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer 
plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih 
pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike. 

(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 
(5) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 

embalažo. 
 

II. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO 
(1) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo. 
(2) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 

potrošnikom. 
 

III. Drugi plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO 
Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. 
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DEL D 
Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 16. členu o ločenem zbiranju in prvem odstavku 
5. člena o zahtevah za proizvode 
Plastenke pijač s prostornino do treh litrov, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen: 
(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike; 
(b) plastenke pijač, namenjene za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v točki 

(g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki. 
 
 

DEL E 
Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 17. členu o ozaveščanju 
(1) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 

shranjevanje živil, ki: 
(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s 

seboj; 
(b) se običajno zaužijejo iz posode in 
(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; 
vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za 
takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano. 

(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka 
ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave. 

(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer 
plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih 
pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike. 

(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 
(5) Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. 
(6) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo. 
(7) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 

potrošnikom. 
(8) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 

embalažo. 
(9) Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 
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PRILOGA 3 
 

Metodologija za izračun stroškov čiščenja smetenja, ki jih morajo kriti proizvajalci 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe v skladu z  

9. členom te uredbe 
 
UVOD 
Metodologija za izračun stroškov čiščenja smetenja v tej prilogi obsega naslednja podpoglavja: 
3.1. Metodologija sortirnih analiz smeti, zbranih iz javnih sistemov zbiranja odpadkov in iz 

javnih sistemov čiščenja javnih površin z obrazci; 
3. 2  Izračun deležev plastičnih proizvodov, danih na trg v RS, med posameznimi skupnimi 

sistemi za izvajanje obveznosti PRO proizvajalcev; 
3.3. Izračun stroškov čiščenja smetenja.  
 
Čiščenje javnih površin izvajajo občinska gospodarska javna služba čiščenja javnih površin in 
upravljavca državnih cest. Na javnih površinah se v sisteme zbiranja odpadkov (koši, posode, 
zabojniki) odvržejo odpadki, vendar pa se ti odmetavajo tudi zunaj teh sistemov na javne 
površine. Stroške čiščenja smetenja krijejo občine in država. S to uredbo se ureja obveznost iz 
Direktive (EU) 2019/904, da sorazmeren del stroškov čiščenja smetenja krijejo proizvajalci 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe. Za pregledno in 
sorazmerno porazdelitev stroškov med zadevnimi deležniki je v nadaljevanju te priloge določena 
metodologija za plačilo tega sorazmernega dela stroškov čiščenja smetenja za posamezen javni 
sistem posebej, in sicer: 
– javni sistemi na občinski ravni, 
– javni sistem avtocest na državni ravni v upravljanju DARS, d. d., 
– javni sistem regionalnih cest na državni ravni v upravljanju DRSI. 

 
 
3.1 Metodologija sortirnih analiz smeti, zbranih iz javnih sistemov zbiranja odpadkov 

in iz javnih sistemov čiščenja javnih površin 
 
Odvzem in priprava določenega števila vzorcev smeti, ki se zberejo v okviru javne službe 
čiščenja javnih površin  
 
Območje vzorčenja na lokalni in državni ravni 
Območje vzorčenja na lokalni ravni je geografsko zaokroženo območje v posamezni občini 
oziroma mestni občini, za katero izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
javnih površin zagotavlja zbiranje smeti iz javnega sistema zbiranja odpadkov (košev, posod, 
zabojnikov) in iz čiščenja javnih površin (pometi). 
 
Območje vzorčenja na državni ravni je sistem javnih površin avtocest in regionalnih cest, posebej 
počivališč, ki so opremljeni s koši, posodami ali zabojniki za odvržene smeti, ter področij cestišč 
in površin ob cestiščih, kjer se izvajajo pometi zaradi onesnaženosti okolja zaradi odvrženih smeti 
med vožnjo. 
 
Število vzorcev (N)  
Za analizo smeti je potrebno na vsakem območju vzorčenja na lokalni in državni ravni pridobiti 
dve vrsti zbirnih vzorcev. 
En vzorec je vzorec smeti, odvrženih v koše, posode, zabojnike na javnih površinah (parki, poti, 
počivališča ipd.), in odpadkov, ki so pobrani v njihovi bližini (kajti lahko pride do tega, da se 
odpadki zaradi prenapolnjenosti prevrnejo iz košev, odlagajo zraven košev, vrane v iskanju hrane 
izpraznijo koš ipd.).  
Drugi vzorec je vzorec smeti, ki jih izvajalec javne službe čiščenja javnih površin in upravljavec 
državnih cest pomete s cest, pločnikov, parkirišč, javnih poti in podobnih površin (pometi). 
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Na posameznem območju vzorčenja na lokalni ravni je potrebno oba vzorca (iz koškov in 
pometov) odvzeti odvisno od števila prebivalcev na tem območju ali obremenjenosti državnih cest 
s prometom.  
 
Za lokalno raven za območja vzorčenja veljajo ta merila: 
– odvzem vzorcev na desetih lokacijah na gosto poseljenih območjih, ki se glede na število 

prebivalcev razdelijo na naslednji način: Ljubljana 7 lokacij in Maribor 3 lokacije območja 
vzorčenja; 

– na srednji gostoti poseljenosti se odvzame vzorec na 20 različnih lokacijah, porazdeljenih 
po celotni RS; 

– na redki gostoti poseljenosti se odvzame vzorec na 24 različnih lokacijah, porazdeljenih 
po celotni RS; 

kar skupaj znese, glede na način in obdobja vzorčenja, 216 vzorcev smeti. 
 
Merodajni podatki o gostoti naseljenosti po občinah so podatki Statističnega urada RS. 

 
 
Za državno raven veljajo ta merila: 
–  na avtocesti se odvzame vzorce na počivališčih in enako pripadajočim številom vzorcev 

pometov glede na dolžino avtocestnega kraka za naslednja območja vzorčenja: 
o 2 počivališči in 2 cestna odseka na gorenjskem kraku AC in ljubljanskem obroču, 

po 3 počivališča in cestni odseki na primorskem in dolenjskem kraku AC ter 4 
območja se vzorči na štajerskem odseku;* 

–  na regionalni cesti se odvzame v vsakem območju en vzorec ter pripadajoče število 
vzorcev pometov; območij upravljanja z regionalnimi cestami je 9, pri čemer so 
počivališča v času pisanja tega predpisa v 8 območjih – vzorci se odvzamejo na 
počivališčih in iz pometa cestišč na regionalnih cestah, ki imajo več kot 5000 povprečnega 
letnega dnevnega prometa;** ***  

kar skupaj znese 84 glede na način in dve različni obdobji vzorčenja 84 vzorcev smeti. 
 
Merodajni podatki o cestah so podatki Ministrstva za infrastrukturo RS, DARS d. d. in DRSI. 

* DARS d. d. (seznam počivališč) 
** Karta prometnih obremenitev v letu 2019: Sektor za evidence o cestah, informatiko in 
arhiv | GOV.SI (z upoštevanjem bolj prometnih regionalnih cest s povprečnim letnim 
dnevnim prometom nad 10.000 vozil, izjemoma nad 5.000) 
*** Cestna infrastruktura | GOV.SI (koncesijska območja glavnih in regionalnih cest) 

 
 
Čas vzorčenja 
Čas vzorčenja je v dveh obdobjih jesen/zima in pomlad/poletje: 
– med 1. januarjem in 31. marcem oziroma med 1. oktobrom in 31. decembrom, 
– med 1. aprilom in 30. septembrom. 
 
Količina smeti v obeh reprezentativnih vzorcih 
Količina smeti iz košev in pobranih smeti iz okolice v reprezentativnem vzorcu ne sme biti manjša 
od 30 kg. 
Količina smeti pometa v reprezentativnem vzorcu ne sme biti manjša od 30 kg. 
 
Analiza sestave smeti (sortiranje in tehtanje podfrakcij iz vzorca)  
 
Tehtanje vzorca 
Na mestu izvajanja sortirne analize se zberejo odpadki iz koškov in njihove okolice v zbirni vzorec 
ter odložijo na nepropustno utrjeno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. Zbirni 
vzorec se stehta.  
Postopek se ponovi za drug zbirni vzorec posebej za smeti iz pometov. 
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Zbiranje odpadkov z javnih površin se od občine do občine razlikuje, na splošnem pa ločimo 
ročno praznjenje, pobiranje in pometanje smeti ali strojno čiščenje, predvsem pri čiščenju javnih 
površin. 
Odvzem zbirnih vzorcev odpadkov se izvaja prilagojeno izvedbi dela javne službe, kar smiselno 
velja za izvajanje čiščenja smetenja na državnih cestah. 
 
Odvzem reprezentativnega vzorca smeti 
Zbirni vzorec odpadkov je treba s postopkom deljenja vzorca na čedalje manjše dele zmanjševati 
tako dolgo, dokler se ne pridobi reprezentativni vzorec. To se naredi tako, da se zbirni vzorec 
razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadki se stresejo na kup in se 
oblikujejo v stožec, nato pa se ta stožec s tako imenovano metodo mešanja in deljenja vzorca s 
četrtinjenjem po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita, 
preostali dve pa se združita in zmešata. Znova se naredi stožec. Postopek se ponavlja tako dolgo, 
dokler preostali četrtini ne ustrezata količini smeti v reprezentativnem vzorcu.  
Ker gre za manjše količine odpadkov, se postopek odvzema reprezentativnega vzorca lahko 
poenostavi in se četrtinjenje zbirnega vzorca manjkrat ponovi ali izvede samo enkrat. 
Metoda četrtinjenja se izvede za vsak reprezentativni vzorec smeti posebej. 

 
 

 
Slika 1:   Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem  

 
Priprava na sortirno analizo  
Za vsako od frakcij odpadkov, ki se izloči iz vzorca odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija 
ali vreča. Vse posode, folije ali vreče se stehtajo in opremijo z napisi, iz katerih je nedvoumno 
razvidno, kateri frakciji so namenjene. Vzorce smeti je treba analizirati čim prej po tehtanju, da se 
preprečita sušenje ali vlaženje vzorca. 
  
Izvedba sortirne analize 
Iz reprezentativnih vzorcev smeti se nato z ročnim sortiranjem izločijo posamezne vrste odpadnih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, naštetih v preglednici 1 te priloge, za vsak 
reprezentativni vzorec posebej. 
Izvedba sortirne analize smeti iz koškov in pometov se razlikujeta v tem, da v sortirni analizi smeti 
iz košev ni potrebno izločati in izračunati deležev odpadnih vlažilnih robčkov in odpadnih balonov. 
Izločene frakcije iz odpadkov pri smetenju se zberejo v vnaprej pripravljenih posodah, na foliji ali 
v vrečah in se stehtajo skupaj s posodami, folijami ali vrečami. Masa posamezne frakcije se 
izračuna kot razlika med maso z odpadki polne in prazne posode, folije ali vreče. Točnost tehtanja 
mora biti ± 100 g. 
 

V primeru dvoma o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo se uporabijo Smernice 
Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
(UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1). 
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Ocena najverjetnejše sestave smeti 

Sestava posameznega vzorca smeti se navaja z maso posamezne podfrakcije odpadnih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz preglednice 1 te priloge vključno z maso ostanka po 
prebiranju odpadkov v smeteh in maso celotnega vzorca smeti.  
Izračun najbolj verjetne sestave smeti se opravi za vsak reprezentativni vzorec posebej, posebej 
iz košev in posebej iz pometov smeti po podfrakcijah iz preglednice 1 te priloge.  
Ob upoštevanju izmerjenih mas posameznih podfrakcij v smeteh in mase ostanka po prebiranju 
odpadkov v smeteh se delež posamezne podfrakcije v vzorcu smeti izračuna po naslednjih 
enačbah: 
Povprečni delež i-te podfrakcije (odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, priloga 
3a, del B), v smeteh sortirne analize iz javnega sistema zbiranja smeti: 
 
 
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑘𝑘š𝑖𝑖 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑗𝑗,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 , 

 
 
pri čemer je: 
Di,koši povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema zbiranja 

smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno uporabo), 
 
i zaporedna številka podfrakcije v smeteh, 
j zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n), 
mi, j masa i-te podfrakcije v j-tem vzorcu smeti iz javnega sistema zbiranja (kg), 
mj, vzorec masa j-tega reprezentativnega vzorca smeti iz javnega sistema zbiranja (kg). 
 
 
Povprečni delež i-te podfrakcije (odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, priloga 
3b, del B) v smeteh sortirne analize iz javnega sistema čiščenja javnih površin (pometi): 
 
 
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑗𝑗,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 , 

 
pri čemer je: 
Di,pometi povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema 

čiščenja javnih površin (pometi) (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno 
uporabo), 

i  zaporedna številka podfrakcije v smeteh, 
j  zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n), 
mi, j  masa i-te podfrakcije v j-tem vzorcu smeti iz javnega sistema čiščenja javnih 

površin (pometi) (kg), 
mj, vzorec  masa j-tega reprezentativnega vzorca smeti iz javnega sistema čiščenja javnih 

površin (pometi) (kg). 
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PRILOGA 3A 

 
OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV 

ZBIRANJA (KOŠEV, POSOD) 
Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru 
nastajanja odpadkov  
1. Izvajalec javne 
javneetnik 

 
službe čiščenja javnih 
površin: 

 

  Naslov:  
    
Pošta:  Matična št.:  

 
2. Število prebivalcev v občini:*    
Potrebno število vzorcev za občino:*   

 
3. Številka odpadka: 2 0 0 3 0 1  
 
Naziv odpadka: Mešani komunalni odpadki 
Opis odpadka: Smeti iz košev, posod, zabojnikov iz javnih površin, kjer se zadržuje večje 

število ljudi (parki, poti, postajališča ipd.) in s počivališč državnih cest 
 

 
4. Datum izvedbe sortirne analize:   

 
5. Območje vzorčenja:  
Občina/počivališče:  
Opis kraja nastajanja odpadka:  

  
* Podatek ni potreben za upravljavca državnih cest. 
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Del B: Sestava smeti  
1. Rezultati vzorčenj izločenih podfrakcij odpadkov iz javnih sistemov zbiranja smeti na 
javnih površinah 

Zaporedna številka vzorčenja (j):  

Območje vzorčenja:  
 Opis podfrakcije v smeteh (20 03 01) mij (kg) 

 Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se 
uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) 

1  

 Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje 
zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave 2  

 

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, 
npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena 
embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali 
kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike 

3  

 Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali 
delno iz plastike) 4  

 Lahke plastične nosilne vreče 5  

 Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi 
izdelki 6  

   
 Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju 7  
   

 Skupaj vzorec mj (kg):  
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PRILOGA 3B 
 

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV 
ČIŠČENJA SMETENJA (POMETI)  

Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru 
nastajanja odpadkov  
 
1. Izvajalec javne 

javneetnik 
 

  službe čiščenja 
javnih površin: 

 

  Naslov:  
    
Pošta:  Matična št.:  

 
2. Število prebivalcev v občini*:    
Potrebno število vzorcev za občino*:   

 
3. Številka odpadka: 2 0 0 3 0 3  
 
Naziv odpadka: Odpadki iz čiščenja cest 
Opis odpadka:  

 
 
4. Datum izvedbe sortirne analize:   

 
5. Območje vzorčenja:  
Občina/odsek državne ceste:  
Opis kraja nastajanja odpadka:  

  
* Podatek ni potreben za upravljavca državnih cest. 
 
Del B: Sestava smeti (pometi 20 03 03) 
 
1. Rezultati vzorčenj izločenih podfrakcij odpadkov iz čiščenja javnih površin (pometi) 
 

Zaporedna številka vzorčenja (j):  

Območje vzorčenja:  
 Opis pod-frakcije v smeteh (20 03 03) mij (kg) 

 Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se 
uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) 1  

 Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje 
zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave 2  

 

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, 
npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena 
embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali 
kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike 

3  
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 Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali 
delno iz plastike) 4  

 Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko 
uporabo 5  

 Baloni 6  
 Lahke plastične nosilne vreče 7  

 Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi 
izdelki 8  

   
 Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju 9  
   

 Skupaj vzorec mj (kg):  

 
 
3. 2 Izračun deležev plastičnih proizvodov, danih na trg v RS, med posameznimi 

skupnimi sistemi za izvajanje obveznosti PRO proizvajalcev 
 
Za pregledno in pravično porazdelitev stroškov proizvajalcev plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo za čiščenje smetenja in s tem povezanimi stroški se izračuna delež posameznega 
odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe na 
posamezni skupni sistem izpolnjevanja PRO teh proizvajalcev. Če namreč proizvajalci za eno 
vrsto plastičnega proizvoda za enkratno uporabo izpolnjujejo obveznosti PRO pri več skupnih 
sistemih (nosilci skupnih načrtov), je potreben izračun deleža plastičnega proizvoda za enkratno 
uporabo, danega na trg v RS, na posameznega nosilca skupnega načrta. 
 
1. Delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo (SUPp.x) v posameznem 
skupnem sistemu izvajanja PRO se za eno koledarsko leto izračuna z uporabo naslednje enačbe:  
 

W (načrt.x,SUP p.x) = m (načrt.x,SUP p.x) / m (SUP p.x), 
 
pri čemer je:  

‒ W (načrtx.,SUP proizvodx): delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno 
uporabo v posameznem skupnem sistemu – nosilcu skupnega načrta; 

‒ m (načrt,SUP proizvod.x): masa plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz skupine 
tega proizvoda, za katero je posamezni nosilec skupnega načrta sporočil podatke o 
dajanju na trg v RS (kg);  

‒ m (SUP proizvoda.x): skupna masa plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz 
skupine tega proizvoda, za katero so vsi skupni načrti skupaj sporočili podatke o dajanju 
na trg v RS (kg).  

 
2. Podatki o nosilcih skupnih načrtov, ki upravljajo skupne sisteme v zadevnem koledarskem letu, 
se pridobijo iz evidence ministrstva.  
 
3. Podatki o masi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS v zadevnem 
koledarskem letu, se pridobijo iz poročil o dajanju plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na 
trg v RS iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe.  
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3.3   Izračun stroškov čiščenja smetenja  
 

Metodologija izračuna plačila sorazmernega dela stroškov na posamezen plastični proizvod za 
enkratno uporabo na posamezen skupni sistem izpolnjevanja obveznosti PRO, ki je v skladu s to 
uredbo nosilec skupnega načrta za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 
te uredbe, se izračuna po spodnjih enačbah. 
Zavezanci, ki nastopajo v sistemu plačila stroškov čiščenja smetenja, so: 
– občine (plačnik storitev čiščenja smetenja) ali upravljavca državnih cest, 
– občinske javne službe čiščenja smetenja (izvajalec čiščenja smetenja javnih površin) in 

koncesionarji ali podizvajalci upravljavcev državnih cest, 
– proizvajalci plastičnih proizvodov iz dela C priloge 1 te uredbe (zavezanec za sorazmerni 

delež plačila stroškov čiščenja smetenja), 
– sistemi za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO (nosilci skupnih načrtov), 
– ministrstvo (izračun deležev plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v 

RS, ter za prvo triletje rezultati sortirnih analiz smeti). 

Podatki, ki so potrebni za izračun deleža stroškov, ki so jih dolžni plačevati proizvajalci občinam, 
so: 
– povprečni deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (poglavje 3.1 te priloge), 

pridobljeni iz sortirnih analiz smeti za opravljanje dveh dejavnosti javne službe: praznjenje 
sistemov za zbiranje odpadkov (praznjenje košev, posod, zabojnikov) in čiščenje 
smetenja (pometi javnih površin), za vsak sistem javnih služb posebej, in sicer povprečna 
deleža smeti (koši, pometi) za izvajanje čiščenja smetenja na lokalni ravni, povprečna 
deleža smeti (koši, pometi) na državni ravni, posebej za upravljavca avtocest in posebej 
za upravljavca regionalnih cest; 

 delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na posamezen skupni 
sistem izvajanja PRO (v primeru, da so različni proizvajalci enakega plastičnega 
proizvoda za enkratno uporabo v več skupnih sistemih PRO – več nosilcev skupnih 
načrtov); 

 strošek čiščenja smetenja v občini ali pri upravljavcih državnih cest, posebej za 
praznjenje odpadkov iz javnih sistemov za zbiranje teh odpadkov in posebej za čiščenje 
javnih površin; 

 podatki nosilcev skupnih načrtov. 

Potrebni podatki in izračuni iz teh podatkov se uporabljajo za posamezno koledarsko leto. 
Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini in pri upravljavcih državnih cest, 
posamezno za dve aktivnosti praznjenja iz sistemov iz javnega zbiranja smeti in čiščenje 
smetenja v okolju (pometi), se za posamezni skupni sistem PRO (skupni načrt) izračuna glede 
na delež proizvodov, danih na trg v RS, in delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo v smeteh po naslednjih enačbah: 
 
€PRO.x, SUPp.x, koši = (Di koši x €koši) x W načrt.x,SUP p.x), 
 
pri čemer je:  
€PRO.x, SUPp.x Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini ali na državni cesti 

za praznjenje smeti iz sistemov iz javnega zbiranja za posamezen 
plastični proizvod za enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem sistemu 
izvajanja PRO (nosilec skupnega načrta) (EUR); 

Di koši povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega 
sistema zbiranja smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno 
uporabo); 

€koši letni strošek čiščenja praznjenja smeti iz sistemov iz javnega zbiranja 
čiščenja javnih površin (EUR); 

W (načrt.x,SUP p.x) delež posameznega SUPp, danega na trg v RS, v posameznem 
skupnem sistemu. 
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€PRO.x, SUPp.x = (Di pometi x €pometi) x W (načrt.x,SUP p.x), 
 
pri čemer je: 
€PRO.x, SUPp.x,pometi sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) 

v občini ali na državni cesti za posamezen plastični proizvod za enkratno 
uporabo (SUPp) v enem skupnem sistemu izvajanja PRO (nosilec 
skupnega načrta); 

Di pometi povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega 
sistema čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) (i-ti odpadni plastični 
proizvod za enkratno uporabo); 

€pometi letni strošek čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) v občini ali 
državnih cest (EUR); 

W (načrt.x,SUP p.x) delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo v 
posameznem skupnem sistemu, danega na trg v RS. 

 
Skupni stroški enega skupnega sistema PRO se izračunajo z vsoto posameznih sorazmernih 
deležev stroškov. 
Vsak skupni sistem bo na letni ravni prejel 212 računov iz občin, en račun upravljavca avtoceste 
in en račun upravljavca regionalnih cest za plačilo sorazmernega deleža stroškov čiščenja 
smetenja. Vsaka občina in upravljavca državnih cest bosta izdala toliko računov, kolikor bo število 
skupnih sistemov. 
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PRILOGA 4  
 
Metodologija izračuna količine odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za 
uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti 
in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v posameznem koledarskem letu v skladu z 

osmim odstavkom 8. člena te uredbe 
 

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 je treba v posameznem koledarskem 
letu Komisiji poročati o količinah odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo 
v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (v nadaljnjem besedilu: odpadni tobačni 
izdelki), ki se zberejo kot smeti, odvržene na javnih površinah in prek javnih sistemov zbiranja 
odpadkov. 
 

Odpadni tobačni izdelki so navadno odvrženi na naslednji način: 
– v zabojnik za mešane komunalne odpadke, 
– namerno ali nenamerno v drug zabojnik za zbiranje odpadkov,  
– v okolje, kjer se čiščenje javnih površin z javno službo ne izvaja, 
– v zbirni sistem zabojnikov, posod in košev za smeti, ki jih redno prazni izvajalec javne 

službe čiščenja javnih površin, 
– v okolje na javne površine, ki jih redno čisti izvajalec javne službe čiščenja javnih površin. 
 

Za metodologijo izračuna količine odpadnih tobačnih izdelkov v enem koledarskem letu, ki 
nastanejo iz proizvodov iz oddelka IIII dela C priloge 1 te uredbe, so potrebni naslednji podatki: 
– masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka IIII dela C priloge 1 te uredbe (podatek 

pridobljen iz poročanja na podlagi šestega, sedmega in osmega odstavka 8. člena te 
uredbe) v kg (brez decimalnih mest), 

– povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov v javnih sistemih zbiranja čiščenja javnih 
površin iz koškov, posod in zabojnikov (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji 
iz dela 3.1 priloge 3 te uredbe) v kg brez decimalnih mest,  

– povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov iz čiščenja smetenja pri pometu javnih 
površin (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji iz dela 3.1 priloge 3 te uredbe). 

 

Masa vseh odpadnih tobačnih izdelkov v RS v enem koledarskem letu se šteje kot celotna masa 
danih proizvodov na trg v RS iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe v enem koledarskem letu.  
 

Masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v enem koledarskem letu se izračuna po naslednji 
enačbi: 
 

ftob = (D itob,koši + D i,tob, pometi) x Ftob, 
 

pri čemer je:  
 

ftob masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v kg, v enem koledarskem letu iz 
vseh treh javnih sistemov čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest 
(občinski, državni na avtocesti in na regionalnih cestah); 

 

D itob,koši seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh koškov iz 
sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let v vseh treh 
sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest; 

 

D i,tob, pometi  seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh pometov iz 
sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let v vseh treh 
sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest; 

 

Ftob celotna masa proizvodov, danih na trg v RS, iz oddelka III dela C priloge 1 te 
uredbe v enem koledarskem letu v kg. 
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PRILOGA 5 
 
3.1 Navodilo za izvedbo sortirne analize odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni 

embalaži in obrazec o izvedenih sortirnih analizah odpadnih plastenk pijač  
 
UVOD 
V zabojniku za mešano odpadno embalažo ločeno zbiramo odpadno plastično, kovinsko in 
sestavljeno embalažo. Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže iz snovnega toka mešane 
odpadne embalaže z namenom nadaljnjega recikliranja izsortira plastično odpadno embalažo po 
posameznih plastičnih materialih (polimerih), kot so PET, PE, HDPE in drugi. V izsortiranih 
odpadkih kot posledica mehanskega sortiranja prevladujejo večji kosi odpadne plastične 
embalaže, preostanek drobnejše odpadne embalaže je namenjen v nadaljevanju za termično 
obdelavo. 
 
V izsortiranih odpadkih po posameznih plastičnih materialih (polimerih) so različne vrste odpadnih 
proizvodov, kot so plastenke pijač, živil, detergentov, folije, zavitki, lončki, posodice, vrečke. 
 
Za namene izračuna cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk, ki kot odpadek nastanejo iz 
plastenk pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, je potrebno v mešani odpadni embalaži določiti delež 
odpadnih plastenk pijač ter iz podatkov o količinah mešane odpadne embalaže izračunati količino 
ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v enem koledarskem letu pri vseh izvajalcih obdelave 
mešane odpadne embalaže. 
Delež ločeno zbranih odpadnih plastenk se določi na podlagi sortirne analize mešane odpadne 
embalaže, preden vstopi v proces sortiranja.  
 
Podatki, potrebni za izračun deleža ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač v skladu z 
Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752, so: 
– delež odpadnih plastenk pijač v snovnem toku mešane odpadne plastične embalaže 

(izračun iz sortirne analize mešane odpadne embalaže na vhodu v sortiranje pri izvajalcu 
obdelave odpadkov); 

– količina mešane odpadne embalaže (vodenje evidence mase sprejetih odpadkov pri 
izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže); 

– količina odpadnih plastenk pijač (izračun iz deleža odpadnih plastenk pijač in količin 
mešane odpadne embalaže); 

– količina plastenk pijač iz dela D priloge te uredbe, danih na trg v RS (poročanje 
proizvajalcev v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe).  

Vsi podatki se nanašajo na posamezno koledarsko leto. 
 
Navodilo za izvedbo sortirne analize odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži 
Navodilo določa izvedbo, vsebino in obseg sortirne analize mešane odpadne embalaže za 
namene določitve deleža odpadnih plastenk pijač, ki so se ločeno zbrale s preostalimi vrstami 
odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže. Z izvedbo sortirne analize na ravni 
izvajalca obdelave mešane odpadne embalaže pred sortiranjem se bo pridobil delež odpadnih 
plastenk pijač, ki so po zavrženju v zabojnike za ločeno zbrane odpadke (mešano odpadno 
embalažo) postale odpadek iz plastenk pijač iz dela D priloge te uredbe, danih na trg v RS.  
Izvajalec/i obdelave odpadkov sprejme mešano odpadno embalažo od izvajalcev javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov iz celotne RS.  
 
Območje vzorčenja 
Odvzem zbirnega vzorca mešane odpadne embalaže se izvede na skladišču izvajalca obdelave 
(sortiranja) odpadkov, preden gredo odpadki v sortiranje.  
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Čas vzorčenja 

Vrsta in količina zbranih odpadkov sta odvisni od letnega časa, zato je pri izvedbi sortirne analize 
potrebno upoštevati letne čase, ki so lahko omejeni na dve časovni obdobji: pomlad/poletje ter 
jesen/zima. 
 
Število vzorcev 

Število vzorcev se določi glede na velikost masnega toka mešane odpadne embalaže pri izvajalcu 
obdelave odpadkov pred sortiranjem. 
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže pod 10.000 ton letno pri izvajalcu obdelave 
odpadkov (sortiranje), se izvedejo štiri sortirne analize (dvakrat v obdobju pomlad/poletje, dvakrat 
v obdobju jesen/zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami najmanj 60 dni razlike v 
istem in različnem obdobju. 
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže med 10.000 tonami in 20.000 tonami letno 
pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede osem sortirnih analiz (štirikrat v obdobju 
pomlad/poletje, štirikrat v obdobju jesen zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami 
najmanj 40 dni razlike v istem in različnem obdobju. 
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže med 20.000 tonami in 30.000 tonami letno 
pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede deset sortirnih analiz (pet-krat v obdobju 
pomlad/poletje, petkrat v obdobju jesen zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami 
najmanj 25 dni razlike v istem in različnem obdobju. 
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže nad 30.000 tonami letno pri izvajalcu 
obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede 12 sortirnih analiz, vsak mesec ena, pri čemer mora 
biti med posameznimi analizami najmanj 20 dni razlike. 
 
Izvajalec sortirne analize 
Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov za to analizo izvede oseba s pridobljeno akreditacijo za 
vzorčenje odpadkov po SIST EN ISO/IEC 17025. Pri svojem delu sodeluje z izvajalci obdelave 
odpadkov. Ti nudijo vso potrebno pomoč in zagotavljajo nemoteno delo pri izvedbi sortirne 
analize.  
Izvajalec sortirne analize mora pri izvedbi upoštevati vse zahteve varovanja zdravja in varstva pri 
delu v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pri delu.  
 
Količina mešanega odpadne embalaže v zbirnem in reprezentativnem vzorcu  
Zbirni vzorec mešane odpadne embalaže je celotna masa teh odpadkov, zbrana pri enem 
izvajalcu obdelave odpadkov, ki se odloži na utrjeno in za tekočine nepropustno površino 
(asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno površino) ter pripravi za odvzem reprezentativnega vzorca 
mešane odpadne embalaže. 
 
Reprezentativni vzorec odpadkov je z metodo delitve na četrtine zmanjšan zbirni vzorec 
odpadkov. 
 
Priporočena količina odpadkov v reprezentativnem vzorcu mešane odpadne embalaže je najmanj 
150 kg, zato je potrebno za zbirni vzorec vzorčiti vsaj nekajkratno večjo maso odpadkov, ki se z 
metodo delitve na četrtine zmanjša na reprezentativni vzorec. 
 
Odvzem reprezentativnega vzorca 
Metode jemanja vzorcev odpadkov in obdelava zbranih podatkov so standardizirani, predvsem 
pa je za merodajnost sestave odpadkov bistvena zadostna količina odvzetega vzorca. Pričakuje 
se, da bo v zbirnem vzorcu velika količina odpadkov v vrečkah. Te vrečke je potrebno najprej 
raztrgati (odpreti) in vsebino iztresti na površino za sortiranje. To se lahko opravi ročno ali pa s 
trgalnikom vrečk.  
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Pričakuje se, da je v plastenkah pijač, živil in detergentov možnost prisotnosti vsebine ter da 
odpadne plastenke niso popolnoma izpraznjene, zato jih je potrebno izprazniti. 
Kadar je med odpadki tudi hrana, zavržena skupaj z embalažo, je tako odpadno hrano v 
največjem možnem obsegu potrebno odstraniti iz odpadne embalaže. 
Zbirni vzorec odpadkov je najprej potrebno zmanjšati s postopkom deljenja vzorca na vse manjše 
dele tako dolgo, dokler se ne pride do tako imenovanega zmanjšanega (oz. reprezentativnega) 
skupnega vzorca po metodi delitve na četrtine.  
Zbirni vzorec se razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadke se da 
na kup in se jih oblikuje v stožec, nakar se ta stožec z metodo mešanja in deljenja vzorca s 
četrtinjenjem (metoda delitve vzorca na četrtine – sample splitting by coning and quartering 
methods) po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita, 
preostali dve pa se združita in zmešata. Znova se naredi stožec (kup). Postopek se ponavlja tako 
dolgo, dokler preostali četrtini okvirno ne ustrezata velikosti (dovolj veliki masi) za pripravo 
končnega vzorca, pri čemer govorimo o končnem oziroma reprezentativnem vzorcu,1 ki mora 
vključevati tudi preostale majhne delce, tako da se dobi ustrezna masa celotnega vzorca. 

 
 
 

 
Slika 1.:  Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem oziroma metode 

delitve vzorca na četrtine  
 

Priprava na sortirno analizo 
 
Za izsortirane odpadne plastenke pijač, ki se izloči iz reprezentativnega vzorca odpadkov, se 
pripravi ustrezna posoda, folija ali vreča. Posode, folije ali vreče se stehtajo in označijo, iz katerih 
je nedvoumno razvidno, kateri izsortirani frakciji so namenjene. Točnost tehtanja mora biti 
najmanj ± 1 kg.  
 
Izvedba sortirne analize 

V skupini za izvedbo sortirne analize je eden od članov zadolžen za nadzor, pri izvedbi sortirne 
analize mora sodelovati tudi predstavnik izvajalca obdelave odpadkov, ki s svojimi nasveti o 
mehanskem sortiranju v njegovi napravi za sortiranje odpadkov pomaga pri ročnem 
sortiranju/razvrščanju reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže.  
Iz reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže se ročno izsortirajo odpadne plastenke 
pijač prostornine do 3 litrov. Izsortirane odpadne plastenke pijač se stehtajo, masa se zavede v 
preglednico v obrazcu B te priloge. Preostanek odpadkov se stehta razen, če ni bil prej stehtan 
celoten reprezentativen vzorec mešane odpadne embalaže. 

                                                      
1 Podrobnejši opis metode delitve na četrtine je podan v tehničnem poročilu: 

CEN/TR 15310-3:2006 »Characterisation of Waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in 

the fild«. 
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Odpadne plastenke pijač se lahko ločijo od preostalih plastenk po splošnem poznavanju 
proizvodov, po nalepkah na plastenki in morebitnih sledeh vsebine. Primeri pijač v skladu z 
uvodno izjavo 12 Direktive EU 2019/904 vključujejo pivo, vino, vodo, osvežilne pijače, sokove in 
nektarje, instantne pijače ali mleko. 

Prostornina plastenk pijač se lahko oceni po splošnem poznavanju embalaže ali po oznaki 
prostornine na embalaži. 

V primeru dvoma o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo se uporabijo Smernice 
Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
(UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1). 
 

3.2 OBRAZEC  

Zapis podatkov o sortirni analizi odpadnih plastenk pijač, izračuni deleža odpadnih 
plastenk in mase odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži 

 
Podatki se vpisujejo neposredno v za ta namen pripravljene obrazce A, B in C te priloge.  
Zaželena je fotodokumentacija postopkov izvedbe sortirne analize. 
 
OBRAZEC POROČILO O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI ODPADNIH PLASTENK PIJAČ 
  
Obrazec A  Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka, vzorčenju in naročniku  
 
1.  Imetnik 

odpadka: 
 
 

 
 Naslov:  
    
 Pošta:  Matična št.:  

Elektronska 
pošta:  

 

2. Številka odpadka: 15 01 06 
 

 
Naziv odpadka: Mešana odpadna embalaža 

 
3. Datum izvedbe sortirne analize:   

4. Izvajalec 
sortirne 
analize: 

 

 
 Naslov:  
    
 Pošta:  Matična št.:  

 Elektronska 
pošta:  
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5. Območje vzorčenja:  

Lokacija odpadkov pred 
sortiranjem pri izvajalcu 
obdelave odpadkov:  

 
  

6. Masa vzorcev 
Skupna masa zbirnega vzorca mešane odpadne 
embalaže:  

Skupna masa reprezentativnega vzorca mešane 
odpadne embalaže: 
 
 

 

Masa odpadnih plastenk pijač v reprezentativnem 
vzorcu mešane odpadne embalaže:  

 
7. Naročnik sortiranja mešane odpadne embalaže in sortirne analize: 
Nosilec skupnega načrta:  
  

 
Naslov:  
    
Pošta:  Matična št.:  
Elektronska 
pošta:  

 
 
Obrazec B: Sestava mešane odpadne embalaže, s poudarkom na deležu odpadnih 
plastenk pijač  

Reprezentativni vzorec 
zaporedna št.: 

Izsortiranje/ročno razvrščanje odpadnih plastenk pijač iz 
reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže Masa (kg) 

Delež 
odpadnih 
plastenk 
pijač (pi) 

Mešana odpadna embalaža 
15 01 06 

Odpadne plastenke pijač Ai   
Preostanek mešane odpadne embalaže (brez odpadnih 
plastenk pijač)    

SKUPAJ masa reprezentativnega vzorca (kg) Bi   
* Temno sivih polj ni potrebno izpolnjevati. 
 
 Izračun deleža odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži v vzorcu sortirne 
analize: 

𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝐴𝐴i
𝐵𝐵i x 100,  

pri čemer je:  
 
pi delež odpadnih plastenk pijač v vzorcu sortirne analize v mešani odpadni embalaži, 
Ai masa odpadnih plastenk pijač v vzorcu sortirne analize, 
Bi masa mešane odpadne embalaže v vzorcu sortirne analize. 
 



Stran 9960 / Št. 132 / 14. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije
 

25 
 

Obrazec C: Izračun letne količine odpadnih plastenk pijač pri posameznem izvajalcu 
obdelave mešane odpadne embalaže v snovnem toku ločeno zbrane 
mešane odpadne embalaže 

 

Koledarsko 
leto: 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajalec 
obdelave 
MOE:  

Delež di v sortirnih analizah 

Povprečna 
vrednost 
deležev 
sortirnih 

analiz 

(Pi) 

Masa 
zbrane 
mešane 
odpadne 
embalaže 
v enem 

koledarske
m letu (kg) 

(Mi)  

15 01 06 

Masa 
odpadnih 
plastenk 
pijač v 
enem 

koledarsk
em letu 
(kg) (mi) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

               

 
Izvajalec obdelava za letno poročanje skupne mase ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač 
izračuna povprečje deležev (Pi) iz sortirnih analiz odpadkov, nato pa iz povprečnega deleža Pi in 
stehtane mase vse mešane odpadne embalaže (Mi) na vhodu v sortiranje izračuna maso (mi) 
ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač. 
 
Izračun povprečja deleža odpadnih plastenkah pijač: 
𝑃𝑃𝑖𝑖 = ∑  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑛𝑛=1
𝑁𝑁 ,  

 
pri čemer je: 
 
Pi povprečni delež odpadnih plastenk v mešani odpadni embalaži vseh sortirnih analiz, 
pi delež plastenk pijač v enem vzorcu sortirnih analiz mešane odpadne embalaže, 
n število sortirnih analiz, 
N seštevek sortirnih analiz (4 ali 8 ali 10 ali 12). 
 
Izračun mase odpadnih plastenk pijač v koledarskem letu pri izvajalcu obdelave odpadkov: 
 
𝑚𝑚𝑖𝑖 =  𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑖𝑖 

100 ,  
 
pri čemer je:  
 
mi masa ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v koledarskem letu (kg), 
Pi povprečni delež odpadnih plastenk vseh sortirnih analiz, 
Mi masa mešane odpadne embalaže v enem koledarskem letu (kg).  
 
Na ministrstvu se bo iz letnih poročil izvajalcev obdelave odpadkov mešane odpadne embalaže 
oziroma iz letnih poročil nosilcev skupnih načrtov seštela količina ločeno zbranih odpadnih 
plastenk pijač za določeno koledarsko leto.  
 
V skladu z metodologijo Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/1752 se bo seštevek količin 
odpadnih plastenk pijač delil s seštevkom plastenk pijač, danih na trg v RS, v istem koledarskem 
letu. Količina danih plastenk pijač na trg v RS se bo pridobila iz sporočanih podatkov proizvajalcev 
plastenk pijač v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe. Rezultat bo delež ločeno zbranih 
odpadnih plastenk pijač v RS v določenem koledarskem letu, ki ga bomo primerjali z okoljskimi 
cilji iz prvega odstavka 16. člena te uredbe. 
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3199. Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje 
števila energetsko revnih gospodinjstev

Na podlagi 34. člena Zakona o oskrbi z električno ener-
gijo (Uradni list RS, št. 172/21) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila 

energetsko revnih gospodinjstev

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba z namenom zmanjšanja energetske revščine 
določa podrobnejša merila za opredelitev in ocenjevanje števila 
energetsko revnih gospodinjstev.

2. člen
(opredelitev energetske revščine)

(1) Energetska revščina je stanje, v katerem je gospo-
dinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine 
in ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb po energiji zaradi 
neustreznih bivanjskih razmer ali nezmožnosti izpolnjevanja 
teh potreb po dostopnih cenah ali nizke energijske učinkovitosti 
bivalnih prostorov. Med osnovne potrebe po energiji se štejejo 
zlasti stroški ogrevanja, priprave sanitarne vode, hlajenja, ku-
hanja in razsvetljave.

(2) Energetska revščina je tudi stanje, v katerem je gospo-
dinjstvo, katerega strošek za rabo energije pomeni velik delež 
izdatkov glede na razpoložljivi dohodek tega gospodinjstva.

3. člen
(merila in dokazila za opredelitev energetsko  

revnega gospodinjstva)
(1) Merila za določitev energetsko revnega gospodinjstva 

so:
– materialna ogroženost: dohodek, nižji od praga tveganja 

revščine,
– nizka energijska učinkovitost prostorov gospodinj-

stva: toplota, potrebna za ogrevanje prostorov, znaša več kot 
150 kWh/m2 na leto,

– neustrezne bivanjske razmere: puščanje strehe, vlažne 
stene, tla ali temelji, trhli okenski okvirji ali tla in podobno,

– velik delež izdatkov za energijo od razpoložljivega do-
hodka oziroma preseganje povprečnega deleža izdatkov za 
energijo: delež izdatkov za energijo presega najmanj 50% 
razpoložljivega dohodka gospodinjstva.

(2) Dokazila, s katerimi se izkazujejo merila iz prejšnjega 
odstavka, so:

– materialna ogroženost z odločbo o denarni socialni 
pomoči, odločbo o varstvenem dodatku ali drugim dokazilom, 
s katerim se izkazuje, da je dohodek nižji od praga tveganja 
revščine,

– nizka energijska učinkovitost prostorov gospodinjstva z 
energetsko izkaznico ali drugim strokovnim dokumentom, ki ne-
odvisno dokazuje energijsko učinkovitost bivanjskih prostorov, 
ali z izjavo energetskega svetovalca, da je stanovanje nizko 
energetsko učinkovito,

– neustreznost bivanjskih razmer s fotografijo in izjavo 
gospodinjstva,

– velik delež izdatkov za energijo glede na razpoložljivi 
dohodek gospodinjstva z listinami, ki izkazujejo finančno me-
sečno stanje gospodinjstva.

(3) Podrobneje se merila iz prvega odstavka tega člena 
določijo v razpisni dokumentaciji javnega razpisa ali javnega 
poziva, s katerim se dodeljujejo spodbude ali olajšave za od-

pravo ali zmanjšanje energetske revščine, ali v posameznih 
ukrepih za zmanjšanje energetske revščine.

4. člen
(ocenjevanje deleža in števila energetsko  

revnih gospodinjstev ter viri podatkov)
Ocenjeni delež in število energetsko revnih gospodinjstev 

v Republiki Sloveniji izračuna Statistični urad Republike Slove-
nije na podlagi določitve praga tveganja revščine vsako leto do 
28. februarja za preteklo leto.

5. člen
(pristojni organ za izvajanje ukrepov za zmanjšanje 

energetske revščine)
(1) Organ, ki je pristojen za izvajanje ukrepov za zagota-

vljanje podpore za izboljšanje energetske učinkovitosti z name-
nom zmanjšanja energetske revščine, je ministrstvo, pristojno 
za energijo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

(2) Pristojni organ pripravi in Vladi Republike Slovenije 
predlaga ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti z na-
menom zmanjšanja energetske revščine v triletnem akcijskem 
načrtu v skladu s cilji iz celovitega nacionalnega energetskega 
in podnebnega načrta.

(3) Ukrepi v akcijskem načrtu morajo vsebovati cilje za 
zmanjšanje energetske revščine, kazalnike, odgovorne nosilce 
izvajanja ukrepov in opredelitev virov finančnih sredstev za 
izvedbo ukrepov. Ukrepi morajo biti razdeljeni na kratkoročne 
in dolgoročne ukrepe.

6. člen
(spremljanje obsega in izvajanja ukrepov na področju 

energetske revščine)
(1) Statistični urad Republike Slovenije letno ugotavlja in 

spremlja obseg energetske revščine.
(2) Pristojni organ letno spremlja izvajanje ukrepov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja 
energetske revščine.

(3) Odgovorni nosilci izvajanja ukrepov iz akcijskega 
načrta iz drugega odstavka 5. člena te uredbe pristojnemu 
organu najpozneje do 15. marca vsako leto pošljejo podatke 
in informacije o izvajanju ukrepov. V okviru spremljanja stanja 
in izvajanja ukrepov morajo biti za primer odstopanj od ciljev 
ali sprememb okoliščin opredeljeni tudi predlogi za prihodnje 
usmerjanje ukrepov.

7. člen
(letno poročilo)

Pristojni organ seznani Vlado Republike Slovenije z iz-
vajanjem ukrepov za izboljševanje energetske učinkovitosti z 
namenom zmanjšanja energetske revščine vsako leto najpo-
zneje do 30. maja za preteklo leto. Pristojni organ s poročilom 
seznani tudi javnost.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(prvi izračun ocenjenega deleža in števila energetsko  

revnih gospodinjstev)
Statistični urad Republike Slovenije prvič izračuna ocenje-

ni delež in število energetsko revnih gospodinjstev v Republiki 
Sloveniji za leto 2021 najkasneje do 31. oktobra 2022.

9. člen
(prvi akcijski načrt)

Pristojni organ pripravi prvi akcijski načrt iz 5. člena te 
uredbe najpozneje do 30. junija 2023.
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10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-361/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0075

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

3200. Uredba o določitvi višine dodatka za posebne 
pogoje dela na območjih občin z nižjo 
razvitostjo

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o nujnih 
ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ura-
dni list RS, št. 100/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi višine dodatka za posebne pogoje 

dela na območjih občin z nižjo razvitostjo

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa:
– višino dodatka za posebne pogoje dela na območjih 

občin z nižjo razvitostjo,
– način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za 

vložitev zahtevkov za dodatek iz prejšnje alineje za zdravnike, 
ki opravljajo zdravniško službo na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na območjih občin 
z nižjo razvitostjo (v nadaljnjem besedilu: zdravnik),

– poročanje.

2. člen
(višina dodatka)

Višina dodatka za posebne pogoje dela na območjih 
občin z nižjo razvitostjo se določi glede na število opredeljenih 
pacientov na posameznega zdravnika, in sicer z upoštevanjem 
meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
(odločanje o višini dodatka)

Višino dodatka iz prejšnjega člena ob upoštevanju meril 
iz Priloge te uredbe s sklepom določi izvajalec zdravstvene 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

4. člen
(način in rok vlaganja zahtevkov)

(1) Izvajalec zahtevke za izplačilo za financiranje dodatka 
na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih 
za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list 
RS, št. 100/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) vloži na ministr-
stvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun).

(2) Izvajalec na zahtevku za izplačilo dodatka za posebne 
pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo prikaže obseg 
sredstev po posameznih mesecih in skupaj.

(3) Izvajalec zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije vloži pri ministrstvu do 20. v mesecu za 
pretekli mesec. Sredstva se izvajalcu izplačajo najpozneje do 
zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popol-
ni zahtevek posredovan. Če je zahtevek izstavljen po roku iz 
prvega stavka tega odstavka, se obravnava in izplača skupaj z 
zahtevkom naslednjega obdobja.

5. člen
(hramba dokumentacije)

Za potrebe nadzora iz šestega odstavka 16. člena zakona 
se dokumentacija, povezana z izplačili dodatka za posebne 
pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo, hrani vsaj 
tri leta.

6. člen
(poročanje)

Izvajalec ob vložitvi zahtevka iz 4. člena te uredbe pošlje 
ministrstvu poročilo o stanju glede izplačanega dodatka iz te 
uredbe po delovnih mestih, višini izplačila dodatka in doseganju 
meril iz Priloge te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-368/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0106

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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Priloga  
 
 

Merila za določitev višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo 
razvitostjo 

 
Vrednost količnika za izračun dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (v 
nadaljnjem besedilu: PPD_ONR) se izračuna predhodno na podlagi standardov v splošnem dogovoru 
za posamezno pogodbeno leto (v nadaljnjem besedilu: splošni dogovor) za vsako od ambulant iz te 
Priloge posebej.  
 
Če izračunana vrednost dodatka presega 500 eurov, se zdravniku izplača dodatek v višini 500 eurov 
bruto. 
 
Znesek glede na koeficient razvitosti občine: 
 

Koeficient razvitosti občine Znesek glede na koeficient (v 
EUR) 

= 0,8 in < 0,9 200  
= 0,7 in < 0,8 250 
= 0,6 in < 0,7 300 
= 0,5 in < 0,6 350 
= 0,4 in < 0,5 400 
= 0,3 in < 0,4 450 
= 0,1 in < 0,3 500 

 
 
a) Merila za določitev višine dodatka za zdravnika, zaposlenega v ambulanti družinske medicine  

 
Dodatek pripada zdravniku, ki opravlja delo v ambulanti družinske medicine za mesec obračuna. 
 
Višina dodatka za zdravnika, nosilca tima, se določi na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: ZZZS)), 
 preseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim (v nadaljnjem besedilu: GK/tim),  
 koeficient razvitosti občine, 
 delež priznanega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 

 
Dodatek za PPD_ONR = obseg tima * (znesek glede na koeficient razvitosti občine*0,5 + (preseganje 
števila GK/tim * vrednost količnika PPD_ONR)*0,5). 

 
Vrednost količnika PPD_ONR za zdravnika specialista družinske medicine je 1,08 eura. 

 
b) Merila za določitev višine dodatka v ambulanti otroškega in šolskega dispanzerja 

 
Dodatek pripada zdravniku, ki opravlja delo v ambulanti otroškega in šolskega dispanzerja za mesec 
obračuna. 

 
Višina dodatka za zdravnika, nosilca tima, se določi na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganje 1.895 GK/tim na področju kurative, 
 koeficient razvitosti občine, 
 delež priznanega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 
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Dodatek za PPD_ONR = obseg tima * (znesek glede na koeficient razvitosti občine*0,5 + (preseganje 
števila GK/tim * vrednost količnika PPD_ONR) *0,5). 

 
Vrednost količnika PPD_ONR za zdravnika specialista je 1,08 eura. 

 
c) Merila za določitev višine dodatka v ambulanti dispanzerja za ženske 

 
Dodatek pripada zdravniku, ki opravlja delo v ambulanti dispanzerja za ženske za mesec obračuna. 

 
Višina dodatka za zdravnika, nosilca tima, se določi na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganja 2.017 GK/tim, 
 koeficient razvitosti občine, 
 delež priznanega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora), 

 
Dodatek za PPD_ONR = obseg tima * (znesek glede na koeficient razvitosti občine*0,5 + (preseganje 
števila GK/tim * vrednost količnika PPD_ONR) *0,5). 

 
Vrednost količnika PPD_ONR za zdravnika specialista je 1,02 eura. 

 
č) Merila za določitev dodatka v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, mladino in študente 

 
Dodatek pripada zobozdravniku, ki opravlja delo v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, mladino in 
študente za mesec obračuna. 

 
Višina dodatka za posameznega upravičenca do dodatka v timu se določi na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganje 3.999 točk v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, preseganje 2.805 točk v dejavnosti 

zobozdravstva za mladino, preseganje 3.111 točk v dejavnosti zobozdravstva za študente, 
 koeficient razvitosti občine, 
 delež priznanega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 

 
Dodatek za PPD_ONR = obseg tima * (znesek glede na koeficient razvitosti občine*0,5 + (število 
presežnih točk * vrednost količnika PPD_ONR) *0,5). 

 
Vrednost količnika PPD_ONR za zobozdravnika v dejavnosti zobozdravstva za odrasle je 0,91 eura. 

 
Vrednost količnika PPD_ONR za zobozdravnika v dejavnosti zobozdravstva za mladino je 1,31 eura. 

 
Vrednost količnika PPD_ONR za zobozdravnika v dejavnosti zobozdravstva za študente je 1,01 eura. 

 
V primeru spremembe števila GK/tim se sprememba upošteva pri izračunu višine dodatka prvi dan 
naslednjega meseca. 
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3201. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan 
obseg dela za posebne obremenitve in obsega 
dodatnega zdravstvenega kadra

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o nujnih 
ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ura-
dni list RS, št. 100/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi višine dodatka za povečan obseg 

dela za posebne obremenitve in obsega 
dodatnega zdravstvenega kadra

1. člen
(vsebina)

Ta uredba za zdravstvene delavce in zdravstvene so-
delavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki so 
zaposleni pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), določa:

– višino dodatka za povečan obseg dela za posebne 
obremenitve,

– obseg dodatnega zdravstvenega kadra oziroma višino 
dodatka za zaposlitev dodatnega kadra (tj. sredstva za plače 
in druge prejemke iz delovnega razmerja),

– podrobnejša merila za posamezni poklic v zdravstveni 
dejavnosti,

– način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke 
za vložitev zahtevkov za dodatek iz prve in druge alineje tega 
odstavka,

– poročanje izvajalcev.

2. člen
(višina dodatka za povečan obseg dela  

za posebne obremenitve)
(1) Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek za povečan 

obseg dela za posebne obremenitve na podlagi meril, določe-
nih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in sicer sorazmerno 
z dejansko prisotnostjo zdravstvenega delavca na delu pri 
izvajalcu.

(2) Višina dodatka za posameznega zdravstvenega de-
lavca se ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe določi glede 
na:

– število opredeljenih zavarovanih oseb na tim,
– delovno obremenitev zdravstvenega delavca in
– število opravljenih zdravstvenih storitev na tim.

3. člen
(merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti)
(1) Stopnja pomanjkanja posameznega poklica v zdra-

vstveni dejavnosti na trgu dela v zdravstveni dejavnosti iz 
Uredbe o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, 
št. 50/10) se ugotavlja ob upoštevanju podatkov Poklicnega 
barometra, in sicer kot velik primanjkljaj in primanjkljaj.

(2) Podatek o stopnji pomanjkanja iz prejšnjega odstavka 
minister, pristojen za zdravje, ugotovi najpozneje do 30. okto-
bra za naslednje koledarsko leto.

4. člen
(odločanje o višini dodatka)

Višino dodatka iz 2. člena te uredbe ob upoštevanju meril 
iz Priloge te uredbe s sklepom določi izvajalec.

5. člen
(način in roki vlaganja zahtevkov)

(1) Izvajalec najpozneje do 10. v mesecu za pretekli 
mesec posreduje zahtevek za izplačilo dodatka iz prve alineje 
1. člena te uredbe Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) prek UJP-net v elektronski 
obliki. Zahtevek, ki ni posredovan ZZZS do 10. v mesecu, se 
vključi v naslednji zahtevek ZZZS.

(2) Izvajalec lahko uveljavlja zahtevek za izplačilo sred-
stev za dodatek iz prejšnjega odstavka za posamezen mesec 
ali za več mesecev hkrati, pri čemer pa so podatki v zahtevku 
navedeni po mesecih.

(3) ZZZS zbirni zahtevek za izplačilo sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije vloži pri ministrstvu, pristojnem za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), do 15. v mesecu 
za pretekli mesec. Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 
15 dneh od njegovega prejema. ZZZS izvede povračilo stro-
škov izvajalcu v 15 dneh od prejema sredstev proračuna Re-
publike Slovenije.

(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izva-
jalec zadnji zahtevek posreduje ZZZS v šestih mesecih po 
prenehanju veljavnosti pravne podlage, na podlagi katere je 
zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po 
tem roku, niso predmet plačila.

(5) Izvajalec najpozneje do 10. v mesecu za pretekli me-
sec posreduje zahtevek za izplačilo dodatka iz druge alineje 
1. člena te uredbe ministrstvu prek UJP-net v elektronski obliki. 
Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od prejema popol-
nega zahtevka. Izvajalec zadnji zahtevek posreduje ministrstvu 
v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage, na 
podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, 
posredovani po tem roku, niso predmet plačila. Izvajalec prej-
me sredstva za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja 
samo na podlagi pogodb o zaposlitvi dodatnega zdravstvenega 
kadra, sklenjenih po 1. septembru 2022.

6. člen
(obseg dodatnega zdravstvenega kadra)

(1) Izpolnjevanje meril za obseg dodatnega zdravstve-
nega kadra oziroma višino dodatka za zaposlitev dodatnega 
kadra (tj. sredstva za plače in druge prejemke iz delovnega 
razmerja) (v nadaljnjem besedilu: dodatek za zaposlitev do-
datnega kadra) se ugotavlja na ravni posameznega izvajalca.

(2) Merila za pridobitev dodatka za zaposlitev dodatnega 
kadra so:

– v ambulantah družinske medicine: preseganje glavarin-
skih količnikov za trikratnik normativa glavarinskih količnikov na 
tim oziroma za 5.685 glavarinskih količnikov,

– v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja: pre-
seganje glavarinskih količnikov za trikratnik normativa glavarin-
skih količnikov na tim oziroma za 5.685 glavarinskih količnikov,

– v ambulantah dispanzerja za ženske: preseganje glava-
rinskih količnikov za trikratnik normativa glavarinskih količnikov 
na tim oziroma za 6.051 glavarinskih količnikov,

– v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle, mladino in 
študente: preseganje števila točk za trikratnik števila točk na tim 
oziroma preseganje 11.997 točk v dejavnosti zobozdravstva za 
odrasle, preseganje 8.415 točk v dejavnosti zobozdravstva za 
mladino in preseganje 9.333 točk v dejavnosti zobozdravstva 
za študente.

(3) Izvajalcu, ki izpolnjuje merilo iz prejšnjega odstavka, 
pripada dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra 
v višini:

– največ do 1,5 srednje medicinske sestre,
– največ do 0,5 diplomirane medicinske sestre in
– največ do 1,0 zdravstvenega administrativnega sode-

lavca.
(4) Če izvajalec dosega večkratnik merila iz drugega od-

stavka tega člena, se dodatek za zaposlitev dodatnega kadra 
sorazmerno poveča.

7. člen
(hramba dokumentacije)

Dokumentacija, povezana z izplačilom dodatka za pove-
čan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zapo-
slitev dodatnega zdravstvenega kadra, se hrani vsaj tri leta.
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8. člen
(poročanje)

Izvajalec ob posredovanju zahtevka ZZZS ministrstvu 
pošlje poročilo, iz katerega so razvidni najmanj delovno mesto, 
vrsta in višina izplačanega dodatka ter izpolnjevanje meril iz te 
uredbe. Izvajalec mora na podlagi poziva ministrstva predložiti 
tudi druge upoštevne podatke in dokazila.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(zahtevki za september in oktober 2022)

Ne glede na prvi in peti odstavek 5. člena te uredbe iz-
vajalec zahtevek za izplačilo dodatka za povečan obseg dela 
za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega 
zdravstvenega kadra za september in oktober 2022 posreduje 
ZZZS do 10. novembra 2022, pri čemer zahtevek prikaže lo-
čeno za vsak mesec.

10. člen
(ugotovitveni sklep)

Minister, pristojen za zdravje, ugotovi podatek o stopnji 
pomanjkanja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe za leto 
2022 najpozneje v sedmih dneh od uveljavitve te uredbe.

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-367/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0105

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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Priloga  
 

Merila za določitev višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve 
 

Vrednost količnika za izračun dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (v nadaljnjem 
besedilu: POD_PO) se izračuna predhodno na podlagi standardov v splošnem dogovoru za posamezno 
pogodbeno leto (v nadaljnjem besedilu: splošni dogovor) za vsako ambulanto posebej in za vsakega 
zdravstvenega delavca posebej. 
 
Če izračunana vrednost dodatka presega 2.000 eurov, se zdravstvenemu delavcu izplača dodatek v 
višini 2.000 eurov bruto. 

 
a) Merila za določitev višine dodatka v ambulantah družinske medicine 

 
Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti družinske medicine za mesec 
obračuna. 
 
Od 1. januarja 2023 je do dodatka upravičena tudi diplomirana medicinska sestra/višja medicinska 
sestra, v skladu s spremenjeno kalkulacijo »302 001 Z0031 Ambulanta družinske medicine/splošna 
ambulanta« v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022. 

 
Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim (v nadaljnjem besedilu: GK/tim), 
 preseganje 2.291 količnikov (v nadaljnjem besedilu: K) iz obiskov do vključno 31. 12. 2022, od 

1. 1. 2023 preseganje 6.876 K iz obiskov, 
 delež priznanega zdravstvenega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 

 
Dodatek za POD_PO = obseg tima * delež priznanega kadra za tim v Prilogi I splošnega dogovora * 
((preseganje števila GK/tim + preseganje števila K iz obiskov) * vrednost količnika POD_PO). 

 
Do 31. 12. 2022 veljajo naslednje vrednosti količnikov: 
 vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista je 1,08 eura, 
 vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege je 0,42 eura, 
 vrednost količnika POD_PO za zdravstvenega administratorja je 0,38 eura. 

 
Od 1. 1. 2023 veljajo naslednje vrednosti količnikov:  
−  vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista je 1,08 eura, 
−  vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege je 0,42 eura, 
−  vrednost količnika POD_PO za zdravstvenega administratorja je 0,38 eura, 
−  vrednost količnika POD_PO za diplomirano medicinsko sestro je 0,58 eura.  

 
b) Merila za določitev višine dodatka v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja 

 
Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti otroškega ali šolskega 
dispanzerja za mesec obračuna. 
 
Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na podlagi naslednjih meril: 
−  obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganje 1.895 GK/tim na področju kurative, 
 preseganje 2.309 K iz obiskov na tim na področju kurative, 
 preseganje 3.976 K obiskov na tim na področju preventive, 
 delež priznanega zdravstvenega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 
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Dodatek za POD_PO = obseg tima * (delež priznanega kadra v standardu 327 009 v Prilogi I splošnega 
dogovora * ((preseganje števila GK/tim + preseganje števila K iz obiskov) * vrednost količnika POD_PO) 
+ delež priznanega kadra v standardu 327 011 v Prilogi I splošnega dogovora * (preseganje števila K iz 
obiskov * vrednost količnika POD_PO)). 

 
Vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista za delo na področju kurativne dejavnosti:  
1,08 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za diplomirano medicinsko sestro na področju kurativne dejavnosti:  
0,6 eura.  
Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege: 0,42 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za zdravstvenega administratorja: 0,37 eura. 

 
Vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista za delo na področju preventivne dejavnosti:  
1,14 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za diplomirano medicinsko sestro na področju preventivne dejavnosti: 
0,63 eura.  

 
c) Merila za določitev višine dodatka v ambulantah dispanzerja za ženske 

 
Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti dispanzerja za ženske za mesec 
obračuna. 

 
Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganje 2.017 GK/ tim, 
 preseganje 2.433 K iz obiskov, 
 delež priznanega zdravstvenega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 

 
Dodatek za POD_PO = obseg tima * delež priznanega kadra za tim v standardu 306 007 v Prilogi I 
splošnega dogovora * ((preseganje GK/tim + preseganje števila K iz obiskov) * vrednost količnika 
POD_PO). 

 
Vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista: 1,02 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege: 0,40 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za diplomirano medicinsko sestro: 0,57 eura.  

 
č) Merila za določitev dodatka v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, mladino in študente 

 
Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, 
mladino in študente za mesec obračuna. 

 
Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na podlagi naslednjih meril: 
 obseg tima (število timov v tabeli ZZZS), 
 preseganje 3.999 točk v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, preseganje 2.805 točk v 

dejavnosti zobozdravstva za mladino, preseganje 3.111 točk v dejavnosti zobozdravstva za 
študente, 

 delež priznanega zdravstvenega kadra v standardu (Priloga I splošnega dogovora). 
 

Dodatek za POD_PO = obseg tima * višina priznanega kadra za tim v standardu za posamezno 
dejavnost v Prilogi I splošnega dogovora *(število presežnih točk * vrednost količnika POD_PO). 

 
Vrednost količnika POD_PO za zobozdravnika v dejavnosti zobozdravstva za odrasle: 0,91 eura. 
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Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege v dejavnosti zobozdravstva za odrasle:  
0,45 eura. 

 
Vrednost količnika POD_PO za zobozdravnika v dejavnosti zobozdravstva za mladino: 1,31 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege v dejavnosti zobozdravstva za mladino:  
0,65 eura. 
 
Vrednost količnika POD_PO za zobozdravnika v dejavnosti zobozdravstva za študente: 1,01 eura. 
Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege v dejavnosti zobozdravstva za študente:  
0,50 eura. 

 
V primeru spremembe števila GK/tim se sprememba upošteva pri izračunu višine dodatka prvi dan 
naslednjega meseca. 
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3202. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem 
preskušanju zdravil za uporabo v humani 
medicini

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

U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju 

zdravil za uporabo v humani medicini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojna organa, nacionalna 
kontaktna točka, nacionalni postopki v zvezi s kliničnimi pre-
skušanji zdravil za uporabo v humani medicini (v nadaljnjem 
besedilu: klinično preskušanje) in sankcije za izvajanje Uredbe 
(EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. aprila 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo 
v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES (UL L 
št. 158 z dne 27. 5. 2014, str. 1), zadnjič dopolnjene z Delegi-
rano uredbo Komisije (EU) 2017/1569 z dne 23. maja 2017 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z določitvijo načel in smernic dobre proizvodne prakse 
za zdravila za uporabo v humani medicini v preskušanju ter 
ureditvijo poteka pregledov (UL L št. 238 z dne 16. 9. 2017, str. 
12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 536/2014/EU), Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2017/556 z dne 24. marca 2017 o po-
drobnih ureditvah za postopke inšpekcijskih pregledov dobre 
klinične prakse v skladu z Uredbo (EU) št. 536/2014 Evropske-
ga parlamenta in Sveta (UL L št. 80 z dne 25. 3. 2017, str. 7; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/556/EU), Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2022/20 z dne 7. januarja 2022 o pravilih za 
uporabo Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede določitve pravil in postopkov za sodelovanje držav 
članic pri oceni varnosti kliničnih preskušanj (UL L št. 5 z dne 
10. 1. 2022, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/20/EU) 
in te uredbe.

2. člen
(pristojna organa)

(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 536/2014/EU, 
Uredbe 2017/556/EU, Uredbe 2022/20/EU in te uredbe je 
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP).

(2) Pristojni organ za izvajanje nalog odbora za etiko v 
skladu z Uredbo 536/2014/EU in to uredbo je Komisija Re-
publike Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljnjem besedilu: 
KME RS).

3. člen
(nacionalna kontaktna točka)

Nacionalna kontaktna točka iz 83. člena Uredbe 
536/2014/EU je JAZMP.

5. člen
(raziskovalec)

(1) Na mestu kliničnega preskušanja mora biti določen en 
glavni raziskovalec.

(2) Glavni raziskovalec je zdravnik z licenco ali doktor 
dentalne medicine z licenco, ki je usposobljen za izvajanje 
kliničnih preskušanj v skladu z načeli dobre klinične prakse.

II. POSTOPEK ODOBRITVE KLINIČNEGA PRESKUŠANJA

6. člen
(potrditev vloge – validacija)

Potrditev popolnosti vloge za odobritev kliničnega presku-
šanja in vloge za bistveno spremembo kliničnega preskušanja 
(v nadaljnjem besedilu: vloga) opravi JAZMP.

7. člen
(ocenjevanje vloge)

(1) JAZMP opravi znanstveni pregled kliničnega presku-
šanja in bistvene spremembe kliničnega preskušanja ter pri-
pravi del I poročila o oceni iz 6., 11., 18. in 22. člena Uredbe 
536/2014/EU.

(2) KME RS opravi etični pregled kliničnega preskuša-
nja in bistvene spremembe kliničnega preskušanja ter pri-
pravi del II poročila o oceni iz 7., 11., 20. in 22. člena Uredbe 
536/2014/EU.

(3) Če ima KME RS pomisleke z vidika etičnosti izvajanja 
kliničnega preskušanja, zajetega v delu I poročila o oceni iz 
prvega odstavka tega člena, o tem v 30 dneh od datuma potr-
ditve vloge obvesti JAZMP, ki pripravi poročilo o oceni iz prvega 
odstavka tega člena.

8. člen
(odločitev)

(1) JAZMP obvesti sponzorja o odločitvi glede odobritve, 
pogojne odobritve ali zavrnitve kliničnega preskušanja oziroma 
glede bistvene spremembe kliničnega preskušanja.

(2) Če KME RS v rokih, določenih v Uredbi 
536/2014/EU in tej uredbi, ne predloži dela II poročila o oce-
ni iz 7., 11., 20. in 22. člena Uredbe 536/2014/EU z ugo-
tovitvijo in ne sporoči pomislekov iz tretjega odstavka prej-
šnjega člena, se šteje za odločitev glede vloge ugotovi-
tev glede vidikov v delu I poročila o oceni iz 6., 11., 18. in 
22. člena Uredbe 536/2014/EU, v primeru bistvene spremem-
be vidika dela II poročila o oceni iz 7., 11., 20. in 22. člena  
Uredbe 536/2014/EU pa, da je bistvena sprememba odobrena. 
JAZMP v teh primerih obvesti sponzorja o odločitvi brez mnenja 
KME RS.

III. NASPROTJE INTERESOV IN JEZIK VLOGE

9. člen
(nasprotje interesov)

(1) Pri osebah, ki potrjujejo popolnost in ocenjujejo doku-
mentacijo za klinično preskušanje v humani medicini, ne sme 
obstajati nasprotje interesov, neodvisne morajo biti od sponzor-
ja, mesta kliničnega preskušanja, raziskovalcev, ki sodelujejo 
pri kliničnem preskušanju, in oseb, ki klinično preskušanje 
financirajo, ter so tudi sicer nepristranske.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka podpišejo izjavo o 
neodvisnosti in odsotnosti obstoja nasprotja interesov, v 
kateri izjavijo, da pri njih ni podano nasprotje interesov ali 
videz nasprotja interesov, da so neodvisne od sponzorja, 
mesta kliničnega preskušanja in raziskovalcev, ki sodelujejo 
pri kliničnem preskušanju, ter oseb, ki klinično preskušanje 
financirajo, in so tudi sicer nepristranske, ter da nimajo fi-
nančnih ali osebnih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo 
nepristranskost.

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo, če bi pri 
njih prišlo do okoliščin, ki ne bi bile v skladu z izjavo iz prejšnje-
ga odstavka, takoj prenehati delo ocenjevalca in v treh delovnih 
dneh od nastopa okoliščin nasprotja interesov ali seznanitve z 
njimi obvestiti JAZMP oziroma predsednika KME RS.

(4) Farmacevtski inšpektor za namene izpolnjevanja zah-
tev iz 5. člena Uredbe 2017/556/EU enkrat letno da izjavo iz 
drugega odstavka tega člena.
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10. člen
(jezik)

(1) Dokumentacija vloge za odobritev kliničnega presku-
šanja in vloge za odobritev bistvene spremembe kliničnega 
preskušanja je v slovenskem ali angleškem jeziku.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek so v slovenskem jeziku 
spremni dopis, povzetek protokola in dokumentacija, ki je na-
menjena udeležencem.

(3) Povzetek protokola iz prejšnjega odstavka vsebuje 
kratek opis:

1. namena in znanstvenega pomena kliničnega presku-
šanja, podprtega z navedbo bistvene, tudi slovenske literature,

2. načrtovanih metod, tudi statističnih,
3. predvidenega trajanja kliničnega preskušanja,
4. predvidenega števila in starosti udeležencev v klinič-

nem preskušanju,
5. postopkov vključevanja udeležencev,
6. meril za vključitev v klinično preskušanje in izključitev iz 

kliničnega preskušanja, vključno z merili za umik posameznih 
udeležencev iz zdravljenja ali iz kliničnega preskušanja,

7. morebitne randomizacije,
8. etičnih pomislekov v zvezi s kliničnim preskušanjem, 

koristmi, tveganji in bremeni za udeležence.
(4) Vsebina povzetka rezultatov kliničnega preskušanja 

za nestrokovnjake je v slovenskem jeziku.
(5) Zdravila v preskušanju in pomožna zdravila so ozna-

čena v slovenskem ali angleškem jeziku.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek so v slovenskem jeziku 

označena zdravila v preskušanju in pomožna zdravila, ki jih 
prejme udeleženec za uporabo na domu.

IV. POROČANJE O NEPRIČAKOVANIH  
RESNIH NEŽELENIH UČINKIH

11. člen
(poročanje o sumih na nepričakovane  

resne neželene učinke)
(1) Po predhodni pridobitvi soglasja JAZMP lahko ne-

komercialni sponzor v primeru pomanjkanja virov o sumu na 
nepričakovane resne neželene učinke, ki so se zgodili na oze-
mlju Republike Slovenije, izjemoma poroča JAZMP na obrazcu 
za poročanje o neželenem učinku zdravila, ki je objavljen na 
spletni strani JAZMP, namesto da bi informacijo o sumu vne-
sel v podatkovno zbirko iz prvega odstavka 40. člena Uredbe 
536/2014/EU.

(2) Soglasje JAZMP iz prejšnjega odstavka nekomercialni 
sponzor pridobi pred začetkom izvajanja kliničnega presku-
šanja na podlagi ustrezne utemeljitve, ki jo da v spremnem 
dopisu.

12. člen
(ocena varnostnih poročil)

Informacije iz 42. in 43. člena Uredbe 536/2014/EU oce-
njuje JAZMP. KME RS se na podlagi predhodne zahteve omo-
goči dostop do podatkov o oceni poročil o sumih na nepričako-
vane resne neželene učinke in letnih poročil o varnosti.

V. POSEBNE ZAHTEVE GLEDE ZDRAVIL  
V PRESKUŠANJU

13. člen
(posebne zahteve za proizvodnjo in pripravo  

zdravil v preskušanju)
(1) Postopki iz petega odstavka 61. člena Uredbe 

536/2014/EU se izvajajo in nadzirajo v skladu z zakonom, ki 
ureja lekarniško dejavnost, in z na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi.

(2) Dokumentacija iz 35. točke Priloge I Uredbe 
536/2014/EU za:

1. ponovno označevanje in ponovno pakiranje zdravil 
v preskušanju v bolnišnicah, na klinikah in kliničnih inštitutih 
obsega:

– veljavno dovoljenje za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki 
vključuje preskrbo z zdravili za klinično preskušanje, in

– potrdilo o poznavanju dobre klinične prakse za farma-
cevte, vključene v izvajanje kliničnega preskušanja;

2. ponovno označevanje in ponovno pakiranje zdravil v 
preskušanju v zdravstvenih domovih in ambulantah obsega:

– veljavno pogodbo ali drug pisni dogovor o sodelovanju 
z izvajalcem lekarniške dejavnosti,

– veljavno dovoljenje pogodbenega izvajalca lekarniške 
dejavnosti za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki vključuje pre-
skrbo z zdravili za klinično preskušanje, in

– potrdilo o poznavanju dobre klinične prakse za farma-
cevte, vključene v izvajanje kliničnega preskušanja;

3. pripravo radiofarmakov, ki se uporabljajo kot zdravila v 
preskušanju za diagnosticiranje, obsega:

– dovoljenje za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške 
dejavnosti in

– potrdilo o poznavanju dobre klinične prakse za farma-
cevte, vključene v izvajanje kliničnega preskušanja;

4. pripravo zdravil iz točke (c) petega odstavka 61. člena 
Uredbe 536/2014/EU obsega:

– veljavno dovoljenje za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki 
vključuje preskrbo z zdravili za klinično preskušanje,

– potrdilo o poznavanju dobre klinične prakse za farma-
cevte, vključene v izvajanje kliničnega preskušanja, in

– dokazilo, da je bil v zadnjih treh letih izveden inšpek-
cijski nadzor iz tretjega odstavka tega člena, ki je vključeval 
pregled postopkov priprave zdravil iz točke (c) petega odstav-
ka 61. člena Uredbe 536/2014/EU. Če izvajalec lekarniške 
dejavnosti tega dokazila nima, se izvede inšpekcijski nadzor 
pred odobritvijo kliničnega preskušanja. Stroške inšpekcijskega 
postopka poravna predlagatelj kliničnega preskušanja.

(3) Pri izvajalcih postopkov iz petega odstavka 61. čle-
na Uredbe 536/2014/EU nadzor nad kliničnim preskušanjem 
zdravila v skladu z Uredbo 2017/556/EU izvajajo farmacevtski 
inšpektorji JAZMP.

VI. ZAVAROVANJE ZA ŠKODO

14. člen
(zavarovanje za škodo)

Pred začetkom izvajanja kliničnega preskušanja se za-
gotovi zavarovanje ali jamstvo za odgovornost sponzorja in 
odgovornost raziskovalca za morebitno škodo, ki jo utrpi udele-
ženec zaradi sodelovanja v kliničnem preskušanju, ki se izvaja 
na ozemlju Republike Slovenije.

VII. PRISTOJBINE

15. člen
(pristojbine)

(1) Za stroške postopkov in dejavnosti JAZMP in KME RS, 
ki jih določata Uredba 536/2014/EU in ta uredba, plača sponzor 
pristojbino JAZMP. JAZMP najpozneje v 60 dneh po plačilu 
pristojbine sponzorja JAZMP nakaže sredstva za del pristojbine 
KME RS v skladu s tarifo JAZMP v proračun Republike Slove-
nije, na račun št. 01100-1000621284, sklic 18 27111-4029399-
18009422 (za plačilo iz tujine na račun št. 01100-1000621284, 
SWIFT BSLJSI2X, IBAN SI56 01100-1000621284, delivery 
account 18 27111-4029399-18009422). Ministrstvo za zdravje 
tako prejeta sredstva nameni za plačilo stroškov delovanja 
KME RS.

(2) Vrsta pristojbine, višina in podrobnejši način plačila 
pristojbin so določeni v tarifi JAZMP.
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VIII. NADZOR

16. člen
(nadzor)

(1) Inšpekcijski in prekrškovni nadzor nad izvajanjem 
Uredbe 536/2014/EU in te uredbe izvajajo farmacevtski inšpek-
torji JAZMP (v nadaljnjem besedilu: farmacevtski inšpektorji).

(2) Inšpekcijski in prekrškovni nadzor glede varstva oseb-
nih podatkov iz točke (d) prvega odstavka 28. člena Uredbe 
536/2014/EU izvaja Informacijski pooblaščenec v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov.

(3) JAZMP na zahtevo inšpektorjev iz drugih držav članic 
Evropske unije omogoči dostop do mesta, prostorov in podat-
kov, povezanih s kliničnim preskušanjem.

(4) Na podlagi sodelovanja med državami članicami 
Evropske unije, zahteve pristojnega organa države članice 
Evropske unije, Evropske agencije za zdravila ali Evropske 
komisije, zaprosila pristojnega organa ali poslovnega subjekta 
iz Evropske unije ali tretje države farmacevtski inšpektorji v 
skladu z Uredbo 536/2014/EU in v skladu z Zbirko postopkov 
Evropske unije opravljajo strokovne naloge preverjanja izpol-
njevanja dobre klinične prakse pri poslovnem subjektu v tujini.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
(prekrški sponzorja)

(1) Z globo od 800 do 180.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, če kot sponzor:

1. izvaja klinično preskušanje brez odločitve o odobritvi 
kliničnega preskušanja ali pogojni odobritvi kliničnega presku-
šanja iz prvega odstavka 8. člena ali tretjega odstavka 14. čle-
na Uredbe 536/2014/EU,

2. izvaja klinično preskušanje, ki je bilo bistveno spreme-
njeno, brez odločitve o odobritvi bistvene spremembe klinič-
nega preskušanja ali pogojni odobritvi bistvene spremembe 
kliničnega preskušanja iz prvega odstavka 19. člena, petega 
odstavka 20. člena ali prvega odstavka 23. člena Uredbe 
536/2014/EU,

3. izvaja klinično preskušanje v nasprotju s točko (a) pr-
vega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

4. ne zagotovi, da udeleženci ali njihovi zakonito imeno-
vani zastopniki dajo prostovoljno privolitev po poučitvi v skladu 
s prvim odstavkom 29. člena Uredbe 536/2014/EU, kot določa 
točka (c) prvega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

5. ne zaščiti pravic udeležencev do telesne in duševne 
celovitosti in zasebnosti, kot določa točka (d) prvega odstavka 
28. člena Uredbe 536/2014/EU,

6. izvaja klinično preskušanje v nasprotju s točkami (e), (f) 
ali (g) prvega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

7. ne zagotovi, da se udeležencev ni neustrezno napelje-
valo k sodelovanju v kliničnem preskušanju, niti v finančnem 
smislu, kot to določa točka (h) prvega odstavka 28. člena 
Uredbe 536/2014/EU,

8. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe 
536/2014/EU,

9. pri vključevanju nezmožnih oseb v klinično preskušanje 
ne zagotovi skladnosti z 31. členom Uredbe 536/2014/EU,

10. pri vključevanju mladoletnih oseb v klinično preskuša-
nje ne zagotovi skladnosti z 32. členom Uredbe 536/2014/EU,

11. pri vključevanju nosečnic in doječih mater v klinič-
no preskušanje ne zagotovi skladnosti s 33. členom Uredbe 
536/2014/EU,

12. pri kliničnem preskušanju v nujnih primerih ne zagoto-
vi skladnosti s 35. členom Uredbe 536/2014/EU,

13. ne obvesti JAZMP o začetku kliničnega preskušanja, 
prvem obisku prvega udeleženca ali končanem pridobivanju 
udeležencev v Republiki Sloveniji v skladu s 36. členom Ured-
be 536/2014/EU,

14. ne obvesti JAZMP o koncu kliničnega preskušanja 
v Republiki Sloveniji ali koncu kliničnega preskušanja v vseh 
zadevnih državah ali v vseh zadevnih državah in vseh tretjih 
državah v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 37. čle-
na Uredbe 536/2014/EU,

15. ne pošlje v podatkovno zbirko EU povzetka rezul-
tatov kliničnega preskušanja ali povzetka rezultatov vmesne 
analize podatkov v skladu s četrtim oziroma osmim odstavkom 
37. člena Uredbe 536/2014/EU,

16. ne obvesti JAZMP o začasni ustavitvi kliničnega pre-
skušanja v vseh zadevnih državah ali o ponovnem začetku 
začasno ustavljenega kliničnega preskušanja v skladu s petim 
ali šestim odstavkom 37. člena Uredbe 536/2014/EU,

17. ne obvesti JAZMP o razlogih za predčasno ustavitev 
kliničnega preskušanja iz razlogov, ki ne vplivajo na razmerje 
med koristmi in tveganji, in o ukrepih za udeležence v skladu s 
sedmim odstavkom 37. člena Uredbe 536/2014/EU,

18. ne obvesti JAZMP o začasni ustavitvi ali predča-
sni ustavitvi kliničnega preskušanja zaradi spremembe 
razmerja med koristmi in tveganji v skladu z 38. členom  
Uredbe 536/2014/EU,

19. ne vodi evidence vseh neželenih dogodkov, o katerih 
mu poroča raziskovalec, v skladu s tretjim odstavkom 41. člena 
Uredbe 536/2014/EU,

20. ne poroča Evropski agenciji za zdravila o sumih na 
nepričakovane resne neželene učinke v skladu z 42. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

21. ne predloži letnega poročila o varnosti vsakega posa-
meznega zdravila v preskušanju, ki se uporablja pri kliničnem 
preskušanju, katerega sponzor je, v skladu s 43. členom Ured-
be 536/2014/EU,

22. izvaja klinično preskušanje v nasprotju s 47. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

23. ne spremlja kliničnega preskušanja v skladu z 48. čle-
nom Uredbe 536/2014/EU,

24. izvaja klinično preskušanje v nasprotju z 51. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

25. ne obvesti JAZMP o hudi kršitvi Uredbe 536/2014/EU 
ali protokola v skladu z 52. členom Uredbe 536/2014/EU,

26. ne obvesti JAZMP o nepričakovanih dogodkih v skla-
du s prvim odstavkom 53. člena Uredbe 536/2014/EU,

27. ne predloži JAZMP vseh poročil o nadzorih organov 
tretjih držav v zvezi s kliničnim preskušanjem v skladu z drugim 
odstavkom 53. člena Uredbe 536/2014/EU,

28. ne sprejme ustreznih nujnih varnostnih ukrepov za za-
ščito udeležencev ali o njih ne obvesti JAZMP v skladu s prvim 
oziroma drugim odstavkom 54. člena Uredbe 536/2014/EU,

29. ne pregleda, ne posodobi ali raziskovalcu ne pre-
dloži brošure za raziskovalca v skladu s 55. členom Uredbe 
536/2014/EU,

30. ne evidentira, obdeluje, obravnava ali shranjuje infor-
macij o kliničnem preskušanju v skladu s 56. členom Uredbe 
536/2014/EU,

31. ne pripravi glavne dokumentacije kliničnega presku-
šanja ali JAMZP ne omogoči dostopa do nje v skladu s 57. čle-
nom Uredbe 536/2014/EU,

32. ne arhivira glavne dokumentacije kliničnega presku-
šanja v skladu z 58. členom Uredbe 536/2014/EU,

33. izvaja klinično preskušanje z zdravili v preskušanju, 
ki niso proizvedena ali uvožena v skladu z 61., 62., 63. členom 
Uredbe 536/2014/EU ali v skladu s 13. členom te uredbe,

34. ne zagotovi, da so zdravila v preskušanju in pomo-
žna zdravila označena v skladu s 66. in 67. členom Uredbe 
536/2014/EU ter v skladu z 10. členom te uredbe,

35. za prenos nalog na posameznika, podjetje, ustanovo 
ali organizacijo ne sklene pisne pogodbe v skladu z 71. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

36. ne izvaja kliničnega preskušanja s sosponzorji v skla-
du z 72. členom Uredbe 536/2014/EU,

37. izvaja klinična preskušanja z genskim zdravljenjem, ki 
bi povzročila spremembe genoma v zarodni liniji udeleženca, v 
nasprotju z drugim odstavkom 90. člena Uredbe 536/2014/EU,
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38. nima zagotovljenega zavarovanja ali jamstva za ško-
do, ki bi jo utrpel udeleženec kliničnega preskušanja, kot določa 
14. člen te uredbe,

39. zahteva od udeležencev kritje stroškov iz 92. člena 
Uredbe 536/2014/EU.

(2) Z globo od 500 do 120.000 eurov se kaznuje samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 300 do 10.000 eurov se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 150 do 5.000 eurov se kaznuje posame-
znik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

18. člen
(prekrški raziskovalca)

Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, 
če kot raziskovalec:

1. izvaja klinično preskušanje brez odločitve o odobritvi 
kliničnega preskušanja ali pogojni odobritvi kliničnega pre-
skušanja iz prvega odstavka 8. člena ali tretjega odstavka 
14. člena Uredbe 536/2014/EU,

2. izvaja klinično preskušanje, ki je bilo bistveno spreme-
njeno, brez odločitve o odobritvi bistvene spremembe klinič-
nega preskušanja ali pogojni odobritvi bistvene spremembe 
kliničnega preskušanja iz prvega odstavka 19. člena, petega 
odstavka 20. člena ali prvega odstavka 23. člena Uredbe 
536/2014/EU,

3. izvaja klinično preskušanje v nasprotju s točko (a) pr-
vega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

4. udeležencem kliničnega preskušanja ali njihovim zako-
nito imenovanim zastopnikom ne da informacij v skladu z drugim 
do šestim odstavkom 29. člena Uredbe 536/2014/EU, kot dolo-
ča točka (b) prvega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

5. od udeležencev ali njihovih zakonito imenovanih zasto-
pnikov ne pridobi prostovoljne privolitve po poučitvi v skladu s 
prvim odstavkom 29. člena Uredbe 536/2014/EU, kot določa 
točka (c) prvega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

6. ne zaščiti pravic udeležencev do telesne in duševne 
celovitosti in zasebnosti, kot določa točka (d) prvega odstavka 
28. člena Uredbe 536/2014/EU,

7. izvaja klinično preskušanje v nasprotju s točkama (f) ali 
(g) prvega odstavka 28. člena Uredbe 536/2014/EU,

8. udeležence neustrezno napeljuje k sodelovanju v klinič-
nem preskušanju (točka (h) prvega odstavka 28. člena Uredbe 
536/2014/EU),

9. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe 
536/2014/EU,

10. pri vključevanju nezmožnih oseb v klinično preskuša-
nje ravna v nasprotju z 31. členom Uredbe 536/2014/EU,

11. pri vključevanju mladoletnih oseb v klinično presku-
šanje ravna v nasprotju z 32. členom Uredbe 536/2014/EU,

12. pri vključevanju nosečnic in doječih mater v kli-
nično preskušanje ravna v nasprotju s 33. členom Uredbe 
536/2014/EU,

13. ne izvaja kliničnega preskušanja v nujnih primerih v 
skladu s 35. členom Uredbe 536/2014/EU,

14. ne zabeleži in ne dokumentira neželenih dogodkov ali 
laboratorijskih anomalij ali sponzorju ne sporoči o njih v skladu 
s prvim odstavkom 41. člena Uredbe 536/2014/EU,

15. ne zabeleži in ne dokumentira vseh neželenih dogod-
kov ali sponzorju ne poroča o vseh resnih neželenih dogodkih 
v skladu z drugim in četrtim odstavkom 41. člena Uredbe 
536/2014/EU,

16. izvaja klinično preskušanje v nasprotju s 47. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

17. ne izpolnjuje pogojev za raziskovalca v skladu z 
49. členom Uredbe 536/2014/EU,

18. izvaja klinično preskušanje v nasprotju z 51. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

19. ne sprejme ustreznih nujnih varnostnih ukrepov za 
zaščito udeležencev v skladu s prvim odstavkom 54. člena 
Uredbe 536/2014/EU,

20. ne evidentira, obdeluje, obravnava ali shranjuje infor-
macij o kliničnem preskušanju v skladu s 56. členom Uredbe 
536/2014/EU,

21. ne pripravi glavne dokumentacije kliničnega preskuša-
nja ali JAMZP ne omogoči dostopa do nje v skladu s 57. členom 
Uredbe 536/2014/EU,

22. ne arhivira glavne dokumentacije kliničnega presku-
šanja v skladu z 58. členom Uredbe 536/2014/EU,

23. v vlogi glavnega raziskovalca ne ravna v skladu s 
73. členom Uredbe 536/2014/EU,

24. izvaja klinična preskušanja z genskim zdravljenjem, ki 
bi povzročila spremembe genoma v zarodni liniji udeleženca, v 
nasprotju drugim odstavkom 90. člena Uredbe 536/2014/EU,

25. zahteva od udeležencev plačilo stroškov zdravil v 
preskušanju ali postopkov, ki jih izrecno zahteva protokol, v 
nasprotju z 92. členom Uredbe 536/2014/EU,

26. nima zagotovljenega zavarovanja ali jamstva za ško-
do, ki bi jo utrpel udeleženec kliničnega preskušanja, kot določa 
14. člen te uredbe.

19. člen
(prekrški, vezani na pogoje za izvajanje  

kliničnega preskušanja)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, ki ne zagotovi ustreznih pogojev za 
izvajanje kliničnega preskušanja v skladu z izjavo in opisom 
prostorov, opreme, človeških virov in strokovnega znanja iz 
67. točke Priloge I Uredbe 536/2014/EU.

(2) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 600 do 6.000 eurov se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

20. člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)

Za prekrške iz te uredbe se lahko v hitrem postopku izre-
če globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s to uredbo.

X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(prehodno obdobje)

(1) Vloge za odobritev oziroma priglasitev kliničnega pre-
skušanja zdravil in vloge za priglasitev pomembnih sprememb 
kliničnega preskušanja zdravil, vložene pred 31. januarjem 
2022, se obravnavajo v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni 
list RS, št. 17/14 in 66/19) in Pravilnikom o kliničnih preskuša-
njih zdravil (Uradni list RS, št. 54/06 in 17/14 – ZZdr-2).

(2) Do 31. januarja 2023 se vloge za odobritev kliničnega 
preskušanja zdravil lahko vložijo in obravnavajo v skladu z 
Uredbo 536/2014/EU in to uredbo ali v skladu z Zakonom o 
zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) in Pravilnikom o 
kliničnih preskušanjih zdravil (Uradni list RS, št. 54/06 in 17/14 
– ZZdr-2).

(3) Klinična preskušanja zdravil, odobrena v skladu z Za-
konom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) in Pravil-
nikom o kliničnih preskušanjih zdravil (Uradni list RS, št. 54/06 
in 17/14 – ZZdr-2), ki še potekajo, je treba do 31. januarja 2025 
uskladiti z Uredbo 536/2014/EU in to uredbo.
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22. člen
(pristojbine)

Svet JAZMP uskladi Tarifo Javne agencije Republike Slo-
venije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, 
št. 209/21) v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.

23. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00704-359/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2019-2711-0032

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

3203. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju 
zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih

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

U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju zaščitnih 

ukrepov na ladjah in v pristaniščih

1. člen
V Uredbi o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pri-

staniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12) se 1. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
Ta uredba v skladu z Uredbo (ES) št. 725/2004 Evropske-

ga parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju za-
ščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29. 4. 2004, 
str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 219/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o 
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz 
člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regula-
tivnega postopka s pregledom (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, 
str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 725/2004/ES) in 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 
26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih (UL L št. 310 
z dne 25. 11. 2005, str. 28), zadnjič spremenjeno z Uredbo 
(EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. ju-
nija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je 
določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, čle-
noma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 
št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241) določa način, organizacijo in 
organe, pristojne za izvajanje zaščitnih ukrepov zoper namerna 
protizakonita dejanja na ladjah in v pristaniščih (v nadaljnjem 
besedilu: zaščitni ukrepi).«.

2. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je pri-

stojna za potrditev varnostne ocene pristanišča, ki jo v skladu 
s prilogo I, ki je sestavni del te uredbe, pripravi upravljalec 
pristanišča.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-351/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0062

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

3204. Uredba o spremembah in dopolnitvi 
Uredbe o državnem lokacijskem načrtu 
za vodnogospodarsko ureditev Drave 
od Vurberka do Zgornjega Dupleka

Na podlagi petega odstavka 98. člena v zvezi z drugo 
alinejo 293. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem 

lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko 
ureditev Drave od Vurberka  

do Zgornjega Dupleka

1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za vodnogo-

spodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka 
(Uradni list RS, št. 72/04) se v 1. členu za drugim odstavkom 
doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Grafični del sprememb državnega prostorskega na-
črta je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod 
identifikacijsko številko 3187.«.

2. člen
V 5. členu v drugem odstavku se pri navedbi k. o. Sp. 

Duplek črta besedilo »753, 756,«.
V tretjem odstavku se črta točka a), dosedanja točka b) 

pa postane točka a).

3. člen
V 13. členu se na koncu prve alineje podpičje nadomesti 

s piko, druga alineja pa se črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ne glede na novi tretji odstavek 1. člena uredbe se do za-

četka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju 
prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, 
grafični del sprememb in dopolnitev državnega prostorskega 
načrta objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-347/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2550-0062

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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MINISTRSTVA
3205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 

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 bese-
dilo, 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, 89/22 in 112/22) ministrica za javno upravo izdaja

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

čja 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, 88/22 in 112/22) se v Pri-
logi, v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, 
Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN), 
Razpon plačnega razreda: 56–57«:

– besedilo »DIREKTORAT ZA SKUPNO ZUNANJO IN 
VARNOSTNO POLITIKO« nadomesti z besedilom »DIREK-
TORAT ZA POLITIČNE ZADEVE«;

– vrstica
»
DIREKTORAT  
ZA MULTILATERALO  
IN RAZVOJNO  
SODELOVANJE

B017103
Generalni  
direktor  
direktorata MIN

57

«

nadomesti z vrsticama
»
DIREKTORAT  
ZA MULTILATERALNO 
SODELOVANJE

B017103
Generalni  
direktor  
direktorata MIN

57

DIREKTORAT  
ZA RAZVOJNO  
SODELOVANJE  
IN HUMANITARNO  
POMOČ

B017103
Generalni  
direktor  
direktorata MIN

57

«;
– besedilo »DIREKTORAT ZA ZADEVE EVROPSKE UNI-

JE« nadomesti z besedilom »DIREKTORAT ZA EVROPSKE 
ZADEVE«;

– za vrstico
»

DIREKTORAT  
ZA LESARSTVO B017103

Generalni  
direktor  
direktorata MIN

56

«
doda nova vrstica, ki se glasi:

»
DIREKTORAT  
ZA RAZVOJNA  
SREDSTVA

B017103
Generalni  
direktor  
direktorata MIN

57

«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-898/2022/7
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0048

Sanja Ajanović Hovnik
ministrica

za javno upravo
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POPRAVKI

3206. Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice 
za izkoriščanje mineralne surovine tehnični 
kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru 
Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah

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

P O P R A V E K
Uredbe o podelitvi rudarske pravice  

za izkoriščanje mineralne surovine tehnični 
kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru 

Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah

V Uredbi o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 
mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobival-
nem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah (Uradni 
list RS, št. 47/22) se v 9. členu v četrtem odstavku v tabeli 
v šesti vrstici pri točki P18* besedilo »P1« pravilno glasi 
»P19«.

Št. 00704-130/2022
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

Vlada Republike Slovenije
Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

3207. Popravek Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Velike Lašče za leto 2022 št. 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je 
Občinski svet Občine Velike Lašče na 27. redni seji dne 
5. oktobra 2022 sprejel

P O P R A V E K
Odloka o rebalansu proračuna  

Občine Velike Lašče za leto 2022 št. 1
1. člen

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za 
leto 2022 št. 1 (Uradni list RS, št. 105/22) se v Bilanci prihodkov 
in odhodkov:

– v III. točki PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRO-
RAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) namesto zneska »–2.019.913« 
zapiše znesek »–2.021.113«;

– v X. točki NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) namesto 
zneska »–61.000« zapiše znesek »939.000«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0014/2021-12
Velike Lašče, dne 5. oktobra 2022

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3208. Tehnični popravek Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Medvode

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 55/14 
– popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 
25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o oskrbi s pitno vodo  
na območju Občine Medvode  

(Uradni list RS, št. 115/21)
1. člen

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 115/21, v nadaljevanju odlok) se ob-
stoječa topografska karta, ki je sestavni del odloka, nadomesti 
z novo topografsko karto.

2. člen
Tehnični popravek se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-83/2021-15
Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3113. Zakon o cestah (ZCes-2)  9809
3114. Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na 

področju zdravstva (ZNUPZ-B)  9847

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9849
3116. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9849
3117. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9849
3118. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9849
3119. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9849
3120. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9850
3121. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9850
3122. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9850
3123. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije  9850

VLADA
3198. Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 

proizvodov na okolje  9925
3199. Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje 

števila energetsko revnih gospodinjstev  9961
3200. Uredba o določitvi višine dodatka za posebne po-

goje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo  9962
3201. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan ob-

seg dela za posebne obremenitve in obsega do-
datnega zdravstvenega kadra  9965

3202. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem pre-
skušanju zdravil za uporabo v humani medicini  9970

3203. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju zašči-
tnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih  9974

3204. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o dr-
žavnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko 
ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka  9974

MINISTRSTVA
3124. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega 

in občinskih proračunov za leto 2022  9851
3125. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o 

naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah  9852

3205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov  9975

USTAVNO SODIŠČE
3126. Odločba o delni razveljavitvi druge povedi drugega 

odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti  9852
3127. Odločba o ugotovitvi, da je 5. točka 27. člena Za-

kona o dohodnini v neskladju z Ustavo  9856

SODNI SVET
3128. Odločba o prenehanju sodniške službe  9861
3129. Odločba o prenehanju sodniške službe  9861
3130. Odločba o prenehanju sodniške službe  9861
3131. Odločba o prenehanju sodniške službe  9861

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3132. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za september 2022  9861

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3133. Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor  9861

OBČINE
BOVEC

3134. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec 
za leto 2022  9862

3135. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih 
skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih 
skupnostih na območju Občine Bovec  9863

3136. Sklep o višini vodarine  9864
3137. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe od-

vajanja komunalne in padavinske odpadne vode  9864
3138. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe či-

ščenja komunalne in padavinske odpadne vode  9864
3139. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki  9865

3140. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbi-
ranja komunalnih in bioloških odpadkov  9866

3141. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Bovec  9866

3142. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  9867

3143. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec  9869

CERKNICA
3144. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za območje enote urejanja prostora 
CE 64 Cerknica  9869

ČRNOMELJ
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rav-

nanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj  9870
3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Črnomelj  9871
3147. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  9871
3148. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  9871

DOBREPOLJE
3149. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občin-

skega podrobnega prostorskega načrta – Odloka 
o lokacijskem načrtu za izgradnjo Doma starejših 
občanov v naselju Videm  9871

DRAVOGRAD
3150. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
enoto urejanja prostora z oznako SEL-27 A v Ob-
čini Dravograd – ID: 3040  9873

3151. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
enoto urejanja prostora z oznako SVD-88 A v Ob-
čini Dravograd – ID: 3065  9873

JESENICE
3152. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega me-

tra koristne stanovanjske površine v Občini Jese-
nice za leto 2023  9874

3153. Sklep o spremembi Sklepa o višini subvencije v 
javnem mestnem prometu v Občini Jesenice  9874

KAMNIK
3154. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) za EUP GČ-04-del – 
Godič nad gramoznico  9875

KOPER
3197. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampa-

nje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 
2022  9923
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KRANJ
3155. Obvezna razlaga četrtega člena Odloka 

o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj  9876

3156. Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem 
načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja  9876

KRŠKO
3157. Statut Mestne občine Krško  9877
3158. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za območje Avtoline v starem mestnem jedru 
Krško  9890

3159. Odlok o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču 
P+R ob železniški progi v Krškem  9896

3160. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne 
občine Krško za leto 2023  9896

3161. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Krško  9898

3162. Sklep o načinu financiranja političnih strank 
v Mestni občini Krško  9898

3163. Sklep o potrditvi cene oskrbe s pitno vodo, od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in 
prevzema grezničnih gošč in blata iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav ter o potrditvi novelacije 
Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske 
javne službe: Oskrba s pitno vodo v mestni občini 
Krško in novelacije Elaborata o oblikovanju cen 
storitev gospodarske javne službe: Odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
v mestni občini Krško  9898

3164. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2022  9899

LITIJA
3165. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena  9900
3166. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena  9900
3167. Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega 

člana Občinske volilne komisije Občine Litija  9900

LJUBNO
3168. Odlok o razglasitvi Petkove hiše za kulturni spome-

nik lokalnega pomena  9900

MIREN - KOSTANJEVICA
3169. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parceli št. 275/5 in 1765/2 
obe k. o. 2330 SELA NA KRASU  9902

NOVA GORICA
3170. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Oljčni gaj Loke  9902

PODČETRTEK
3171. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podče-

trtek za leto 2022  9904
3172. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Podčetrtek  9905

REČICA OB SAVINJI
3173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s 

parcelno številko 1089/3 k.o. Homec  9905
3174. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču 

parc. št. 747/9 k.o. Zgornje Pobrežje  9905

RIBNICA
3175. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Rib-

nica  9905

SEVNICA
3176. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje-

nega osnutka Sprememb in dopolnitev grafičnega 
in tekstualnega dela Občinskega prostorskega na-
črta Občine Sevnica (SD OPN 8)  9908

SODRAŽICA
3177. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za 

leto 2022  9909
3178. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene 

toplotne energije DOLB Sodražica  9910
3179. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Sodražica  9910
3180. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Sodražica  9910

ŠEMPETER - VRTOJBA
3181. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - 

Vrtojba za leto 2022 št. 2  9911
3182. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi  9912
3183. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena  9912
3184. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Šempeter - Vrtojba za mandatno obdobje 
2022–2026  9912

ŠMARJE PRI JELŠAH
3185. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah  9913
3186. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko šte-

vilko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
3165 v naselju Strtenica (parc. št. 858/4, 858/3, 
859, k.o. 1223 – Orehovec)  9913

ŠTORE
3187. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za 

leto 2022  9914
3188. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Štore  9916
3189. Pravilnik o uporabi športne dvorane Štore  9917

TREBNJE
3190. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje 
in Mirna«  9919

3191. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih 
Občine Trebnje  9920

VELIKE LAŠČE
3192. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času vo-

lilne in referendumske kampanje v Občini Velike 
Lašče  9921

3193. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampa-
nje za lokalne volitve 2022 v Občini Velike Lašče  9922

ŽALEC
3194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  9923
3195. Sklep o razrešitvi namestnice člana Občinske vo-

lilne komisije  9923
3196. Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske 

volilne komisije  9923

POPRAVKI
3206. Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za 

izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen 
– apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v 
občini Šmarje pri Jelšah  9976

3207. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Velike Lašče za leto 2022 št. 1  9976

3208. Tehnični popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Medvode  9976
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