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PREDSEDNICA REPUBLIKE
364. Ukaz o imenovanju posebnega pooblaščenca 

predsednice republike

Na podlagi 107. člena Ustave Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 
75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) za izvrševanje pristojnosti 
predsednice republike izdajam

U K A Z
o imenovanju posebnega pooblaščenca 

predsednice republike

I.
Za posebnega pooblaščenca predsednice republike za 

področje gospodarskih zadev z dnem 16. 2. 2023 za obdobje 
do 31. 12. 2023 imenujem Igorja Merviča.

Št. 015-02-4/2023-3
Ljubljana, dne 16. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
365. Pravilnik o evidenci pridelovalcev zelenjave 

in zelišč

Na podlagi sedmega odstavka 148.b člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 
130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ministrica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o evidenci pridelovalcev zelenjave in zelišč

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence pri-
delovalcev zelenjave in zelišč (v nadaljnjem besedilu: eviden-
ca) ter podrobnejše postopke vodenja evidence, vključno z 
metodologijo za oceno letnega pridelka za posamezno vrsto 
zelenjadnic in zelišč.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. akvaponika je kombinacija hidroponike in vzreje rib;
2. GERK z vrsto rabe 1100, 1161 in 1180 je njivska 

površina na prostem v skladu s pravilnikom, ki ureja register 
kmetijskih gospodarstev;

3. GERK z vrsto rabe 1181 je površina trajnih rastlin na 
njivskih površinah, kjer pridelava ne poteka v tleh, v skladu s 
pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;

4. GERK z vrsto rabe 1190 je površina rastlinjaka v skladu 
s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;

5. GERK z vrsto rabe 1191 je površina rastlinjaka, kjer pri-
delava ne poteka v tleh, v skladu s pravilnikom, ki ureja register 
kmetijskih gospodarstev;

6. hidroponika je način gojenja rastlin brez prsti oziroma 
zemlje, korenine rastlin lahko rastejo v različnih inertnih medijih 
(npr. šotni substrati, kokosova vlakna, kamena volna, ekspan-
dirana glina, perlit, prod, pesek ipd.) z dodajanjem hranilne 
raztopine;

7. njivska površina z nizko zaščito na prostem je površina, 
na kateri se pri pridelavi zelenjadnic oziroma zelišč v tekočem 
koledarskem letu uporablja zaščita za rastline, pod katero ni 
mogoče hoditi (npr. pokrivalke za vrtnine – koprena);

8. njivska površina z visoko zaščito na prostem je po-
vršina, na kateri se pri pridelavi zelenjadnic oziroma zelišč v 
tekočem koledarskem letu uporablja zaščita za rastline, pod 
katero se lahko hodi (npr. tunel);

9. poljina je strnjena površina posamezne kmetijske ra-
stline ali mešanice kmetijskih rastlin v skladu z uredbo, ki ureja 
izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno koledarsko 
leto;

10. povprečne in maksimalne vrednosti pridelka po vr-
stah zelenjadnic in zelišč glede na dejansko rabo zemljišč so 
vrednosti, ki so povzete iz strokovne in znanstvene literature;

11. pridelovalna površina je površina, na kateri poteka 
pridelava enoletnih vrst zelenjadnic ali zelišč oziroma se na 
površini pridelujejo večletne vrste zelenjadnic ali zelišč;

12. vrsta posevka je vrsta, ki je opredeljena v uredbi, 
ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno 
koledarsko leto.

3. člen
(podrobnejša vsebina evidence)

V evidenci se za zavezanca, v zvezi s podatki iz določbe, 
ki ureja evidenco iz zakona, ki ureja kmetijstvo, vodijo še na-
slednji podrobnejši podatki:

1. identifikacijska oznaka GERK s pridelovalno površino 
(v nadaljnjem besedilu: GERK-PID);

2. domače ime GERK;
3. vrsta posevka;
4. poljina ID;
5. vrsta rabe poljine;
6. vrsta zelenjadnice oziroma zelišča iz šifranta vrst oziro-

ma skupin kmetijskih rastlin v skladu s prilogo uredbe, ki ureja 
izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno koledarsko 
leto;

7. površina zelenjadnice oziroma zelišča (m2);
8. površina z visoko oziroma nizko zaščito na prostem (m2);
9. pridelovalna površina z namakalnim sistemom (m2);
10. način pridelave na pridelovalni površini, kjer pridelava 

ni v tleh.

4. člen
(podrobnejši postopki vodenja evidence)

(1) Zavezanec vloži vlogo za vpis v evidenco ob oddaji 
zbirne vloge za tekoče koledarsko leto v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo, in uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetij-
ske politike za posamezno koledarsko leto, ter s tem pravilni-
kom.

(2) Zavezanec sporoči pridelavo vseh zelenjadnic oziro-
ma zelišč na pridelovalnih površinah vrste rabe GERK 1100, 
1161, 1180, 1181, 1190 in 1191 za tekoče koledarsko leto.

(3) Zavezanec sporoči pridelavo zelenjadnic po posa-
meznih vrstah ne glede na način pridelave (v tleh/ni v tleh) na 
pridelovalni površini, ki je enaka ali večja od 100 m2.

(4) Zavezanec sporoči pridelavo zelišč po posameznih vr-
stah ne glede na način pridelave (v tleh/ni v tleh) na pridelovalni 
površini, ki je enaka ali večja od 50 m2.

(5) Glede na čas setve oziroma sajenja in pobiranja se 
pridelava zelenjadnice oziroma zelišča sporoča v skladu z 
uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posa-
mezno koledarsko leto.

(6) Zavezanec ob sporočanju pridelave iz tega člena 
navede, katera vrsta zelenjadnice oziroma zelišča bo dosegla 
tehnološko zrelost oziroma se bo pobirala oziroma pospravljala 
v tekočem koledarskem letu.

(7) Zavezanec za vsako sporočeno vrsto zelenjadnice 
oziroma zelišča navede, če uporablja namakalni sistem.

(8) Zavezanec za vsako sporočeno vrsto zelenjadnice 
oziroma zelišča na njivski površini na prostem navede, če 
uporablja nizko oziroma visoko zaščito za rastline.

(9) Zavezanec navede, če uporablja hidroponiko oziroma 
akvaponiko, na površini vrste rabe GERK 1191.

5. člen
(metodologija za oceno letnega pridelka)

(1) V Prilogah 2 in 3, ki sta sestavni del tega pravilnika, so 
podane vrednosti povprečnega oziroma maksimalnega pridel-
ka po vrstah zelenjadnic in zelišč glede na vrsto rabe GERK v 
skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

(2) Ocena letnega pridelka za posamezno vrsto zele-
njadnice oziroma zelišča je usklajena vrednost pridelka iz 
prejšnjega odstavka z letno povprečno doseženo proizvodnjo 
posamezne vrste zelenjadnice oziroma zelišča v Republiki 
Sloveniji. Ocena letnega pridelka se pripravi za predhodno 
koledarsko leto od leta, v katerem se oddaja vloga iz prvega 
odstavka 4. člena tega pravilnika, v skladu s tretjim odstavkom 
tega člena.

(3) Metodologija za oceno letnega pridelka za posamezno 
vrsto zelenjadnic in zelišč je določena v Prilogi 1, ki je sestavni 
del tega pravilnika.



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 17. 2. 2023 / Stran 1169 

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-446/2022
Ljubljana, dne 15. februarja 2023
EVA 2022-2330-0101

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1 

 

Metodologija za oceno letnega pridelka za posamezno vrsto zelenjadnice in zelišča 

(1) Oceno letnega pridelka po posameznih vrstah zelenjadnic oziroma zelišč pripravijo 

strokovni ocenjevalci s področja zelenjadnic in zelišč, ki pri oceni pridelka posamezne vrste 

zelenjadnice oziroma zelišča upoštevajo pridelovalne pogoje tistega leta (npr. suša, toča, 

zmrzal, napad škodljivcev ipd.) in vrsto rabe zemljišča. 

(2) Ocena letnega pridelka po posamezni vrsti zelenjadnice oziroma zelišča se za zavezanca 

samodejno izračuna iz podatka o površini posamezne vrste zelenjadnice oziroma zelišča iz 

te evidence in podatka o oceni letnega pridelka posamezne vrste zelenjadnice oziroma 

zelišča na površinsko enoto: (podatek o površini x podatek o oceni letnega pridelka na 

površinsko enoto = podatek o količini pridelka). 

(3) Pri izračunu se upoštevajo samo površine posameznih vrst zelenjadnic oziroma zelišč, ki 

bodo v tekočem koledarskem letu dosegle tehnološko zrelost oziroma se bodo pobirale 

oziroma pospravljale. 

(4) Posameznemu zavezancu se podatek o količini pridelka po posameznih vrstah zelenjadnic 

oziroma zelišč za tekoče koledarsko leto pripiše v evidenco v začetku naslednjega 

koledarskega leta.  
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PRILOGA 2 

 

Tabela: Vrsta zelenjadnice in povprečni ter maksimalni pridelek glede na dejansko rabo 
kmetijskih zemljišč 

Zelenjadnica Latinsko ime rastline Vrsta rabe 
GERK 

Povprečni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

Maksimalni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

artičoka 
Cynara cardunculus var. 

scolymus  1180 7 15 

blitva 

Beta vulgaris L. subsp. 
vulgaris var. flavescens 

DC. 1100 ali 1161 40 60 

blitva 

Beta vulgaris L. subsp. 
vulgaris var. flavescens 

DC. 1190 ali 1191 40 60 
bob Vicia fabae L. 1100 ali 1161  2 4 
bob Vicia fabae L. 1190 3 5 

brokoli 
Brassica oleracea convar. 

botrytis var. Cymosa 1100 ali 1161  15 25 

brokoli 
Brassica oleracea convar. 

botrytis var. Cymosa 1190 20 25 
buča – vrežasta Cucurbita pepo L. 1100 ali 1161                60 100 

bučka – grmičasta Cucurbita pepo L 1100 ali 1161  60 90 
bučka – grmičasta Cucurbita pepo L 1190, 1191 40 60 

cikorija Cichorium intybus L. 1100 ali 1161 20 35 

cvetača 

Brassica oleracea L. var. 
botrytis subvar. cultiflora 

DC. 1100 ali 1161 15 25 

cvetača 

Brassica oleracea L. var. 
botrytis subvar. cultiflora 

DC. 1190 25 30 
čebula hibrid Allium cepa L. 1100 ali 1161 50 70 

čebula  Allium cepa L. 1100 ali 1161 20 30 
čebula mlada Allium cepa L. 1100 ali 1161  10 15 
čebula mlada Allium cepa L. 1190 10 15 

česen Allium sativum L. 1100 ali 1161 8 20 
česen mladi Allium sativum L. 1190 4,5 10 

čičerika Cicer arietinum L. 1100 ali 1161  0,8 2 
črni koren Scorzonera hispanica L. 1100 ali 1161 12 22 

dolga vinja 
Vigna unguiculata ssp. 

sesquipedalis 1100 ali 1161 0,6 2 

drobnjak 
Allium schoenoprasum 

subsp. Alpinum L. 
1100 ali 1161 ali 

1191 150 300 
endivija Cichorium endivia L. 1100 ali 1161 25 40 
endivija Cichorium endivia L. 1190 ali 1191 30 40 

feferon/čili 
Capsicum annuum subsp. 

Microcarpum L. 1100 ali 1161 20 30 

feferon/čili 
Capsicum annuum subsp. 

Microcarpum L  1190 ali 1191 25 40 
fižol za stročje nizek  Phaseolus vulgaris L. 1100 ali 1161 9 18 
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Zelenjadnica Latinsko ime rastline Vrsta rabe 
GERK 

Povprečni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

Maksimalni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

fižol za stročje nizek  Phaseolus vulgaris L 1190 10 20 
fižol za stročje visok  Phaseolus vulgaris L 1100 ali 1161 15 30 
fižol za stročje visok Phaseolus vulgaris L 1190 40 70 

fižol za zrnje nizek Phaseolus vulgaris L 1100 ali 1161 1,5 4 
fižol za zrnje visok  Phaseolus vulgaris L 1100 ali 1161 1,5 3 

grah za zrnje 

Pisum sativum L. convar. 
medullare Alef. emend C. 

O. Lehm 1100 ali 1161  5 7 

grah za zrnje 

Pisum sativum L. convar. 
medullare Alef. emend C. 

O. Lehm 1190 5 10 

grah za stročje 

Pisum sativum L. convar. 
medullare Alef. emend C. 

O. Lehm 1100 ali 1161  1 2 

grah za stročje 

Pisum sativum L. convar. 
medullare Alef. emend C. 

O. Lehm 1190 1 2 
hren Armoracia rusticana 1100 ali 1161 8 13 

jajčevec oz. 
malancan 

Solanum melongena L. 
1100 ali 1161  20 40 

jajčevec oz. 
malancan 

Solanum melongena L. 
1190 ali 1191 70 110 

japonski hren ali 
wasabi 

Wasabia japonica 
1100, 1190, 1191 10 15 

kardij Cynara cardunculus L. 1100 ali 1161  10 20 
kardij Cynara cardunculus L. 1190 10 20 

kitajski kapus  
Brassica rapa subsp. 

pekinensis 1100 ali 1161  
  

30 60 

kitajski kapus  
Brassica rapa subsp. 

pekinensis 1190 30 60 

kolerabica nadzemna 
Brassica 

oleracea var. gongyloides 1100 ali 1161  20 30 

kolerabica nadzemna 
Brassica 

oleracea var. gongyloides 1190 20 30 

koleraba podzemna 
Brassica napus L. var. 

napobrassica (L.) Rchb. 1100 ali 1161 15 25 

korenček in korenje 
Daucus carota subsp. 

sativus 1100 ali 1161  35 60 

korenček in korenje 
Daucus carota subsp. 

sativus 1190 25 35 
kumara za solato Cucumis sativus cv. 1100 ali 1161 50 100 
kumara za solato Cucumis sativus cv. 1190 ali 1191 200 300 

kumara za vlaganje Cucumis sativus cv. 1100 ali 1161 30 40 
kumare za vlaganje Cucumis sativus cv. 1190 35 50 

leča Lens esculenta 1100 ali 1161 0,5 1,8 

lubenica 
Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. et Nakai 1100 ali 1161 50 100 

lubenica 
Citrullus Lanatus (Thunb.) 

Matsum. et Nakai 1190 ali 1191 50 100 
melona oziroma dinja Cucumis melo L. 1100 ali 1161  30 45 
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Zelenjadnica Latinsko ime rastline Vrsta rabe 
GERK 

Povprečni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

Maksimalni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

melona oziroma dinja Cucumis melo L. 1190 ali 1191 50 70 

motovilec 
Valerianella locusta (L.) 

Laterrade 1100 ali 1161  6 10 

motovilec 
Valerianella locusta (L.) 

Laterrade 1190 ali 1191 6 10 
navadni komarček Foeniculum vulgare 1180 20 40 

ohrovt brstični 
Brassica oleracea var. 

gemmifera 1100 ali 1161 12 15 

ohrovt glavnati 
Brassica oleracea var. 

sabauda 1100 ali 1161 40 50 

ohrovt glavnati 
Brassica oleracea var. 

sabauda 1190 40 50 

ohrovt listni 
Brassica oleracea var. 

acephala 1100 ali 1161 15 20 

ohrovt listni 
Brassica oleracea var. 

acephala  1190 15 20 
paprika Capsicum annuum L. 1100 ali 1161 35 50 
paprika Capsicum annuum L. 1190 ali 1191 80 120 

paradižnik 
Lycopersicon 

lycopersicum (L.) 1100 ali 1161 60 85 

paradižnik 
Lycopersicon 

lycopersicum (L.) 1190 110 200 

paradižnik 
Lycopersicon 

lycopersicum (L.) 1191 150 620 
pastinak Pastinaca sativa L. 1100 ali 1161 30 50 

pekinško/kitajsko 
zelje (pak choi) 

Brassica rapa subsp. 
chinensis 

1100, 1190 ali 
1191 50 70 

peteršilj za koren Petroselinum crispum 1100 ali 1161 20 40 
peteršilj za koren Petroselinum crispum 1190 20 40 

peteršilj za list Petroselinum crispum 1100 ali 1161 20 50 
peteršilj za list Petroselinum crispum 1190 ali 1191  20 50 

por Allium porrum L. 1100 ali 1161 25 50 
por Allium porrum L. 1190 25 50 

rabarbara Rheum rhabarbarum L. 1180 300 600 

radič listni in glavnati 
Cichorium intybus L. var. 

foliosum Hegi 1100 ali 1161  20 40 

radič listni in glavnati 
Cichorium intybus L. var. 

foliosum Hegi 1190 20 40 
radič za siljenje Chicorium intybus l. 1100 ali 1161 15 25 

redkev Raphanus sativus L. 1100 ali 1161 20 35 
redkev Raphanus sativus L. 1190 20 35 

redkvica  
Raphanus sativus L. var. 

sativus 1100 ali 1161 10 20 

redkvica  
Raphanus sativus L. var. 

sativus 1190 15 25 

regrat 
Taraxacum officinale (L.) 

Weber ex F.H. Wigg 1100 ali 1161 15 25 

regrat 
Taraxacum officinale (L.) 

Weber ex F.H. Wigg  1190 ali 1191 15 25 
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Zelenjadnica Latinsko ime rastline Vrsta rabe 
GERK 

Povprečni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

Maksimalni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

repa (presna/kisanje) 
Brassica rapa L.  var. 

rapa (L.) Thell. 1100 ali 1161  25 35 

rdeča pesa 
Beta vulgaris subsp. 

vulgaris 1100 ali 1161 30 60 

rdeča pesa 
Beta vulgaris subsp. 

vulgaris  1190 30 60 
rukola/azijske listnate 

rastline 
Eruca sativa 

1100 ali 1161  6 10 
rukola/azijske listnate 

rastline 
Eruca sativa 

1190 ali 1191 8 14 

sladka koruza 
Zea mays L. convar. 

saccharata Koerm. 1100 ali 1161 8 14 

sladki komarček 

Foeniculum vulgare P. 
Mill. ssp. vulgare var. 

dulce (Mill.) Batt et Trab. 1100 ali 1161 20 40 

sladki komarček 

Foeniculum vulgare P. 
Mill. ssp. vulgare var. 

dulce (Mill.) Batt et Trab. 1190 25 45 

sladki krompir 
Ipomoea batatas (L.) 

Lam. 1100 ali 1161 20 35 

sladki krompir 
Ipomoea batatas (L.) 

Lam.  1190 30 50 
solata Lactuca sativa L. 1100 ali 1161 25 60 
solata Lactuca sativa L. 1190 ali 1191 25 60 

šalotka 
Allium cepa L. var. 

Ascalonicum 1100 ali 1161 15 25 

šalotka 
Allium cepa L. var. 

Ascalonicum 1190 15 25 
špargelj Asparagus officinalis 1180 5 15 
špinača Spinacia oleracea L. 1100 ali 1161 15 25 
špinača Spinacia oleracea L.  1190 ali 1191 15 25 

topinambur Helianthus tuberosus L. 1100 ali 1161 50 80 
vrtna kreša Lepidium sativum L. 1100 ali 1161  10 15 
vrtna kreša Lepidium sativum L. 1190 ali 1191 10 15 

zelena gomoljna 
Apium graveolens var. 

rapaceum. 1100 ali 1161 35 60 

zelena listna 
Apium graveolens L. var. 

dulce 1100 ali 1161 40 70 

zelena listna 
Apium graveolens L. var. 

dulce 1190 ali 1191 40 70 

zelena stebelna 
Apium graveolens L. var. 

dulce 1100 ali 1161 35 60 

zelena stebelna 
Apium graveolens L. var. 

dulce 1190 ali 1191 35 60 

zelje belo 

Brassica oleracea L. 
convar. capitata (L.) Alef. 

var. alba DC. 1100 ali 1161 50 120 

zelje belo 

Brassica oleracea L. 
convar. capitata (L.) Alef. 

var. alba DC. 1190 25 40 

zelje rdeče 
Brassica oleracea var. 

capitata f. rubra 1100 ali 1161  25 50 
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Zelenjadnica Latinsko ime rastline Vrsta rabe 
GERK 

Povprečni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

Maksimalni 
pridelek, 

sveža masa 
(t/ha) 

zelje rdeče 
Brassica oleracea var. 

capitata f. rubra 1190 25 40 
zimski luk Allium fistulosum L. 1100 ali 1161  15 25 
zimski luk Allium fistulosum L. 1190 20 30 
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PRILOGA 3 

 

Tabela: Vrsta zelišča in povprečni pridelek glede na dejansko rabo kmetijskih zemljišč 

Enoletna, dvoletna in 
trajna zelišča 

Latinsko ime rastline Vrsta rabe 
GERK 

Oblika 
droge* 

Povprečni 
pridelek, 

suha masa 
(kg/ar) 

AMERIŠKI SLAMNIK   Echinacea purpurea 1180 Z 3 
ARTIČOKA   Cynara scolymus 1100, 1161 L 7 
BADELJ pegasti  Silybum marianum 1100, 1161  S 5 
CITRONKA  Lippia citriodora 1100, 1161  L 4 
DOBRA MISEL navadna  Origanum vulgare 1180 Z 7 
KOMARČEK navadni Foeniculum vulgare 

ssp. vulgare 
1180 S 1 

LAVANDIN  Lavandula x 
intermedia 

1180 C 3 

MELISA navadna  Melissa officinalis 1180 L 4 
META poprova  Mentha x piperita 1180 L 12 
OGNJIČ vrtni  Calendula officinalis 1100, 1161  C 2 
RMAN navadni                Achillea millefolium        1180 Z 4 
ROŽMARIN navadni  Rosmarinus officinalis 1180 L 5 
SIVKA prava  Lavandula angustifolia 

(spica/officinalis) 
1180 C 2 

SLEZ  
 

Althea officinalis  
 

1180 Z, K 9 – zel 
15 – korenine 

SMILJ laški  Helichrysum italicum 1180 C 2 
ŠPAJKA zdravilna oz. 
baldrijan 

Valeriana officinalis 1100, 1161 K 2 

TIMIJAN  Thymus species 1180 Z 3 
VRBOVEC drobnocvetni       Epilobium parviflorum 1180 Z 3 
ŽAJBELJ  Salvia officinalis 1180 L 5 

*C – cvet; L – list; K – korenina in gomolj; Z – celotna zel, listi in cvetovi, brez stebel ali s stebli; S – 
plod in seme 
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366. Pravilnik o izračunu standardnega prihodka 
kmetijskih gospodarstev

Na podlagi petega odstavka 145.a člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 
130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ministrica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o izračunu standardnega prihodka  

kmetijskih gospodarstev

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejša pravila za izračun stan-
dardnega prihodka kmetijskih gospodarstev, vključno z meto-
dologijo ocene standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev 
(v nadaljnjem besedilu: izračun standardnega prihodka).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku pomenijo:
– ekonomska velikost gospodarstva je vrednost kme-

tijskega gospodarstva glede na skupni standardni prihodek 
kmetijskega gospodarstva, izražena v eurih;

– koeficient standardnega prihodka je povprečna denarna 
bruto vrednost proizvodnje posameznega kmetijskega proizvo-
da skupaj z morebitnimi stranskimi proizvodi, brez subvencij 
in davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: SOC);

– osnovni SOC so SOC, določeni v delu B. I. Priloge IV 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. febru-
arja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) 
št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih 
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v 
Evropski uniji (UL L št. 46 z dne, 19. 2. 2015, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2499 z 
dne 12. decembra 2022 o spremembi in popravku Izvedbene 
uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje 
računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 325 z dne 20. 12. 
2022, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2015/220/EU).

3. člen
(pravila za izračun standardnega prihodka)

(1) Standardni prihodek (v nadaljnjem besedilu: SO) mi-
nistrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izra-
čuna v začetku tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: leto n) 
za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: leto n-1) za rastlinske 
proizvode oziroma proizvode živalskega izvora posameznega 
kmetijskega gospodarstva.

(2) SO kmetijskega gospodarstva se izračuna v skladu 
z metodologijo ocene standardnega prihodka kmetijskih go-
spodarstev, ki je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

(3) Površina in žival na kmetijskem gospodarstvu se po-
množi s SOC, določenim v Prilogi 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika, seštevek tako izračunanih posamičnih vrednosti 
pa predstavlja skupni SO oziroma ekonomsko velikost gospo-
darstva.

(4) SOC je izražen kot vrednost na enoto. Za rastlinske 
pridelke je enota hektar, v živinoreji pa glava živali, oziroma pri 
čebelah čebelja družina oziroma pri perutnini 100 glav.

(5) Pri izračunu SO za rastlinsko pridelavo leta n se povr-
šina kmetijske rastline iz zbirne vloge oziroma rabe kmetijskih 
zemljišč iz Registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 

besedilu: RKG) upošteva na stanje 1. novembra leta n-1 ter 
podatki iz Registra pridelovalcev grozdja in vina na stanje 
31. decembra leta n-1.

(6) Pri izračunu SO za živinorejo leta n se upošteva:
– za govedo: povprečno letno število goveda iz Central-

nega registra goveda na stanje prvega dne v mesecu, v obdo-
bju od novembra predpreteklega leta (v nadaljnjem besedilu: 
leto n-2) do oktobra leta n-1;

– za krave: podatki o številu mlečnih krav in krav dojilj, pri-
dobljeni iz Centralne podatkovne zbirke Govedo na zadnji dan 
v mesecu, v obdobju od oktobra leta n-2 do septembra leta n-1;

– za čebele: število čebeljih družin na stanje 30. junija 
leta n-1 v Registru čebelnjakov (na popisna datuma 31. oktobra 
leta n-2 in 15. aprila leta n-1 ter vse nove registracije čebelnja-
kov od 31. oktobra leta n-2 do 30. junija leta n-1);

– za druge vrste in kategorije živali: število živali iz Evi-
dence rejnih živali na stanje 1. februarja leta n-1, izjema pri 
oceni števila živali pri prašičih in perutnini, kjer se upoštevajo 
tudi podatki o povprečnem številu živali v turnusu.

(7) Izračun vrednosti proizvodnje je izdelan na podlagi 
letnih statističnih podatkov o rastlinski pridelavi in živinoreji ter 
cenah kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v državi oziroma, 
kadar podatki na državni ravni niso dostopni, na podlagi drugih 
strokovnih ocen.

(8) SOC so izračunani kot povprečje referenčnega obdo-
bja, ki obsega pet zaporednih let (n-2 do n-6). Seznam osnov-
nih in podrobnejših SOC je naveden v Prilogi 2 tega pravilnika. 
SOC na podrobnejši ravni so določeni v preglednici 1 Priloge 1 
tega pravilnika in so dostopni posameznemu pridelovalcu na 
njegovo zahtevo.

(9) Podroben povezovalni šifrant s seznamom SOC za iz-
račun SO kmetijskih gospodarstev je v Prilogi 2 tega pravilnika.

4. člen
(posodabljanje izračuna standardnega prihodka)

(1) Posameznemu kmetijskemu gospodarstvu se izračun 
standardnega prihodka vsako leto posodobi in pripiše v RKG v 
začetku leta n za leto n-1.

(2) Vrednosti osnovnih SOC so določene v Prilogi 3, ki je 
sestavni del tega pravilnika in se posodobijo do konca meseca 
februarja leta n.

5. člen
(uvrstitev kmetijskega gospodarstva v tip kmetovanja  

in razred ekonomske velikosti)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se na podlagi izračunanega 

SO razvrsti v ustrezen razred ekonomske velikosti v skladu s 
Prilogo V Izvedbene uredbe 2015/220/EU.

(2) Tip kmetovanja se določi na podlagi ugotovljenih dele-
žev SO posameznih aktivnosti kmetovanja v skupni vrednosti 
SO. Postopek določitve splošnega, glavnega in posebnega 
tipa kmetovanja je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe 
2015/220/EU.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-611/2022
Ljubljana, dne 15. februarja 2023
EVA 2022-2330-0135

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1 

 

Metodologija ocene standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev 

1. UVOD 

SO se izračuna na podlagi SOC po proizvodih in podatkov o površinah in številu živali.  
 
Pri izboru podatkov iz administrativnih virov se za posamezno kmetijsko gospodarstvo uporabijo 
podatki na čim podrobnejši ravni. To pomeni, da so za izračun SO kmetijskega gospodarstva: 

– najprej uporabljeni podatki iz virov, ki omogočajo pripis ustreznih SOC po vrstah rastlin oziroma 
kategorijah živali, in  

– šele nato podatki na bolj agregatnih ravneh. 
 
Pri rastlinskih pridelkih so uporabljeni podatki iz: 

– zbirnih vlog Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja: površina 
zemljišč po rabah GERK, po vrstah rastlin;  

– Registra pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: RPGV): pridelek lastnega grozdja 
in pridelek lastnega grozdja, predelanega v vino in  

– Registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) na različnih ravneh: površina 
intenzivnih sadovnjakov in rastlinjakov s sadnimi vrstami po sadnih vrstah, površina zemljišč po 
rabah GERK.  

 
Za živinorejo je uporabljena kombinacija podatkov iz: 

– Evidence rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: ERŽ): število drobnice in prašičev po kategorijah, 
število drugih živali po vrstah in kategorijah; 

– Centralnega registra goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG): število goveda; 
– Registra čebelnjakov: število čebeljih družin in  
– Centralne podatkovne zbirke Govedo (v nadaljnjem besedilu: CPZ Govedo): število mlečnih 

krav in število krav dojilj za določitev deleža mlečnih krav in krav dojilj na KMG. 
 
Izračun vrednosti SOC temelji na letnih statističnih podatkih o rastlinski pridelavi (površine in pridelki) 
in živinoreji (npr. število živali, zakol, prireja mleka, jajc, medu) ter cenah kmetijskih pridelkov pri 
pridelovalcih v državi. Kjer statističnih podatkov ni, so uporabljene druge strokovne ocene. SOC so 
izraženi kot vrednosti na enoto. 
 
SOC se računajo za osnovne proizvode v nepredelanem stanju, razen vina in oljčnega olja, pridelanega 
na gospodarstvu iz lastne surovine. V primeru skupin, ki združujejo več pridelkov (npr. ekstenzivni 
sadovnjaki), je SOC izračunan kot tehtano povprečje koeficientov posamičnih proizvodov (npr. jabolka, 
hruške, breskve, nektarine).  
 
Pri rastlinskih pridelkih SOC praviloma vključuje samo glavne posevke, brez naknadnih. Stranski 
pridelki (npr. slama) se v izračunu upoštevajo samo, če imajo ekonomski namen (npr. prodaja ali poraba 
na gospodarstvu). Skupni pridelek se nanaša na obdobje enega leta. V primeru več spravil (npr. pri 
zelenjadnicah) se upošteva pridelek vseh spravil v letu. Ovrednotijo se vsi rastlinski pridelki, vključno s 
krmnimi rastlinami.  
 
V živinoreji SOC zajemajo vrednost osnovnih in stranskih proizvodov, brez živinskega gnoja. Pri živalih, 
pri katerih proizvodni ciklus traja manj kot eno leto (npr. prašiči, piščanci) ali več kot eno leto (npr. krave, 
kokoši nesnice), se proizvodnja preračuna na obdobje 12 mesecev z ustreznim koeficientom. Pri večini 
živalskih vrst so SOC izračunani po kategorijah ali starostnih skupinah živali. V izračunu vrednosti 
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proizvodnje se upošteva prirast živali, dosežen v posamezni kategoriji oziroma razlika med vrednostjo 
živali ob izstopu iz kategorije in vrednostjo živali ob vstopu v to kategorijo (t. i. nadomestna vrednost). V 
posamezni starostni skupini so SOC izračunani kot tehtano povprečje vrednosti živali glede na namen 
reje (zakol, nadaljnje pitanje, vzreja plemenskih živali). 

2. PRILAGODITEV SEZNAMA PROIZVODOV IN VIRI PODATKOV ZA IZRAČUN SO 

Osnovni seznam SOC je razširjen s pridelki na podrobnejši ravni (kjer razpoložljivi statistični podatki 
omogočajo izračun SOC), dodane pa so tudi nekatere skupine rastlin oziroma rabe (za katere obstajajo 
podatki v administrativnih virih), ki jih enotna metodologija EU ne predvideva (preglednica 1). 
 

Preglednica 1: Seznam podrobnejših in dodatno uporabljenih SOC 

Šifra SOC   Skupina Podrobnejši in dodatno izračunani 
SOC 

SOC_CLND010_011_012  Drugo žito Po vrstah: tritikala, ajda, proso, drugo 
žito, drugo 

SOC_CLND014  Suhe stročnice in 
beljakovinske 
rastline za 
pridelavo zrnja 

Po vrstah: fižol, krmni grah, druge suhe 
stročnice 

SOC_CLND034 

 Zelišča, dišavnice 
in zdravilne 
rastline 

Po tipu pridelave: na prostem, v 
zavarovanem prostoru 

SOC_CLND043  Zelenjadnice 
(vključno z  
melonami) in 
jagode na 
prostem 

Jagode, trajne zelenjadnice skupaj in 
druge zelenjadnice skupaj ter 
zelenjadnice po vrstah: cvetača in 
brokoli, paradižnik, solata, endivija in 
radič, špinača, čebula, česen, por, belo 
zelje, ohrovt, kitajsko zelje, paprika, 
kumara, rdeča pesa, korenček, fižol, 
grah, motovilec, lubenica in melona, 
druge zelenjadnice, drugo 

SOC_CLND081  Zelenjadnice 
(vključno z  
melonami) in 
jagode v zav. 
prostoru 

Jagode, zelenjadnice skupaj ter 
zelenjadnice po vrstah: cvetača in 
brokoli, paradižnik, solata, endivija in 
radič, špinača, čebula, česen, por, belo 
zelje, ohrovt, kitajsko zelje, paprika, 
kumara, rdeča pesa, korenček, fižol za 
stročje, grah, motovilec, lubenica in 
melona, druge zelenjadnice, drugo 

SOC_CLND055  Sadje, jagodičje 
in oreški (razen 
citrusov, grozdja 
in jagod) 

Po tipu nasada: ekstenzivni sadovnjaki 
in intenzivni sadovnjaki  
Intenzivni sadovnjaki skupaj in po 
sadnih vrstah: jabolka, hruška, 
breskev in nektarina, češplja in sliva, 
marelica, češnja, višnja, kaki, aktinidija, 
figa, leska, kostanj, oreh, ameriška 
borovnica, drugo jagodičje (brez jagod) 

SOC_CLND063  Grozdje za vino Skupaj in po tipu pridelka: grozdje in 
vino 
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N_C_1  Kopitarji Izključeni s seznama SOC2017, izračun 
SOC v skladu s Typology handbook 
(2016) 

SOC_CLVS023  Druga perutnina Po vrstah: purani, race in gosi, noji, 
jarkice, drugo 

/  Vrtnine na 
prostem 

Zelenjadnice brez trajnih in fižol za 
zrnje na prostem 

/  GERK Njiva Njiva skupaj (vsi njivski posevki, 
začasno travinje, vrtnine, zelišča in 
okrasne rastline na prostem, brez 
jagod, hmelja in trajnih rastlin) 

/  GERK Trajne 
rastline na 
njivskih površinah 

Trajne rastline na njivah skupaj 
(drevesnice in trsnice, trajne 
zelenjadnice in zelišča na prostem) 

/  GERK Rastlinjak Rastlinjaki (zelišča, vrtnine, cvetje in 
okrasne rastline v zavarovanem 
prostoru, brez jagod) 

/  GERK Rastlinjak 
s sadnimi vrstami 

Rastlinjaki s sadnimi vrstami (brez 
jagod) 

 

2.1. Viri podatkov za izračun SO rastlinske pridelave za kmetijska gospodarstva  

Pri izračunu SO za rastlinsko pridelavo se upoštevajo vse površine kmetijskih rastlin iz zbirne vloge 
oziroma, če kmetijsko gospodarstvo ne oddaja zbirne vloge, se površinam GERK iz RKG pripišejo 
posplošene povprečne vrednosti kmetijskih rastlin na posamezni vrsti rabe GERK.   

2.2. Viri podatkov za izračun SO živinoreje 

Pri izračunu SO za živinorejo se upošteva povprečno število živali po vrstah in kategorijah, kjer podatki 
iz administrativnih virov to omogočajo. 

2.3. Povezovalni šifrant in zajem podatkov 

Podroben seznam vseh izbranih podatkov iz administrativnih virov z opredelitvijo pripadajočih SOC, t. i. 
povezovalni šifrant s seznamom SOC za izračun SO kmetijskih gospodarstev je v Prilogi 2 tega 
pravilnika. Povezovalna šifra je sestavljena iz šifre pridelka in šifre rabe oziroma živali, tej kombinirani 
šifri je nato pripisana šifra SOC.  

3. POSTOPEK IZRAČUNA STANDARDNEGA PRIHODKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IN IZVEDENIH 
KAZALNIKOV 

3.1. Izbor podatkov iz administrativnih virov in priprava podatkov za nadaljnjo uporabo 

Na podlagi enovite šifre KMG-MID se količinski podatki iz različnih administrativnih virov združijo v 
enoten stavek. Količinskim podatkom je na podlagi povezovalnega šifranta pripisana šifra SOC. Vsi 
pridelki z enako šifro SOC so sešteti in prikazani samo na ravni šifre SOC. 
 

Najprej so izračunani izvedeni (količinski) podatki (preglednici 2 in 3), potrebni za izračun 
posamičnega SO pri nekaterih vrstah rabe kmetijskih zemljišč (površine njiv in hmeljišč v premeni, 
začasnega travinja, trajnih rastlin na njivah, rastlinjakov in intenzivnih sadovnjakov, delitev vinogradov 
po tipu pridelka) in živalih (delitev na mlečne in druge krave), poleg tega pa tudi število živali v 
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kategorijah, ki se pri izračunu skupnega SO upoštevajo v odvisnosti od staleža plemenskih živali (teleta, 
drobnica do enega leta, sesni pujski).  

 
Preglednica 2: Izračun izvedenih (količinskih) podatkov za rastlinske pridelke 

Atribut Način izračuna 

N_1100 in 1161 (Nespecificirano_Njiva & 
Hmeljišče v premeni) 

N_1100 in 1161 = (1100 (GERK njiva za izračun) + 
1161 (GERK hmeljišče v premeni za izračun) na 
GERK 1100 in 1161) – Vsota površin po vrstah 
rastlin na GERK 1100 in 1161 

N_1131 (Nespecificirano_ Začasno travinje) 
N_1131 = 1131 (GERK začasno travinje za izračun) 
– Vsota površin po vrstah rastlin na GERK 1131 

N_1180 (Nespecificirano_Trajne rastline na 
njivah) 

N_1180 = 1180 (GERK trajne rastline na njivah za 
izračun) – Vsota površin po vrstah rastlin na GERK 
1180 

N_1190 (Nespecificirano_Rastlinjak) 
N_1190 = 1190 (GERK rastlinjak za izračun) – 
Vsota površin po vrstah rastlin na GERK 1190 

N_1192 (Nespecificirano_Rastlinjak s sadnimi 
vrstami) 

N_1192 = 1192 (GERK rastlinjak s sadnimi vrstami 
za izračun) – jagode na GERK 1192 

N_1221 (Nespecificirano_Intenzivni sadovnjak) 

N_1221 = 1221 (GERK intenzivni sadovnjak za 
izračun) – Vsota površin po sadnih vrstah na GERK 
1221 

GrozdjeLP (Vinograd_vino) 

GrozdjeLP = LASTNO_G_LASTNA_PREDELAVA 
(grozdje lastna predelava) / GROZDJE_LASTNO 
(grozdje lastno) * 1211 (GERK vinograd za izračun) 

GrozdjeL (Vinograd_grozdje) 
GrozdjeL = 1211 (GERK vinograd za izračun) – 
GrozdjeLP (Vinograd – vino)  

N_1211 (Vinograd_Nespecificirano) N_1211 = 1211 – GrozdjeLP  – GrozdjeL   
N_SOC_CLND043_1 in 015_1 (Zelenjadnice 
brez trajnih in fižol za zrnje na prostem – t. i. 
vrtnine na prostem) 

N_SOC_CLND043_1 in 015_1 = 402_1100&1161 – 
vsota površin po vrstah zelenjadnic na 402_1100 in 
1161 

N_SOC_CLND081_1 (Zelenjadnice v 
zaščitenem prostoru) 

N_SOC_CLND081_1 = 402_1190 – vsota površin 
po vrstah zelenjadnic na 402_1190 

 
 
Preglednica 3: Izračun izvedenih (količinskih) podatkov za živinorejo 
Atribut Način izračuna  

SOC_CLVS009 (Krave molznice) 

SOC_CLVS009 = ML_KRAVE_KIS (Mlečne krave CPZ 
Govedo za izračun) / KRAVE_KIS (Krave CPZ Govedo za 
izračun) * GOVEDO_NAD_2L_KRAVE (Krave CRG za 
izračun) 

SOC_CLVS010 (Druge krave) 
SOC_CLVS010 = GOVEDO_NAD_2L_KRAVE (Krave CRG 
za izračun) – SOC_CLVS009 (Krave molznice) 

N_SOC_CLVS001 (Govedo do 1 leta) 

N_SOC_CLVS001 = IF [GOVEDO_NAD_2L_KRAVE 
(Krave CRG za izračun) = 0; SOC_CLVS001 (Govedo do 1 
leta CRG za izračun); SOC_CLVS001 (Govedo do 1 leta 
CRG za izračun) – GOVEDO_NAD_2L_KRAVE (Krave 
CRG za izračun)] 

N_SOC_CLVS014 (Druge ovce)  
N_SOC_CLVS014 = IF [SOC_CLVS013 (Plemenske ovce) 
> 0; 0; SOC_CLVS014 (Druge ovce ERŽ za izračun)]  
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N_SOC_CLVS017 (Druge koze)  
N_SOC_CLVS017 = IF [SOC_CLVS016 (Plemenske koze) 
> 0; 0; SOC_CLVS017 (Druge koze ERŽ za izračun)] 

N_SOC_CLVS018 (Pujski do 20 kg) 

N_SOC_CLVS018 = IF [SOC_CLVS019 (Plemenske svinje) 
> 0; 0; SOC_CLVS018 (Sesni pujski in tekači do 30 kg ERŽ 
za izračun)] 

 

3.2. Izračun pripadajočih SOC 

Za celoten seznam pridelkov in skupin, ki je prikazan v Prilogi 2 tega pravilnika, se na ravni šifre SOC 
po enotni metodologiji EU izračunajo vrednosti SOC za leta od n-6 do leta n-2 in povprečni SOCn–4. 

Pri vinogradih so za izračun SOC poleg statističnih podatkov uporabljeni tudi podatki RPGV o razmerju 
med pridelkom, realiziranim v obliki grozdja in v obliki vina. RKG je ob statističnih podatkih uporabljen 
tudi pri izračunu SOC za oljčno olje, in sicer podatek o povprečnem razmerju med pridelkom oljk za olje 
in oljčnega olja (izplen v letih od n-6 do n-2), ki se med leti precej spreminja. 

Vpogled v posamezen izračun SOC ni dostopen javnosti. 

4. IZPIS S KONČNIMI REZULTATI 

 
Končni rezultati vsebujejo podatke o: 

– skupnem SO posameznega gospodarstva (SO); 
– seznam vseh rab GERK, seznam vseh kmetijskih rastlin oziroma seznam vseh živali na ravni 

šifre SOC; 
– pripadajočem razredu ekonomske velikosti (Raz_EV) in 
– tipih kmetovanja.  

Prikazani so tipi kmetovanja na treh ravneh, kot jih opredeljuje metodologija EU: 
– splošni tip – Tip_SPL, glavni tip – Tip_GLA in posebni tip – Tip_POS.  

 
Kmetijska gospodarstva so dodatno prikazana tudi glede na specialni tip (Tip_SPEC), ki je bil v okviru 
raziskave Volk in sod. (Volk, T., Brečko, J., Erjavec, E., Jerič, D., Kavčič, S., Kožar, M., Moljk, B., 
Rednak, M., Zagorc, B., Žgajnar, J. 2017. Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in 
povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu (CRP V4-1423): 
zaključno poročilo. Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije: 7–52) prepoznan kot analitično zanimiv za 
slovenske razmere.  
 

Izpis s končnimi rezultati ima naslednjo obliko: 

Leto KMG_MID Regija SO Raz_EV Tip_SPL Tip_GLA Tip_POS Tip_SPEC 
 
 
V RKG se pripravi za posamičen KMG MID naslednji izpis: 

Leto SO Raz_EV Tip_GLA 
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PRILOGA 2 
Preglednica 1: Povezovalni šifrant s seznamom SOC za izračun SO kmetijskih gospodarstev – 
kmetijske rastline 
 

Povezovalna šifra 
(KMRS in GERK 
raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

001_1100&1161 SOC_CLND004_1 Pšenica ZV 

002_1100&1161 SOC_CLND006 Rž in mešanice ozimnega žita 
(soržica) ZV 

003_1100&1161 SOC_CLND004_2 Pira ZV 
004_1100&1161 SOC_CLND011 Ajda ZV 
005_1100&1161 SOC_CLND009 Koruza za zrnje ZV 
007_1100&1161 SOC_CLND010 Tritikala ZV 

008_1100&1161 SOC_CLND008 Oves in mešanice jarih žit 
(mešanica zrnja brez soržice) ZV 

009_1100&1161 SOC_CLND007 Ječmen ZV 
010_1100&1161 SOC_CLND012 Proso ZV 
011_1100&1161 SOC_CLND099 Drugo žito, drugo ZV 

021_1100&1161 SOC_CLND006 Rž in mešanice ozimnega žita 
(soržica) ZV 

024_1100&1161 SOC_CLND099 Drugo žito, drugo ZV 
025_1100&1161 SOC_CLND004_1 Pšenica ZV 
032_1100&1161 SOC_CLND099 Drugo žito, drugo ZV 
035_1100&1161 SOC_CLND004_2 Pira ZV 
801_1100&1161 SOC_CLND004_1 Pšenica ZV 

802_1100&1161 SOC_CLND006 Rž in mešanice ozimnega žita 
(soržica) ZV 

803_1100&1161 SOC_CLND004_2 Pira ZV 
807_1100&1161 SOC_CLND010 Tritikala ZV 

808_1100&1161 SOC_CLND008 Oves in mešanice jarih žit 
(mešanica zrnja brez soržice) ZV 

809_1100&1161 SOC_CLND007 Ječmen ZV 
811_1100&1161 SOC_CLND099 Drugo žito, drugo ZV 

821_1100&1161 SOC_CLND006 Rž in mešanice ozimnega žita 
(soržica) ZV 

825_1100&1161 SOC_CLND004_1 Pšenica ZV 
835_1100&1161 SOC_CLND004_2 Pira ZV 
037_1100&1161 SOC_CLND099 Drugo žito, drugo ZV 
017_1100&1161 SOC_CLND014_99 Druge suhe stročnice ZV 
033_1100&1161 SOC_CLND015_2 Grah ZV 
044_1100&1161 SOC_CLND015_2 Grah ZV 
045_1100&1161 SOC_CLND014_99 Druge suhe stročnice ZV 
210_1100&1161 SOC_CLND014_99 Druge suhe stročnice ZV 
833_1100&1161 SOC_CLND015_2 Grah ZV 
020_1100&1161 SOC_CLND017_2_1 Jedilni krompir, pozni ZV 
022_1100&1161 SOC_CLND017_2_2 Jedilni krompir, zgodnji ZV 

101_1100&1161 SOC_CLND019 Krmne korenovke in kapusnice 
(brez semen) ZV 

108_1100&1161 SOC_CLND019 Krmne korenovke in kapusnice 
(brez semen) ZV 

107_1100&1161 SOC_CLND019 Krmne korenovke in kapusnice 
(brez semen) ZV 

102_1100&1161 SOC_CLND019 Krmne korenovke in kapusnice 
(brez semen) ZV 
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Povezovalna šifra 
(KMRS in GERK 
raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

038_1100&1161 SOC_CLND019 Krmne korenovke in kapusnice 
(brez semen) ZV 

038_1190 SOC_CLND019_2 Krmne korenovke in kapusnice 
(brez semen) v zaščitenem prostoru ZV 

019_1100&1161 SOC_CLND018 Sladkorna pesa (brez semen) ZV 
014_1100&1161 SOC_CLND022 Oljna ogrščica in oljna repica ZV 
814_1100&1161 SOC_CLND022 Oljna ogrščica in oljna repica ZV 
012_1100&1161 SOC_CLND023 Sončnice ZV 
013_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 
030_1100&1161 SOC_CLND024 Soja ZV 
027_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 
028_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 
031_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 
831_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 
034_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 
036_1100&1161 SOC_CLND026 Druge oljnice, d. n. ZV 

404_1100&1161 SOC_CLND034_1 Dišavnice, zdravilne rastline in 
začimbnice na prostem ZV 

404_1190 SOC_CLND034_2 Dišavnice, zdravilne rastline in 
začimbnice v začitenem prostoru ZV 

403_1180 SOC_CLND034_9 
Dišavnice, zdravilne rastline in 
začimbnice na prostem na rabi 
1180 

ZV 

737_1180 SOC_CLND034_9 
Dišavnice, zdravilne rastline in 
začimbnice na prostem na rabi 
1180 

ZV 

738_1180 SOC_CLND034_9 
Dišavnice, zdravilne rastline in 
začimbnice na prostem na rabi 
1180 

ZV 

703_1180 SOC_CLND043_9 Trajne zelenjadnice na prostem 
(šparglji) ZV 

733_1180 SOC_CLND043_9 Trajne zelenjadnice na prostem 
(šparglji) ZV 

734_1180 SOC_CLND043_9 Trajne zelenjadnice na prostem 
(šparglji) ZV 

046_1100&1161 SOC_CLND043_1_20 Motovilec na prostem (šifra ni 
vključena pod glavni posevek) ZV 

047_1100&1161 SOC_CLND043_1_14 Radič na prostem (šifra ni vključena 
pod glavni posevek) ZV 

048_1100&1161 SOC_CLND043_1_14 Radič na prostem (šifra ni vključena 
pod glavni posevek) ZV 

402_1100&1161   Za izračun površin, tabela 3 ZV 
402_1190   Za izračun površin, tabela 3 ZV 

409_1100&1161 SOC_CLND043_1&015_1 Zelenjadnice brez trajnih in fižol na 
prostem ZV 

409_1190 SOC_CLND081_1 Zelenjadnice v zaščitenem prostoru ZV 

049_1100&1161 SOC_CLND043_1 Zelenjadnice brez trajnih na 
prostem ZV 

049_1190 SOC_CLND081_1 Zelenjadnice v zaščitenem prostoru ZV 
405_1100&1161 N_1100&1161 Njiva (nespecificirano) ZV 
405_1190 N_1190 Rastlinjak  (nespecificirano) ZV 
651_1170 1170 Jagode na prostem  ZV 
651_1192 SOC_CLND081_2 Jagode v zaščitenem prostoru ZV 
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Povezovalna šifra 
(KMRS in GERK 
raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

722_1180 SOC_CLND035_036_9 Energetske in druge industrijske 
rastline, d. n. na rabi 1180 ZV 

735_1100&1161 SOC_CLND046 
Cvetje in okrasne rastline (razen 
drevesnic) na prostem ali pod nizko 
zaščito 

ZV 

735_1190 SOC_CLND082 
Cvetje in okrasne rastline (razen 
drevesnic) v steklenjakih ali pod 
drugo zaščito  

ZV 

736_1180 SOC_CLND046_9 
Cvetje in okrasne rastline (razen 
drevesnic) na prostem ali pod nizko 
zaščito na rabi 1180 

ZV 

006_1100&1161 SOC_CLND040 Silažna koruza ZV 

104_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

804_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

812_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

105_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

106_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

109_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

112_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

114_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

116_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

201_1100&1161 SOC_CLND038 Travniki in pašniki za določen čas, 
trave ZV 

203_1100&1161 SOC_CLND038 Travniki in pašniki za določen čas, 
trave ZV 

206_1100&1161 SOC_CLND038 Travniki in pašniki za določen čas, 
trave ZV 

207_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
208_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
220_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
221_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
222_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
223_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
500_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
501_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
502_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
503_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
504_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 

505_1100&1161 SOC_CLND041_042 Druge rastline, ki se spravijo 
zelene, drugo ZV 

810_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
110_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
211_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
129_1100&1161 SOC_CLND039 Detelje in lucerna ZV 
200_1100&1161 SOC_CLND047_3 Seme, trave ZV 



Stran 1186 / Št. 21 / 17. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije

Povezovalna šifra 
(KMRS in GERK 
raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

202_1100&1161 SOC_CLND046 
Cvetje in okrasne rastline (razen 
drevesnic) na prostem ali pod nizko 
zaščito 

ZV 

201_1131 SOC_CLND038_31 Trave, travno deteljne in deteljno 
travne mešanice na rabi 1131 ZV 

203_1131 SOC_CLND038_31 Trave, travno deteljne in deteljno 
travne mešanice na rabi 1131 ZV 

206_1131 SOC_CLND038_31 Trave, travno deteljne in deteljno 
travne mešanice na rabi 1131 ZV 

026_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
506_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
052_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
053_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
054_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
055_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
056_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
057_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
058_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
059_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
111_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
113_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
039_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
115_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
219_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 
103_1100&1161 SOC_CLND049 Praha ZV 

029_1100&1161 SOC_CLND048_083 
Druge poljščine, d. n., vključno s 
tistimi v steklenjakih ali pod visoko 
zaščito, pod katero je mogoče hoditi 

ZV 

723_1100&1161 SOC_CLND032 Tobak ZV 
710_1150 1150 GERK raba: Njiva za rejo polžev ZV 
702_1180 SOC_CLND070 Drevesnice in trsnice ZV 
704_1180 SOC_CLND070 Drevesnice in trsnice ZV 
000_1100&1161 1100&1161_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
000_1131 1131_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
000_1180 1180_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
000_1190 1190_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
000_1192 1192_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
000_1211 1211_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
000_1221 1221_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1100&1161 1100&1161_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1131 1131_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1180 1180_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1190 1190_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1192 1192_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1211 1211_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
333_1221 1221_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
555_1100&1161 1100&1161_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
777_1100&1161 1100&1161_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
777_1131 1131_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
777_1180 1180_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
777_1190 1190_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
777_1192 1192_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
777_1211 1211_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
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Povezovalna šifra 
(KMRS in GERK 
raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

777_1221 1221_000 KMRS 000, 333, 555, 777; SOC = 0 ZV 
900_1160 1160 (SOC_CLND033) GERK raba: Hmeljišče ZV 
611_1221 SOC_CLND056_1_1 Jablane, intenzivni nasadi RKG in ZV 
612_1221 SOC_CLND056_1_2 Hruške, intenzivni nasadi RKG in ZV 
621_1221 SOC_CLND057_1_3 Breskve, intenzivni nasadi RKG in ZV 
622_1221 SOC_CLND057_1_3 Breskve, intenzivni nasadi RKG in ZV 
624_1221 SOC_CLND057_1_4 Marelice, intenzivni nasadi RKG in ZV 
625_1221 SOC_CLND057_1_5 Češnje, intenzivni nasadi RKG in ZV 
626_1221 SOC_CLND057_1_6 Višnje, intenzivni nasadi RKG in ZV 
623_1221 SOC_CLND057_1_7 Češplje in slive, intenzivni nasadi RKG in ZV 
643_1221 SOC_CLND058_1_8 Kaki, intenzivni nasadi RKG in ZV 
642_1221 SOC_CLND058_1_9 Aktinidija, intenzivni nasadi RKG in ZV 
647_1221 SOC_CLND058_1_10 Smokva, intenzivni nasadi RKG in ZV 
632_1221 SOC_CLND060_1 Lupinarji, intenzivni sadovnjak RKG in ZV 
644_1221 SOC_CLND060_1_13 Kostanj, intenzivni nasadi RKG in ZV 
631_1221 SOC_CLND060_1_14 Orehi, intenzivni nasadi RKG in ZV 
634_1221 SOC_CLND060_1 Lupinarji, intenzivni sadovnjak RKG in ZV 
698_1221 SOC_CLND060_1 Lupinarji, intenzivni sadovnjak RKG in ZV 
633_1221 SOC_CLND060_1 Lupinarji, intenzivni sadovnjak RKG in ZV 

613_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

648_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

649_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

615_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

616_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

627_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

677_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

678_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

614_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

671_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

672_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

673_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

674_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

618_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

619_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

661_1221 SOC_CLND055_1_11 Drugo stebelno sadje, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

699_1221 N_1221 Intenzivni sadovnjak 
(nespecificirano) RKG in ZV 
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Povezovalna šifra 
(KMRS in GERK 
raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

652_1221 SOC_CLND059_1_15 Ameriške borovnice, intenzivni 
nasadi RKG in ZV 

653_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

654_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

655_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

656_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

657_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

676_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

659_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

660_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

662_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

646_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

675_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

658_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

679_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

680_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

681_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

682_1221 SOC_CLND059_1_16 Jagodičje brez jagod, drugo, 
intenzivni nasadi RKG in ZV 

1222 1222 GERK raba: Ekstenzivni sadovnjak RKG in ZV 
1150 1150 GERK raba: Njiva za rejo polžev RKG in ZV 
1160 1160 (SOC_CLND033) GERK raba: Hmeljišče RKG  
1170 1170 GERK raba: Jagode na njivi RKG in ZV 

1181 1181 
GERK raba: Trajne rastline na 
njivskih površinah, kjer pridelava ni 
v tleh 

RKG in ZV 

1191 1191 GERK raba: Rastlinjak, kjer 
pridelava ni v tleh RKG in ZV 

1212 1212 GERK raba: Matičnjak RKG in ZV 
1230 1230 (SOC_CLND069) GERK raba: Oljčnik RKG in ZV 
1240 1240 GERK raba: Ostali trajni nasadi RKG in ZV 
1300 1300 GERK raba: Trajni travnik RKG in ZV 

1320 1320 GERK raba: Travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi RKG in ZV 

1411 1411 GERK raba: Površina za ukrep 
odprava zaraščanja RKG in ZV 

1420 1420 GERK raba: Plantaža gozdnega 
drevja RKG in ZV 

1610 1610 GERK raba: Kmetijska zemljišča v 
pripravi RKG in ZV 
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Preglednica 2: Povezovalni šifrant s seznamom SOC za izračun SO kmetijskih gospodarstev – 
naknadni posevki (n)  
 
Povezovalna 
šifra (KMRS in 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC MKGP Vir 
podatkov 

006_1100_n SOC_CLND040_n Silažna koruza (naknadni) ZV 
004_1100_n SOC_CLND011_n Ajda (naknadni) ZV 
222_1100_n SOC_CLND039_n Detelje in lucerna (naknadni) ZV 

203_1100_n SOC_CLND038_n Travniki in pašniki za določen čas, trave 
(naknadni) ZV 

207_1100_n SOC_CLND039_n Detelje in lucerna (naknadni) ZV 
010_1100_n SOC_CLND012_n Proso (naknadni) ZV 
005_1100_n SOC_CLND009_n Koruza za zrnje (naknadni) ZV 
012_1100_n SOC_CLND023_n Sončnice (naknadni) ZV 
030_1100_n SOC_CLND024_n Soja (naknadni) ZV 

046_1100_n SOC_CLND043_1_20_
n Motovilec na prostem (naknadni) ZV 

047_1100_n SOC_CLND043_1_14_
n Radič na prostem (naknadni) ZV 

048_1100_n SOC_CLND043_1_14_
n Radič na prostem (naknadni) ZV 
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Preglednica 3: Povezovalni šifrant s seznamom SOC za izračun SO kmetijskih gospodarstev 
 

Povezovalna šifra Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

N_1100&1161 N_1100&1161 Njiva 
(nespecificirano*) 

Izračun, 
RKG, ZV 

N_1180 N_1180 
Trajne rastline na 
njivskih površinah 
(nespecificirano*) 

Izračun, 
RKG, ZV 

N_1190 N_1190 Rastlinjak  
(nespecificirano*) 

Izračun, 
RKG, ZV 

N_1192 N_1192 
Rastlinjak s 
sadnimi rastlinami, 
brez jagod 

Izračun, 
RKG, ZV 

N_1221 N_1221 
Intenzivni 
sadovnjak 
(nespecificirano*) 

Izračun, 
RKG, ZV 

LASTNO_G_LASTNA_PREDELAVA 
   Lastno grozdje 

predel. v vino RPGV 

GROZDJE_LASTNO   Pridelano grozdje RPGV 

N_1211 N_1211 Vinograd 
(nespecificirano*) 

Izračun, 
RKG, ZV 

N_402_1100&1161 N_SOC_CLND043_1&015_1 

Zelenjadnice brez 
trajnih in fižol na 
prostem 
(nespecificirano**) 

Izračun, 
ZV 

N_402_1190 N_SOC_CLND081_1 

Zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 
(nespecificirano**) 

Izračun, 
ZV 

 

* povprečni SOC na GERK rabi  
** povprečni SOC za KMRS 402 na GERK rabi 
 

Preglednica 4: Povezovalni šifrant s seznamom SOC za izračun SO kmetijskih gospodarstev – 
zelenjadnice (KMRS 402) 
 

Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_25_1100&1161 SOC_CLND043_1_01 Buče in bučke na 
prostem ZV navadna buča 

(jedilna) 

402_46_1100&1161 SOC_CLND043_1_01 Buče in bučke na 
prostem ZV vrtna buča ali bučka 

402_04_1100&1161 SOC_CLND043_1_02 
Cvetača in 
brokoli na 
prostem 

ZV cvetača 

402_03_1100&1161 SOC_CLND043_1_02 
Cvetača in 
brokoli na 
prostem 

ZV brokoli 

402_05_1100&1161 SOC_CLND043_1_03 Čebula na 
prostem ZV čebula 

402_06_1100&1161 SOC_CLND043_1_04 Česen na 
prostem ZV česen 

402_10_1100&1161 SOC_CLND043_1_05 Endivija na 
prostem ZV endivija 

402_12_1100&1161 SOC_CLND043_1_06 Fižol na prostem ZV fižol 
402_13_1100&1161 SOC_CLND043_1_07 Grah na prostem ZV grah 
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Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_17_1100&1161 SOC_CLND043_1_08 Kitajsko zelje na 
prostem ZV kitajsko zelje 

402_19_1100&1161 SOC_CLND043_1_09 
Korenček in 
korenje na 
prostem 

ZV korenček in korenje 

402_26_1100&1161 SOC_CLND043_1_10 Ohrovt na 
prostem ZV ohrovt (brstični) 

402_27_1100&1161 SOC_CLND043_1_10 Ohrovt na 
prostem ZV ohrovt (glavnati) 

402_28_1100&1161 SOC_CLND043_1_10 Ohrovt na 
prostem ZV ohrovt (listnati) 

402_29_1100&1161 SOC_CLND043_1_11 Paprika na 
prostem ZV paprika 

402_30_1100&1161 SOC_CLND043_1_12 Paradižnik na 
prostem ZV paradižnik 

402_33_1100&1161 SOC_CLND043_1_13 Por na prostem ZV por 

402_34_1100&1161 SOC_CLND043_1_14 Radič na 
prostem ZV radič 

402_35_1100&1161 SOC_CLND043_1_15 Rdeča pesa na 
prostem ZV rdeča pesa 

402_42_1100&1161 SOC_CLND043_1_16 Solata na 
prostem ZV solata 

402_20_1100&1161 SOC_CLND043_1_17 
Kumare in 
kumarice na 
prostem 

ZV kumare in kumarice 

402_44_1100&1161 SOC_CLND043_1_18 Špinača na 
prostem ZV špinača 

402_49_1100&1161 SOC_CLND043_1_19 Zelje na prostem ZV zelje 

402_24_1100&1161 SOC_CLND043_1_20 Motovilec na 
prostem ZV motovilec 

402_01_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV blitva 

402_02_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV bob 

402_07_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV čičerika 

402_08_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV črni koren 

402_09_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV drobnjak 

402_11_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV feferoni 

402_14_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV hren 

402_15_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV jajčevci oz. 
melancane 
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Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_16_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV kardij 

402_18_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV kolerabica 

402_21_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV leča 

402_22_1100&1161 SOC_CLND043_1_21 
Lubenice in 
melone na 
prostem 

ZV lubenice 

402_23_1100&1161 SOC_CLND043_1_21 
Lubenice in 
melone na 
prostem 

ZV melone oziroma 
dinje 

402_31_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV pastinak 

402_32_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV peteršilj 

402_36_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV redkev 

402_37_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV redkvica 

402_38_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV regrat 

402_39_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 Radič na 
prostem ZV rukola 

402_40_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV sladki komarček 

402_41_1100&1161 SOC_CLND043_1_23 
Sladki krompir in 
topinambur na 
prostem 

ZV sladki krompir 

402_43_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV šalotka 

402_45_1100&1161 SOC_CLND043_1_23 
Sladki krompir in 
topinambur na 
prostem 

ZV topinambur 

402_47_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV vrtna kreša 

402_48_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV zelena 

402_50_1100&1161 SOC_CLND043_1_22 
Druge 
zelenjadnice na 
prostem 

ZV zimski luk 

402_25_1190 SOC_CLND081_1_01 
Buče in bučke v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV navadna buča 
(jedilna) 
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Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_46_1190 SOC_CLND081_1_01 
Buče in bučke v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV vrtna buča ali bučka 

402_04_1190 SOC_CLND081_1_02 

Cvetača in 
brokoli v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV cvetača 

402_03_1190 SOC_CLND081_1_02 

Cvetača in 
brokoli v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV brokoli 

402_05_1190 SOC_CLND081_1_03 
Čebula v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV čebula 

402_06_1190 SOC_CLND081_1_04 
Česen v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV česen 

402_10_1190 SOC_CLND081_1_05 
Endivija v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV endivija 

402_12_1190 SOC_CLND081_1_06 
Fižol v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV fižol 

402_13_1190 SOC_CLND081_1_07 
Grah v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV grah 

402_17_1190 SOC_CLND081_1_08 
Kitajsko zelje v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV kitajsko zelje 

402_19_1190 SOC_CLND081_1_09 

Korenček in 
korenje v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV korenček in korenje 

402_26_1190 SOC_CLND081_1_10 
Ohrovt v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV ohrovt (brstični) 

402_27_1190 SOC_CLND081_1_10 
Ohrovt v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV ohrovt (glavnati) 

402_28_1190 SOC_CLND081_1_10 
Ohrovt v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV ohrovt (listnati) 

402_29_1190 SOC_CLND081_1_11 
Paprika v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV paprika 

402_30_1190 SOC_CLND081_1_12 
Paradižnik v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV paradižnik 

402_33_1190 SOC_CLND081_1_13 Por v zaščitenem 
prostoru ZV por 

402_34_1190 SOC_CLND081_1_14 
Radič v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV radič 

402_35_1190 SOC_CLND081_1_15 
Rdeča pesa v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV rdeča pesa 
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Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_42_1190 SOC_CLND081_1_16 
Solata v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV solata 

402_20_1190 SOC_CLND081_1_17 

Kumare in 
kumarice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV kumare in kumarice 

402_44_1190 SOC_CLND081_1_18 
Špinača v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV špinača 

402_49_1190 SOC_CLND081_1_19 
Zelje v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV zelje 

402_24_1190 SOC_CLND081_1_20 
Motovilec v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV motovilec 

402_01_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV blitva 

402_02_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV bob 

402_07_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV čičerika 

402_08_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV črni koren 

402_09_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV drobnjak 

402_11_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV feferoni 

402_14_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV hren 

402_15_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV jajčevci oz. 
melancane 

402_16_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV kardij 

402_18_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV kolerabica 
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Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_21_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV leča 

402_22_1190 SOC_CLND081_1_21 

Lubenice in 
melone v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV lubenice 

402_23_1190 SOC_CLND081_1_21 

Lubenice in 
melone v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV melone oziroma 
dinje 

402_31_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV pastinak 

402_32_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV peteršilj 

402_36_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV redkev 

402_37_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV redkvica 

402_38_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV regrat 

402_39_1190 SOC_CLND081_1_22 
Radič v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV rukola 

402_40_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV sladki komarček 

402_41_1190 SOC_CLND081_1_23 

Sladki krompir in 
topinambur v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV sladki krompir 

402_43_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV šalotka 

402_45_1190 SOC_CLND081_1_23 

Sladki krompir in 
topinambur v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV topinambur 

402_47_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV vrtna kreša 
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Povezovalna šifra 
(KMRS, šifra ZEL, 
GERK raba) 

Šifra SOC MKGP Oznaka SOC 
MKGP 

Vir 
podatkov 

Ime zelenjadnice 
(ZV ARSKTRP) 

402_48_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV zelena 

402_50_1190 SOC_CLND081_1_22 

Druge 
zelenjadnice v 
zaščitenem 
prostoru 

ZV zimski luk 

 

Preglednica 5: Povezovalni šifrant s seznamom SOC za izračun SO kmetijskih gospodarstev – 
živinoreja 
 

Povezovalna šifra Šifra SOC MKGP Opis  Vir podatkov 

MLADO_GOVEDO_DO1L_M SOC_CLVS001 Govedo, staro manj kot 
eno leto CRG 

MLADO_GOVEDO_DO1L_F SOC_CLVS001 Govedo, staro manj kot 
eno leto CRG 

MLADO_GOVEDO_1_2_M SOC_CLVS003 Samci goveda, stari eno 
do dve leti CRG 

MLADO_GOVEDO_1_2_F SOC_CLVS004 Telice, stare eno do dve 
leti CRG 

GOVEDO_NAD_2L_M SOC_CLVS005 Samci goveda, stari dve 
leti in več CRG 

GOVEDO_NAD_2L_TELICE SOC_CLVS007 Telice, stare dve leti in 
več CRG 

OVCE_JAGNJILE_MESNE SOC_CLVS013 Plemenske ovce ERŽ 
OVCE_JAGNJILE_MLECNE SOC_CLVS013 Plemenske ovce ERŽ 
JAGNJETA_DO_1L SOC_CLVS014 Druge ovce ERŽ 
OVNI_STAREJ_OD1L SOC = 0   ERŽ 
KOZE_JARILE_MESNE SOC_CLVS016 Plemenske koze ERŽ 
KOZE_JARILE_MLEČNE SOC_CLVS016 Plemenske koze ERŽ 
KOZLIČKI_DO_1L SOC_CLVS017 Druge koze ERŽ 
KOZLI_SAREJ_OD_1L SOC = 0   ERŽ 

SESNI_PUJSKI SOC_CLVS018 Prašički z živo težo pod 
30 kilogramov ERŽ 

TEKAČI_DO_30 SOC_CLVS018 Prašički z živo težo pod 
30 kilogramov ERŽ 

PLEMENSKE_SVINJE SOC_CLVS019 Plemenske svinje, ki 
tehtajo 50 kg in več ERŽ 

PLEMENSKE_MLADICE SOC_CLVS019 Plemenske svinje, ki 
tehtajo 50 kg in več ERŽ 

PITANCI_OD 30 DO 110_IZR SOC_CLVS020 Drugi prašiči ERŽ 
PITANCI_OD 30 
KG_PITANI_VT_IZR SOC_CLVS020 Drugi prašiči ERŽ 

KMECKA_REJA_IZR SOC_CLVS020 Drugi prašiči ERŽ 
PLEMENSKI_MERJASCI SOC_CLVS020 Drugi prašiči ERŽ 
DIVJI_PRAŠIČI SOC_CLVS020 Drugi prašiči ERŽ 

ŠT_DRUŽIN SOC_CLVS030 Čebelje družine Register 
čebelnjakov 

KONJI_NAD 1L_PREH_DA N_C_1 Kopitarji ERŽ 
ZREBETA_DO 1L_PREH_DA N_C_1 Kopitarji ERŽ 
OSLI_MEZGI_MULE_PREH_DA N_C_1 Kopitarji ERŽ 
PONIJI_PREH_DA N_C_1 Kopitarji ERŽ 
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Povezovalna šifra Šifra SOC MKGP Opis  Vir podatkov 
LAME_ALPAKE SOC_CLVS999 Druge živali ERŽ 
DAMJAKI_MUFRONI SOC_CLVS999 Druge živali ERŽ 
NAVADNI_JELENI SOC_CLVS999 Druge živali ERŽ 
DRUGA_DIVJAD_PRIR_MESA SOC_CLVS999 Druge živali ERŽ 
PITOVNI_PIŠČANCI_IZR SOC_CLVS021 Brojlerji ERŽ 
PETELINI_KOKOŠI_KM_REJA SOC_CLVS021 Brojlerji ERŽ 
KOKOŠI_NESN_JEDIL JAJC SOC_CLVS022 Kokoši nesnice ERŽ 
MATICNE_VALIL JAJC_NES SOC_CLVS022 Kokoši nesnice ERŽ 
MATICNE_VALIL JAJC_PIT SOC_CLVS022 Kokoši nesnice ERŽ 
PURANI_IZR SOC_CLVS023_1 Purani ERŽ 
PURICE_IZR SOC_CLVS023_1 Purani ERŽ 
RACE SOC_CLVS023_3 Gosi ERŽ 
GOSI SOC_CLVS023_3 Gosi ERŽ 
PITOVNI_NOJI_DO1L SOC_CLVS023_4 Noji ERŽ 
NOJI SOC_CLVS023_4 Noji ERŽ 
JARKICE_JED JAJCA_IZR SOC_CLVS023_99_1 Jarkice ERŽ 
JARKICE_VALIL JAJCA_IZR SOC_CLVS023_99_1 Jarkice ERŽ 

JEREBICE SOC_CLVS023_99_9 Druga perutnina, drugo, 
drugo ERŽ 

PREPELICE SOC_CLVS023_99_9 Druga perutnina, drugo, 
drugo ERŽ 

PEGATKE SOC_CLVS023_99_9 Druga perutnina, drugo, 
drugo ERŽ 

FAZANI SOC_CLVS023_99_9 Druga perutnina, drugo, 
drugo ERŽ 

PLEMENSKI_KUNCI SOC_CLVS029 Kunci, plemenske 
samice ERŽ 

KUNCI_PITANJE SOC = 0   ERŽ 
PRITL_ZEBU_DO2L_M SOC_CLVS999 Druge živali CRG 
PRITL_ZEBU_DO2L_F SOC_CLVS999 Druge živali CRG 
PRITL_ZEBU_NAD2L_M SOC_CLVS999 Druge živali CRG 
PRITL_ZEBU_NAD2L_F SOC_CLVS999 Druge živali CRG 
POLZI_KG SOC_CLVS999_1 Polži (v kg) ERŽ 
GOVEDO_NAD_2L_KRAVE   Krave CRG 

KRAVE_KIS   
Krave, CPZ Govedo, za 
izračun števila krav 
molznic in drugih krav 

CPZ Govedo 

ML_KRAVE_KIS   

Krave molznice, CPZ 
Govedo, za izračun 
števila krav molznic in 
drugih krav 

CPZ Govedo 

Krave molznice SOC_CLVS009 Krave molznice Izračun: CRG, 
CPZ Govedo 

Druge krave SOC_CLVS010 Druge krave Izračun: CRG, 
CPZ Govedo 

  N_SOC_CLVS001* 
Govedo, mlajše od 
enega leta, samci in 
samice CRG 

Izračun 

  N_SOC_CLVS014** Druge ovce ERŽ Izračun 
  N_SOC_CLVS017** Druge koze ERŽ Izračun 

  N_SOC_CLVS018** Prašički z živo težo pod 
20 kilogramov ERŽ Izračun 

* število telet, ki presega število krav na KMG 
** upoštevano, kadar na KMG ni plemenskih ovc/ plemenskih koz/ plemenskih svinj 
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Legenda: 
 
Osnovni SOC - Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 (Evropska komisija, 2015) 
Podrobnejši SOC - niso javno objavljeni 
Pripisan SOC enak kot pri glavnem pridelku z enako šifro KMRS 
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PRILOGA 3 

Preglednica: Vrednosti osnovnih SOC  
 

Šifra SOC MKGP 
 

Raba 
 

Oznaka SOC MKGP 
  Enota 

SOC20191 
v EUR na 
enoto 

SOC_CLND004  1100&1161  Pšenica in pira  ha  995,69 

SOC_CLND006  1100&1161 
Rž in mešanice 
ozimnega žita (soržica)  ha  728,13 

SOC_CLND007  1100&1161  Ječmen  ha  834,26 

SOC_CLND008  1100&1161 

Oves in mešanice jarih 
žit (mešanica zrnja brez 
soržice)  ha  591,69 

SOC_CLND009  1100&1161  Koruza za zrnje  ha  1.367,76 

SOC_CLND010_011_012  1100&1161 
Druga žita za pridelavo 
zrnja  ha  782,75 

SOC_CLND014  1100&1161 

Sušene stročnice 
(vključno z mešanicami 
žit in stročnic)  ha  3.893,26 

SOC_CLND017  1100&1161 
Krompir (vključno s 
semenskim krompirjem)  ha  6.592,80 

SOC_CLND018  1100&1161 
Sladkorna pesa (brez 
semen)  ha  2.073,66 

SOC_CLND019  1100&1161 
Krmne korenovke in 
kapusnice (brez semen)  ha  885,66 

SOC_CLND022  1100&1161 
Oljna ogrščica in oljna 
repica  ha  878,26 

SOC_CLND023  1100&1161  Sončnice  ha  1.017,34 
SOC_CLND024  1100&1161  Soja  ha  986,76 
SOC_CLND026  1100&1161  Druge oljnice, d. n.  ha  1.672,78 
SOC_CLND033 (GERK raba 1160)  1160  Hmelj  ha  11.206,87 

SOC_CLND034  1100&1161, 1190 
Dišavnice, zdravilne 
rastline in začimbnice  ha  11.218,60 

SOC_CLND037  1100&1161  Zelena krma z njiv  ha  1.212,80 

SOC_CLND038    1100&1161  
Travniki in pašniki za 
določen čas, trave  ha  765,10 

SOC_CLND039  1100&1161  Detelje in lucerna  ha  680,99 
SOC_CLND040  1100&1161  Silažna koruza  ha  1.682,39 

SOC_CLND041_042  1100&1161 
Druge rastline, ki se 
spravijo zelene, drugo  ha  290,24 

SOC_CLND043  1100&1161 

Sveže vrtnine, melone in 
jagode na prostem ali 
pod nizko zaščito  ha  17.644,46 

SOC_CLND046  1100&1161 

Cvetje in okrasne 
rastline (razen 
drevesnic) na prostem 
ali pod nizko zaščito  ha  42.909,33 

SOC_CLND048_083  1100&1161 

Druge poljščine, d. n., 
vključno s tistimi v 
steklenjakih ali pod 
visoko zaščito, pod 
katero je mogoče hoditi  ha  1.283,58 

SOC_CLND049  1100&1161  Praha  ha  0,00 

SOC_CLND050  1300  Trajno travinje  ha  562,73 

                                                            
1 SOC za izračun SO za leto 2022 
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Šifra SOC MKGP 
 

Raba 
 

Oznaka SOC MKGP 
  Enota 

SOC20191 
v EUR na 
enoto 

SOC_CLND051 (GERK raba 1300)  1300 
Pašniki in travnik, brez 
ekstenzivnih pašnikov  ha  569,81 

SOC_CLND052 (GERK raba 1320)  1320  Ekstenzivni pašniki  ha  337,03 
SOC_CLND069 (GERK raba 1230)  1230  Oljke  ha  3.604,26 

SOC_CLND055  1221, 1222, 1192 

Sadje, jagodičje in 
lupinarji (razen citrusov, 
grozdja in jagod)  ha  6.542,24 

SOC_CLND056_057  1221, 1222, 1192 

Sadje v zmernih 
podnebnih območjih 
(sadovnjaki brez 
jagodičja in lupinarjev)  ha  5.216,95 

SOC_CLND056  1221, 1222, 1192  Pečkato sadje  ha  5.772,67 
SOC_CLND057  1221, 1222, 1192  Koščičasto sadje  ha  6.148,67 

SOC_CLND058  1221, 1222, 1192 

Sadje s subtropskih in 
tropskih podnebnih 
območij  ha  11.771,98 

SOC_CLND059  1221, 1222, 1192 
Jagodičje (brez jagod) 

ha 
36.991,25 

SOC_CLND060  1221, 1222, 1192  Lupinarji  ha 
7.786,78 

SOC_CLND063 (GERK raba 1211)2  1211  Grozdje za vino  ha  10.360,94 
SOC_CLND070  1180  Drevesnice in trsnice  ha  30.370,46 

SOC_CLND081  1190, 1192 

Sveže vrtnine, melone in 
jagode v steklenjakih ali 
pod drugo zaščito  ha  108.258,58 

SOC_CLND082  1190 

Cvetje in okrasne 
rastline (razen 
drevesnic) v steklenjakih 
ali pod drugo zaščito   ha  171.637,33 

SOC_CLVS0013    
Govedo, staro manj kot 
eno leto  žival  503,81 

SOC_CLVS003    
Samci goveda, stari eno 
do dve leti  žival  507,89 

SOC_CLVS004    
Telice, stare eno do dve 
leti  žival  484,52 

SOC_CLVS005    
Samci goveda, stari dve 
leti in več  žival  481,48 

SOC_CLVS007    
Telice, stare dve leti in 
več  žival  249,99 

SOC_CLVS009     Krave molznice  žival  2.241,62 
SOC_CLVS010     Druge krave  žival  390,63 
SOC_CLVS013     Plemenske ovce  žival  53,43 
SOC_CLVS0144     Druge ovce  žival  78,23 
SOC_CLVS016     Plemenske koze  žival  148,86 
SOC_CLVS0175     Druge koze  žival  128,30 

                                                            
2 Povprečje SOC za vino in  SOC za grozdje. Upoštevano, kadar kmetijsko gospodarstvo v RPGV nima 
prijavljenega grozdja. 
3 SOC, ki se nanašajo na govedo, mlajše od enega leta, se pri izračunu skupnega SO kmetijskega gospodarstva 
upoštevajo samo, kadar je skupno število goveda, mlajšega od enega leta, večje od števila krav. 
4 SOC, ki se nanašajo na druge ovce, se pri izračunu skupnega SO kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, 
kadar na njem ni plemenskih ovc. 
5 SOC, ki se nanašajo na druge ovce, se pri izračunu skupnega SO kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, 
kadar na njem ni plemenskih koz. 
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Šifra SOC MKGP 
 

Raba 
 

Oznaka SOC MKGP 
  Enota 

SOC20191 
v EUR na 
enoto 

SOC_CLVS0186    
Prašički z živo težo pod 
30 kilogramov  žival  69,00 

SOC_CLVS019    
Plemenske svinje, ki 
tehtajo 50 kg in več  žival  549,25 

SOC_CLVS020     Drugi prašiči  žival  223,62 
SOC_CLVS021     Brojlerji  100 živali  1.004,52 
SOC_CLVS022     Kokoši nesnice  100 živali  2.495,22 
SOC_CLVS023     Druga perutnina  100 živali  1.539,30 
SOC_CLVS029 

 
Plemenske samice 
kuncev  žival  61,20 

SOC_CLVS030     Čebele 
čebelja 
družina  28,88 

 

                                                            
6 SOC, ki se nanašajo na prašičke, se pri izračunu skupnega SO kmetijskega gospodarstva upoštevajo samo, 
kadar na njem ni plemenskih svinj. 
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367. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o nagradi in povračilu potnih stroškov 
mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o alterna-
tivnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 
40/12 – ZUJF) ministrica za pravosodje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nagradi 

in povračilu potnih stroškov mediatorjem,  
ki delujejo v programih sodišč

1. člen
V Pravilniku o nagradi in povračilu potnih stroškov me-

diatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Uradni list RS, 
št. 22/10 in 35/13) se v 2. členu za drugim odstavkom doda 
nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Višina nagrade se spreminja glede na rast cen ži-
vljenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Stati-
stični urad Republike Slovenije. Sprememba višine nagrade je 
možna v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v času od 
uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 %.«.

2. člen
Dosedanja priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot 

Priloga sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(1) Za obračun in povračilo stroškov mediatorjev v zade-

vah, ki so bile mediatorjem dodeljene pred začetkom uporabe 
tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o nagradi in povračilu 
potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč 
(Uradni list RS, št. 22/10 in 35/13).

(2) Rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji 
iz novega tretjega odstavka 2. člena pravilnika se začne ugota-
vljati glede na vrednost življenjskih potrebščin na dan začetka 
uporabe tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. mar-
ca 2023.

Št. 007-221/2022
Ljubljana, dne 14. februarja 2023
EVA 2022-2030-0011

Dr. Dominika Švarc Pipan
ministrica

za pravosodje

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0966
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1318
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0966
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1318
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Priloga: 
 
»Priloga 
 

TARIFA 
Tarifna številka 1 

Nagrada za opravljene ure mediacije 
 

(1) Mediatorju za opravljene ure mediacije pripada nagrada, ki se odmeri po naslednji postavki: 
 

postavka opis postavke nagrada 

1. za vsake začete pol ure mediacijskega srečanja 20,20 EUR 

 
(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi: 

 triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po četrtem odstavku 16. člena 
zakona, 

 nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po drugem odstavku 22. člena zakona 
krije sodišče. 

 
(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih 

mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega seštevka porabljenega 
časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut. 

 
 

Tarifna številka 2 
Nagrada za opravljene ure mediacije v posebno zahtevnih zadevah 

 
(1) V posebno zahtevnih zadevah se nagrada za opravljene ure mediacije odmeri po naslednji 

postavki: 
 

postavka opis postavke nagrada 

1. za  vsake  začete  pol  ure  mediacijskega 
srečanja 

25,00 EUR 

 
(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi: 

 triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po četrtem odstavku 16. člena 
zakona, 

 nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po drugem odstavku 22. člena zakona 
krije sodišče. 
 

(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih 
mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega seštevka porabljenega 
časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut. 

 
Tarifna številka 3 

Nagrada za sporazum 
 

(1) Poleg nagrade za opravljene ure mediacije po Tarifni številki 1 ali 2 pripade mediatorju še nagrada 
za sporazum, če se mediacija zaključi s sklenitvijo sporazuma, s katerim se sodni spor v celoti 
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konča z umikom tožbe, umikom pritožbe ali sklenitvijo sodne poravnave. Če se mediacija glede 
na naravo sodnega spora zaključi s sestavo osnutka sporazuma, sodišče pa v nadaljevanju 
sodnega postopka odloča o dovolitvi sodne poravnave, ki v celoti rešuje sodni spor, pripade 
mediatorju nagrada za sporazum, ko je ob zaključku mediacije sestavljen njegov osnutek. 

 
(2) Če sodnega spora glede na njegovo naravo ni mogoče v celoti reševati v mediaciji, pripade 

mediatorju nagrada za sporazum tudi, če se z njim reši le del spornih vprašanj. Mediatorju pripade 
nagrada za sporazum, ko je ob zaključku mediacije sestavljen osnutek, na podlagi katerega 
sodišče v nadaljevanju sodnega postopka odloča o dovolitvi sodne poravnave, ki delno rešuje 
sodni spor, ali katerega sodišče vključi v sodno odločbo. 

 
(3) Nagrada za sporazum se glede na vrsto spora odmeri po naslednjih postavkah: 

 
postavka opis postavke nagrada 

1. v zadevah v sporih iz razmerij med starši in otroki 178,50 EUR 

2. v pravdnih zadevah, 
gospodarskih pravdnih zadevah in delovnih zadevah 

160,70 EUR 

3. v vseh ostalih zadevah 83,30 EUR 
 
 

Tarifna številka 4 
Nagrada za rešeno drugo sodno zadevo 

 
Kadar se poleg zadeve, ki je bila mediatorju dodeljena v reševanje, v istem postopku mediacije v 
celoti reši še ena ali več drugih sodnih zadev, se nagrada za rešeno drugo sodno zadevo odmeri 
po naslednji postavki: 
 

postavka opis postavke nagrada 

1. za vsako dodatno rešeno sodno zadevo 83,30 EUR 
 
 

Tarifna številka 5 
Nagrada v postopku mediacije pri višjem sodišču 

 
V postopku mediacije pri višjem sodišču in Višjem delovnem in socialnem sodišču se nagrada iz 
Tarifnih številk 1 do 4 poveča za 20%.«. 
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368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju

Na podlagi osmega odstavka 3. člena, prvega, tretjega in 
četrtega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, tre-
tjega odstavka 25. člena, šestega odstavka 28. člena, petega 
odstavka 37. člena, tretjega odstavka 40. člena, osmega od-
stavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstav-
ka 69. člena, 70. člena, petega odstavka 71.d člena, petega 
odstavka 77. člena in 79. člena Zakona o orožju (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09, 125/21 in 
105/22 – ZZNŠPP) minister za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju

1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list 

RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13, 29/16, 74/21 in 45/22) se v 
1. členu v prvem odstavku v šesti alineji za besedilom »kate-
gorije A« dodata vejica in besedilo »ki ga je dovoljeno zbirati«.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku besedilo »85/09 in 

125/21« nadomesti z besedilom »85/09, 125/21 in 105/22 – 
ZZNŠPP«.

3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alineji na koncu črta vejica ter doda beseda »ali«;
– v drugi alineji črta beseda »ali« ter na koncu doda pika;
– črta tretja alineja.
V drugem odstavku se črta točka c). Dosedanje točke d) 

do p) postanejo točke c) do n).
V tretjem odstavku se v drugem stavku črta besedilo »ali 

tretje«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo 

streliva ali orožni posestni list za orožje iz 6.a in 7. točke ka-
tegorije A se lahko izda pravnim osebam, če izpolnjujejo pogoje 
iz drugega odstavka 21. člena zakona, se ukvarjajo s športnim 
streljanjem in če:

– je društvo član Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdru-
ženja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske 
športne zveze;

– se v okviru društva aktivno vadi za tekmovanja ali tek-
muje na strelskih tekmovanjih, na katerih se uporablja orožje 
iz 6.a ali 7. točke kategorije A;

– strelska tekmovanja priznava strelska organizacija iz 
prve alineje prvega odstavka 17.a člena zakona ali mednaro-
dno in uradno priznana strelska športna zveza in

– nabavljeno orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A izpol-
njuje pogoje, določene za strelsko disciplino, ki jo priznava 
mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza.«.

4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »posesti« 

doda besedilo »orožja, prenosu orožja do civilnega strelišča 
zaradi opravljanja posebnega dela praktičnega dela preizkusa 
znanja o ravnanju z orožjem«.

V tretjem odstavku se za besedo »posesti« doda besedilo 
»orožja, prenosu orožja do civilnega strelišča zaradi opravljanja 
posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja o ravnanju 
z orožjem«. Doda se nov, tretji stavek, ki se glasi:

»Imetnik dovoljenja za nabavo orožja mora ob vlogi za 
registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja 
v orožno listino prinesti nabavljeno orožje pristojnemu organu 
na vpogled in mu hkrati izročiti potrdilo o nabavi orožja.«.

5. člen
V 18. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za be-

sedo »ki« doda besedilo »je dopolnil starost 21 let in« ter črta 
besedilo »1.,«.

6. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.

7. člen
V 23.a členu se v trinajsti alineji črta besedilo »(smiselna 

uporaba 55. člena zakona, ki se nanaša na odgovornost za 
škodo in zavarovanje za odgovornost na streliščih)«.

8. člen
V 25.a členu se v četrtem odstavku v prvi alineji besedilo 

»le zbirki« nadomesti z besedo »hrambi«.

9. člen
V 53. členu se v prvem odstavku števnik »48.« nadomesti 

s števnikom »51.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa so na 

državnem portalu eUprava dostopni podatki o orožnih listih, 
in sicer:

– organ, pristojen za izdajo orožnega lista,
– serijska številka,
– datum izdaje,
– status veljavnosti.«.

10. člen
Priloga št. 1 se nadomesti z novo Prilogo št. 1, ki je kot 

Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

11. člen
Priloga št. 2 se nadomesti z novo Prilogo št. 2, ki je kot 

Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

12. člen
Obrazec št. 1 se nadomesti z novim obrazcem št. 1, ki je 

kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

13. člen
Obrazec št. 2 se nadomesti z novim obrazcem št. 2, ki je 

kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.

14. člen
Obrazec št. 18 se nadomesti z novim obrazcem št. 18, ki 

je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.

15. člen
Obrazec št. 25 se nadomesti z novim obrazcem št. 25, ki 

je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Dostop do podatkov iz tretjega odstavka 53. člena pravil-

nika na državnem portalu eUprava se omogoči v enem letu od 
uveljavitve tega pravilnika.

Do zagotovitve dostopnosti podatkov iz prejšnjega od-
stavka na državnem portalu eUprava se zagotavlja dostopnost 
podatkov o orožnih listih, ki so bili naznanjeni kot pogrešani, v 
skladu z drugim odstavkom 19. člena Pravilnika za izvajanje 
Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13, 
29/16, 74/21 in 45/22).

17. člen
Novi obrazec št. 18 in novi obrazec št. 25 se začneta 

uporabljati 1. septembra 2023.
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Do začetka uporabe obrazcev iz prejšnjega odstavka se 
uporabljata obrazec št. 18 in obrazec št. 25 iz Pravilnika za iz-
vajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 
52/13, 29/16, 74/21 in 45/22).

18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-475/2022
Ljubljana, dne 10. februarja 2023
EVA 2022-1711-0042

V funkciji ministra za notranje zadeve
Sanja Ajanović Hovnik

ministrica 
za javno upravo
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Priloga 1: 
 
»PRILOGA št. 1 (2. člen pravilnika) 
 
KATEGORIJE, TIPI IN VRSTE OROŽJA 
 
 

KATEGORIJA OROŽJA IN TOČKA 
3. člen ZOro-1  

TIP/VRSTA OROŽJA 

A2  
avtomatsko strelno orožje 
 

– avtomatska pištola 
– avtomatska puška z risano cevjo (risanica) 
– avtomatska puška z gladko cevjo  (šibrenica) 
– mitraljez 
– brzostrelka 
– puškomitraljez 
– ostalo  

A6 
vojaško orožje 

tipi/vrste orožja iz kategorije A, točka 2 ter  
– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver  
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo  
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo 
– puška 
– top 
– havbica 
– minomet 
– ročni raketomet 

A6.a 
avtomatsko strelno orožje, ki je bilo 
predelano v polavtomatsko strelno orožje 

– polavtomatska pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

A7  
polavtomatsko strelno orožje s centralnim 
vžigom naboja, ki se deli na A7.a in A7.b 

– polavtomatska pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

A7.a 
kratkocevno strelno orožje, ki omogoča 
izstrelitev več kot 21 nabojev brez 
ponovnega polnjenja z integralnim 
nabojnikom za več kot 20 nabojev ali se vanj 
vstavi menjalni nabojnik ali drug vir nabojev 
za več kot 20 nabojev, 

– polavtomatska pištola 
 
 

A7.b 
dolgocevno strelno orožje, ki omogoča 
izstrelitev več kot 11 nabojev brez 
ponovnega polnjenja z integralnim 
nabojnikom za več kot deset nabojev ali se 
vanj vstavi menjalni nabojnik ali drug vir 
nabojev za več kot deset nabojev 

– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 
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A8.a 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s 
centralnim vžigom naboja (tj. strelno orožje, 
prvotno namenjeno za streljanje z rame), ki 
se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom 
ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe 
orodja, lahko skrajša na manj kot 60 
centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo 
funkcionalnost 

– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

 

A9 
vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, 
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali 
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo 
– puška  
– avtomatska pištola 
– mitraljez 
– puškomitraljez 
– avtomatska puška z risano cevjo 
– avtomatska puška z gladko cevjo 
– brzostrelka 
– ostalo 

B1  
repetirno kratkocevno strelno orožje 

– revolver 
– repetirna pištola 

B2  
enostrelno kratkocevno orožje s centralnim 
vžigom naboja 

– pištola 

B3  
enostrelno kratkocevno strelno orožje za 
strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino 
do 28 centimetrov 

– pištola 

B4 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z 
nabojnikom in ležiščem naboja za skupaj več 
kot tri naboje, ko gre za strelno orožje z 
robnim vžigom, in za več kot tri, vendar manj 
kot 12 nabojev, ko gre za strelno orožje s 
centralnim vžigom naboja 

– polavtomatska puška z risano cevjo - 
(risanica)  

– polavtomatska puška z gladko cevjo - 
(šibrenica) 

B5.b 
polavtomatsko kratkocevno strelno orožje 
(razen tistega iz 7.a točke kategorije A) 

– polavtomatska pištola 

B6.b 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje iz 
točke 7.b kategorije A z napravo za polnjenje 
in ležiščem naboja za skupno manj kot tri 
naboje, pri katerem je napravo za polnjenje 
mogoče odstraniti ali za katero ni gotovo, da 
ga ne bi bilo mogoče z običajnim orodjem 
spremeniti v orožje z napravo za polnjenje in 
ležiščem naboja za skupno več kot tri naboje 

– polavtomatska puška z risano cevjo - 
(risanica)  

– polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica) 
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B7.b 
repetirno in polavtomatsko dolgocevno 
strelno orožje z gladko cevjo, s skupno 
dolžino cevi do 60 centimetrov 

– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

(šibrenica)   

B8 
vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, 
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali 
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

(šibrenica)   
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo  (šibrenica) 

B9 
polavtomatsko strelno orožje za civilno 
uporabo, ki je podobno avtomatskemu 
strelnemu orožju, razen tistega iz 6.a, 7. ali 
8.a točke kategorije A 

– polavtomatska pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo - risanica  
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

(šibrenica) 

C1  
repetirno dolgocevno strelno orožje z risano 
cevjo in repetirno dolgocevno strelno orožje  
z gladko cevjo s skupno dolžino cevi več kot 
60 centimetrov, ki ni zajeto v 7.b točki 
kategorije B 

– repetirna puška z risano cevjo - risanica  
– repetirna puška z gladko cevjo  (šibrenica) 

  

C2 
enostrelno dolgocevno strelno orožje z eno 
ali več enostrelnimi risanimi cevmi 

– puška z risano cevjo - risanica 
– puška z risano in gladko cevjo - kombinirana 

puška ali polrisanica 

C3 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki 
ni zajeto v kategorijah A in B 

– polavtomatska puška z gladko cevjo  
(šibrenica) 

– polavtomatska puška z risano cevjo - risanica 
– ostalo 

 
OPOMBA 
če je gotovo, da ne sprejmejo več kot tri naboje in 
nimajo snemljivega okvirja  

C4 
enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z 
robnim vžigom in s skupno dolžino najmanj 
28 centimetrov 

– pištola 

C5 
vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, 
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali 
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje 

– pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

(šibrenica) 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo 
– puška z risano cevjo 
– puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano in gladko cevjo - kombinirana 

puška ali polrisanica  

C6  
strelno orožje, razvrščeno v kategorijo A, B, 
C ali D, ki je bilo onesposobljeno v skladu z 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
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Izvedbeno uredbo Komisije (EU) številka 
2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o 
določitvi skupnih smernic o standardih in 
tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo 
nepreklicno neuporabnost onesposobljenega 
strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 
2015, str. 62), zadnjič spremenjeno z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/337 z 
dne 5. marca 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih 
smernic o standardih in tehnikah za 
onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno 
neuporabnost onesposobljenega strelnega 
orožja (UL L št. 65 z dne 8. 3. 2018, str. 1) 

– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

(šibrenica) 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano cevjo 
– puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano in gladko cevjo - kombinirana 

puška ali polrisanica 
– puška  
– avtomatska pištola 
– mitraljez 
– puškomitraljez 
– avtomatska puška z risano cevjo 
– avtomatska puška z gladko cevjo 
– brzostrelka 
– ostalo 
 

OPOMBA 
– Pridobiti Potrdilo o onesposobitvi komisije 

MNZ in prijaviti na upravni enoti 

C7 
enostrelno dolgocevno strelno orožje z 
gladkimi cevmi 

– puška z gladko cevjo (šibrenica) 

D2 
plinsko orožje 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

(šibrenica) 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano cevjo 
– puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška   

D3 
reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se 
ne uporablja enovitega naboja 

– pištola 
– revolver  
– puška 

 
OPOMBA 
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd 

D4  
možnarji 

– možnar cevni 
– pištola 
– puška 
– ostalo 

 
OPOMBA 
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd 

D6 
zračno orožje 
 

– pištola 
– revolver 
– puška 

«. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 17. 2. 2023 / Stran 1211 

Priloga 2: 
 
»PRILOGA št. 2 (39. člen pravilnika) 
 
I. SEZNAM OROŽJA, KI JE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE PREPOVEDANO 

 
 

KATEGORIJA OROŽJA IN TOČKA 
3. člen ZOro-1  

TIP/VRSTA OROŽJA 

A1 
eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji 

Vojaško pehotno protioklepno in protiletalsko orožje  

A2  
avtomatsko strelno orožje 
 

– avtomatska pištola 
– avtomatska puška z risano cevjo (risanica) 
– avtomatska puška z gladko cevjo  (šibrenica) 
– mitraljez 
– brzostrelka 
– puškomitraljez 
– ostalo  

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja, 
28. člen ZOro-1. Orožje, ki je uvrščeno na seznam 
orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati 

A3 
strelno orožje, prikrito v druge predmete 
splošne rabe 

Strelno orožje, ki je prikrito v druge predmete, kot na 
primer sprehajalna palica, svinčnik, mobitel itd.    

A4 
strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim 
učinkom in nedelaborirani izstrelki za tako 
strelivo; 
 

Eksplozivno orožje so vse vrste bomb, min, granat ali 
drugih sredstev ali naprav, polnjenih z eksplozivnimi 
snovmi ali vžigalnimi sredstvi, pri katerih prihaja z 
zunanjim ali notranjim delovanjem do sproščanja 
energije in eksplozije. Za eksplozivno orožje se štejejo 
tudi deli eksplozivnega orožja, in sicer delujoči 
vžigalniki, eksplozivna polnitev in traserji 

A5 
strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima 
razširni (ekspanzijski) učinek in krogle za tako 
strelivo, razen streliva za lovsko ali športno 
orožje za osebe, ki imajo pravico do tega 
orožja; 

 

A6 
vojaško orožje 

tipi/vrste orožja iz kategorije A, točka 2 ter  
– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver  
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo  
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo 
– puška 
– top 
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– havbica 
– minomet 
– ročni raketomet 

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja, 
28. člen ZOro-1. Orožje, ki je uvrščeno na seznam 
orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati 

A6.a 
avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano 
v polavtomatsko strelno orožje 

– polavtomatska pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - šport, 17.a člen in 
zbiranje orožja, 28. člen ZOro-1  

A7  
polavtomatsko strelno orožje s centralnim 
vžigom naboja, ki se deli na A7.a in A7.b 
 
 
 

– polavtomatska pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - šport, 17.a člen in 
zbiranje orožja, 28. člen ZOro-1  

A7.a 
kratkocevno strelno orožje, ki omogoča 
izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega 
polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot 
20 nabojev ali se vanj vstavi menjalni nabojnik 
ali drug vir nabojev za več kot 20 nabojev, 

– polavtomatska pištola 
 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - šport, 17.a člen in 
zbiranje orožja, 28. člen ZOro-1  
 

A7.b 
dolgocevno strelno orožje, ki omogoča 
izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega 
polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot 
deset nabojev ali se vanj vstavi menjalni 
nabojnik ali drug vir nabojev za več kot deset 
nabojev 

– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - šport, 17.a člen in 
zbiranje orožja, 28. člen ZOro-1  
 

A8.a 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s 
centralnim vžigom naboja (tj. strelno orožje, 
prvotno namenjeno za streljanje z rame), ki se 
lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom ali 
kopitom, ki se lahko sname brez uporabe 
orodja, lahko skrajša na manj kot 60 
centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo 
funkcionalnost 

– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja, 
28. člen ZOro-1  
 

A9 
vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, 
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali 
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo 
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– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo 
– puška  
– avtomatska pištola 
– mitraljez 
– puškomitraljez 
– avtomatska puška z risano cevjo 
– avtomatska puška z gladko cevjo 
– brzostrelka 
– ostalo 

 
OPOMBA: 
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja, 
28. člen ZOro-1  

A10 
posebna oprema za orožje in orožje, na 
katerem je ta oprema oziroma je njegov 
sestavni del 

– cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi 
nastavki, namenjenimi izključno za namestitev vojaške 
opreme (tromblonski nastavki ipd.) 
– strelni namerilniki z napravo za elektronsko 
ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali 
namerilniki s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali 
predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov 
sestavni del 
 
OPOMBA: 
strelni namerilniki (nočna optika) - POGOJNO 
DOVOLJENI, če tako določajo predpisi o lovstvu,  
4. člen ZOro-1  

A11 
orožje, ki je izdelano ali predelano brez 
dovoljenja za promet z orožjem, razen orožja 
iz 4. in 7. točke kategorije D. 

 

A12 
orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega 
sestavnega dela orožja, ki izvira iz 
nedovoljene trgovine 

 

A13  
novo izdelano orožje, ki nima predpisanih 
označb 

 

A14 
eksplozivno orožje in njegovi deli 

Vse vrste bomb, min, granat ali drugih sredstev ali 
naprav, polnjenih z eksplozivnimi snovmi ali vžigalnimi 
sredstvi, pri katerih prihaja z zunanjim ali notranjim 
delovanjem do sproščanja energije in eksplozije. Za 
eksplozivno orožje se štejejo tudi deli eksplozivnega 
orožja, in sicer delujoči vžigalniki, eksplozivna polnitev 
in traserji. 

D8 
električni paralizatorji 

ki delujejo na daljavo z izstrelitvijo puščic ali drugih 
podobnih izstrelkov - TASER   
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II. SEZNAM OROŽJA, KI JE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE DOVOLJENO  
 
 

B1  
repetirno kratkocevno strelno orožje 

– revolver 
– repetirna pištola 

B2  
enostrelno kratkocevno orožje s centralnim 
vžigom naboja 

– pištola 

B3  
enostrelno kratkocevno strelno orožje za 
strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino do 
28 centimetrov 

– pištola 

B4 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z 
nabojnikom in ležiščem naboja za skupaj več 
kot tri naboje, ko gre za strelno orožje z 
robnim vžigom, in za več kot tri, vendar manj 
kot 12 nabojev, ko gre za strelno orožje s 
centralnim vžigom naboja 

– polavtomatska puška z risano cevjo - (risanica)  
– polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica) 

B5.b 
polavtomatsko kratkocevno strelno orožje 
(razen tistega iz 7.a točke kategorije A) 

– polavtomatska pištola 

B6.b 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje iz 
točke 7.b kategorije A z napravo za polnjenje 
in ležiščem naboja za skupno manj kot tri 
naboje, pri katerem je napravo za polnjenje 
mogoče odstraniti ali za katero ni gotovo, da 
ga ne bi bilo mogoče z običajnim orodjem 
spremeniti v orožje z napravo za polnjenje in 
ležiščem naboja za skupno več kot tri naboje 

– polavtomatska puška z risano cevjo - (risanica)  
– polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica) 

B7.b 
repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno 
orožje z gladko cevjo, s skupno dolžino cevi 
do 60 centimetrov 

– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica)   

B8 
vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, 
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali 
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica)   
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 

B9 
polavtomatsko strelno orožje za civilno 
uporabo, ki je podobno avtomatskemu 

– polavtomatska pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo - risanica  
– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica) 
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strelnemu orožju, razen tistega iz 6.a, 7. ali 
8.a točke kategorije A 

C1  
repetirno dolgocevno strelno orožje z risano 
cevjo in repetirno dolgocevno strelno orožje  
z gladko cevjo, s skupno dolžino cevi več kot 
60 cm, ki ni zajeto v 7.b točki kategorije B 

– repetirna puška z risano cevjo - risanica  
– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 

  

C2 
enostrelno dolgocevno strelno orožje z eno ali 
več enostrelnimi risanimi cevmi 

– puška z risano cevjo - risanica 
– puška z risano in gladko cevjo - kombinirana 

puška ali polrisanica 

C3 
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki 
ni zajeto v kategorijah A in B 

– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– polavtomatska puška z risano cevjo - risanica 
– ostalo 

 
OPOMBA 
če je gotovo, da ne sprejmejo več kot tri naboje in nimajo 
snemljivega okvirja  

C4 
enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z 
robnim vžigom in s skupno dolžino najmanj 
28 centimetrov 

– pištola 

C5 
vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, 
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali 
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje 

– pištola 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo 
– puška z risano cevjo 
– puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano in gladko cevjo - kombinirana 

puška ali polrisanica  

C6  
strelno orožje, razvrščeno v kategorijo A, B, C 
ali D, ki je bilo onesposobljeno v skladu z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) številka 
2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o 
določitvi skupnih smernic o standardih in 
tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo 
nepreklicno neuporabnost onesposobljenega 
strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 
2015, str. 62), zadnjič spremenjeno z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/337 z 
dne 5. marca 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih 
smernic o standardih in tehnikah za 
onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno 
neuporabnost onesposobljenega strelnega 
orožja (UL L št. 65 z dne 8. 3. 2018, str. 1) 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano cevjo 
– puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano in gladko cevjo - kombinirana 

puška ali polrisanica 
– puška  
– avtomatska pištola 
– mitraljez 
– puškomitraljez 
– avtomatska puška z risano cevjo 
– avtomatska puška z gladko cevjo 
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– brzostrelka 
– ostalo 
 

OPOMBA 
– Pridobiti Potrdilo o onesposobitvi komisije MNZ 

in prijaviti na upravni enoti 

C7 
enostrelno dolgocevno strelno orožje z 
gladkimi cevmi 

– puška z gladko cevjo (šibrenica) 

D2 
plinsko orožje 

– polavtomatska pištola 
– pištola 
– repetirna pištola 
– pištola z gladko cevjo 
– revolver 
– polavtomatska puška z risano cevjo 
– polavtomatska puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– repetirna puška z risano cevjo 
– repetirna puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška z risano cevjo 
– puška z gladko cevjo (šibrenica) 
– puška   

D3 
reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se 
ne uporablja enovitega naboja 

– pištola 
– revolver  
– puška 

 
OPOMBA 
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd 

D4  
možnarji 

– možnar cevni 
– pištola 
– puška 
– ostalo 

 

OPOMBA 
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd 

D5.d 
hladno orožje 

so predmeti, kot na primer:  
– boksarji 
– hladno orožje prikrito v druge predmete splošne 

rabe kot so bodala skrita v sprehajalno palico, 
boksar na držalu noža, britvica prikrita v kreditno 
kartico, ipd. 

– bodala na vzmet  
– metuljček bodala 
– gumijevke, 
– tonfe 
– in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad. 

 
– OPOMBA: 

POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje 
orožja in muzeji, 3. in 28. člen ZOro-1  
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D6 
zračno orožje 
 

– pištola 
– revolver 
– puška 
 
(med zračno orožje ne sodi avtomatsko zračno 
orožje) 

D7 
orožje s tetivo 

– loki 
– samostreli 

 
in druge naprave, ki s pomočjo napete tetive, vzmeti ali 
drugega potisnega sredstva izstreljujejo puščice ali 
druge izstrelke 

D8 
električni paralizatorji 

ki ne delujejo na daljavo z izstrelitvijo puščic ali drugih 
podobnih izstrelkov – elektro šoker 

D9 
razpršilci. 

naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina razpršujejo 
dražljive snovi, ki človeka začasno onesposobijo (snovi, 
izdelane na podlagi popra, paprike, CN, CS itd.) 

 
 
Opomba: 
 
Za vnos ali uvoz orožja kategorije A, B, C ter od 2. do 5.d točke kategorije D, bistvenih sestavnih delov orožja 
in streliva za to orožje v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije ali tretjih držav je potrebna privolitev 
oziroma dovoljenje. Prav tako je potrebno dovoljenje za vnos ali uvoz zračnega orožja, pri katerem je kinetična 
energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več. Za ostalo orožje kategorije D posameznik za vnos ali uvoz ne 
potrebuje posebne privolitve oziroma dovoljenja. Če pa gre za prenos orožja med dvema trgovcema, je 
potrebna privolitev tudi za preostalo orožje iz kategorije D. 

«. 
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 ORO-1 Obr. št. 1 (5., 7., 33. in 43. člen pravilnika) LIST-1
MNZ RS (PC 2) 

Priloga 3: 
» 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA  

         

 VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA/PREDHODNO PRIVOLITEV ZA NABAVO OROŽJA  

 1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA – 
posameznik   2. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA – 

poslovni subjekt: 
 

 Priimek:          Firma/ime:        

 Ime:         Ime poslovalnice:        

 EMŠO:                          
 

         

 Datum rojstva:         Matična številka:        

 Državljanstvo:         Naslov sedeža ali poslovalnice:        

 Prebivališče:                

         Zastopnik:        
 (naselje, ulica, hišna številka)    

 Tel. številka:         Tel. številka:        
                           (neobvezen podatek)    (neobvezen podatek)  

 E-pošta:         E-pošta:        
                             (neobvezen podatek)    (neobvezen podatek)  
     
   

 

3. VSEBINA ZAHTEVKA 
Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo naslednjega orožja: 
 
3.1.  Kategorije: 
(prečrtaj kvadrat pred številko v točki kategorije) 
 

  iz kategorije A: točka   2,  6,  6.a,  7.a,  7.b, 8.a ali  9 
  iz kategorije B: točka   1,  2,  3,  4,  5.b,  6.b,  7.b,  8 ali  9 
  iz kategorije C: točka   1,  2,  3,  4,  5 ali  7 
  iz kategorije D: točka   2 plinsko orožje 

    3 reprodukcija strelnega orožja 
    4 možnar 
    5.d hladno orožje 
    6 zračno orožje 
 

 

3.2. Tip/vrsta orožja: 
(prečrtaj kvadrat pred ustrezno vrsto orožja) 
 

   polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo 
   polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo 
   repetirna puška (RP) z risano cevjo 
   repetirna puška (RP) z gladko cevjo 
   puška z risano cevjo 
   puška z gladko cevjo 
   kombinirana puška (z risano in gladko cevjo) 
   polavtomatska pištola 

   brzostrelka 

   avtomatska puška (AP) z risano cevjo 

   avtomatska puška (AP) z gladko cevjo  
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 ORO-1 Obr. št. 1 (5., 7., 33. in 43. člen pravilnika) LIST-2
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   pištola – plinska 

   pištola – enostrelna 

   repetirna pištola 

   revolver 

   avtomatska pištola 

   revolver – plinski 

   puška - plinska 

   možnar - cevni 

   možnar - pištola 

   možnar - puška 

   orožje za omamljanje 

   mitraljez  
   drugi tipi/vrste orožja (ostalo)         

   
 3.3. Kaliber orožja:          
   

 4. RAZLOG NABAVE  

 4.1. Posameznik   4.2. Poslovni subjekt  

 Orožje potrebujem za: 
(prečrtaj kvadrat pred ustreznim razlogom)   Orožje potrebujem za opravljanje dejavnosti: 

(prečrtaj kvadrat pred ustreznim razlogom)  

 

   varnost – (za osebno varnost) 
   lov – (sem član lovske organizacije oziroma se 
         ukvarjam z lovom) 
   šport – (ukvarjam se s športnim oziroma 
         rekreativnim streljanjem) 
   podaritev – (orožje mi bo podarjeno) 
   zbiranje – (sem zbiratelj in nabavljeno orožje bom 
         imel za zbirko orožja) 

     varovanje 
   lov 
   šport – (športna organizacija ali za potrebe  
         strelišča) 
   filmska dejavnost 
   gledališka dejavnost 
   gojitev divjadi 
   omamljanje živali – (varovanje  
         ali preučevanje živali) 

  

    iz drugih razlogov:            zbiranje orožja  

       iz drugih razlogov  

 Posedujem že        kosov orožja, za katero imam          

                
 (navedite vrsto orožne listine)     

  

 5. KRAJ NABAVE 
 

 Orožja nameravam nabaviti v:  

   R Sloveniji  
   V državi članici EU        (priloži se tudi izpolnjen obr. št. 24)  
  (ime države)   
   V tretji državi         

  
(ime države) 

  
   

 
6. HRAMBA OROŽJA 
(Izpolni poslovni subjekt)  

 6.1. Kraj hrambe orožja (prvi odstavek 26. člena zakona)  

 Firma/ime:        

 Naslov hrambe:        
  (naselje, ulica, hišna številka)  
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 6.2. Za hrambo in nošenje orožja bo skrbel:  

 Priimek:         

 Ime:         
   
   
 7. OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO IN POSEST OZIROMA NOŠENJE OROŽJA 

posameznik: navedite razloge za nabavo in posest oziroma nošenjE varnostnega orožja 
 
poslovni subjekt: še zlasti je treba podrobno navesti razloge za nabavo orožja A kategorije 
      

 

 8.  
        
 V        , dne                

  (naselje)    (podpis stranke/zastopnika)  

   
   
 9. PRILOGE  
   

 

1. Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik: 
 

Varnostno orožje: 
  dokazilo, da je njena osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval orožje 
  zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja 
  potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem 

 

Lovsko orožje: 
  potrdilo o članstvu v lovski organizaciji 
  zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja 

 
Športno orožje: 

  potrdilo o članstvu v strelski organizaciji (17. oziroma 17.a člen Zakona o orožju) 
  zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja 
  potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem 

 

Opomba: 
Osebi, ki že ima orožni list za lovsko ali športno orožje, ni potrebno predložiti dokazil, ki so navedene za lovsko in športno orožje. 
Oseba, ki nabavlja orožje v državi članici EU priloži tudi izpolnjen obr. št. 24 
 
2. Dokazila, ki jih predloži stranka, pravna oseba: 

  dokazilo o hrambi orožja 
  ime, priimek in rojstne podatke odgovorne osebe, ki skrbi za hrambo orožja 

 
3. Dokazila, ki jih pridobi upravni organ po uradni dolžnosti: 
 

za posameznike: 
 potrdilo o državljanstvu 
 morebitnem poteku kazenskega postopka in postopka o prekršku 
 morebitni kaznovanosti in 
 morebitni uveljavitvi pravice do govora vesti po posebnih predpisih 
 

za pravne osebe: 
 podatke iz poslovnega registra 
 podatke iz evidence imetnikov licenc po predpisih o zasebnem varovanju  

 Dokazilo o plačani upravni taksi  
   za vlogo in dovoljenje v znesku         EUR  
   (e-vloge) za dovoljenje v znesku         EUR  
   Druga dokazila:        
        
        
   

«. 
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 ORO-2 Obr. št. 2 (6. člen pravilnika) LIST-1
MNZ RS (PC 1) 

Priloga 4: 
» 

    

 

      

  
      
      
      

  
DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA – POSAMEZNIK 
Prvi odstavek 11. in 14. člena Zakona o orožju 

 

 
 
1. PODATKI O KUPCU 

 

 Priimek:        

 Ime:        

 EMŠO:                          
 

 

 Datum rojstva:        

 Prebivališče:        
  (naselje, ulica, hišna številka) 
  

 2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI  

 Orožje:  

 kategorije        

 tipa/vrste        

 kalibra        

  
  
 3. RAZLOG NABAVE  

 −    posest 
−    nošenje 
−    zbiranje 

 

   
   
 4. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA 

4.1. Imetnik dovoljenja mora nabavo orožja priglasiti pristojnemu organu v osmih dneh po njegovi nabavi, da orožje 
registrira, in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje. V primeru nabave orožja za zbiranje pa
mora imetnik dovoljenja nabavo orožja v osmih dneh priglasiti pristojnemu organu, da orožje registrira in mu ga vpiše 
v dovoljenje za zbiranje orožja. 

4.2. Imetnik dovoljenja mora ob registraciji orožja prinesti nabavljeno orožje pristojnemu organu na vpogled in mu hkrati
izročiti potrdilo o nabavi. 

4.3. Če imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, ki
ga je izdal. 

 

   
   
 5. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE  
   
 Številka:         
    
 Datum:         

 Dovoljenje velja do:         

 
Pristojni organ:        

 

   
 
 

(žig) 

 
 
 

      

 
 
 
 

   (Podpis uradne osebe)  
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 ORO-2 Obr. št. 2 (6. člen pravilnika) LIST-2
MNZ RS (PC 1) 

 
 PRILOGA I: 

POTRDILO O PRODAJI OROŽJA 
Tretji odstavek 40. člena Zakona o orožju 
(izpolni prodajalec – odsvojitelj) 

 

  
1. PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU 

 

 Priimek/Ime/Firma:        

 Ime organa, ki je izdal dovoljenje:        

 Številka dovoljenja:        

 Datum izdaje dovoljenja:        

 

 
Razlog nabave:        
   

    

 2. PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU  

 Orožje kategorije:        

 Tip/Vrsta orožja:        

 Znamka orožja:        

 Model/Proizvajalec orožja:        

 Kaliber:        

 Tovarniška številka orožja:        

 CIP preizkušeno:     Da   ,     Ne     
   

 3. PODATKI O PRODAJALCU:  

  
a) Izpolni trgovec 
    (tretji odstavek 40. člena zakona). 

    
 

 
 b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za odsvojeno 

    orožje orožno listino 
    (prvi odstavek 42. člena zakona).  

 Matična številka        +         Priimek in ime        
 Firma/Ime         Firma/Ime        
 Ime poslovalnice         Naslov        
 Naslov                
         Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)        
           
    (vrsta orožne listine 10. in 11. člen zakona)  
 V       , dne          ki ga je izdala        
  (naselje)      (ime organa)  
       reg. št.        
  (žig)            
  (podpis prodajalca)     
     V       , dne         
      (naselje)    
  

             
        (podpis odsvojitelja)  
    
  

4. OPOMBA 
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja je obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge za 
registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja 
izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (tretji odstavek 40. in prvi odstavek 42. člena zakona) in izpolnjenega vrne kupcu ob 
prodaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti orožja, prenosu orožja do civilnega strelišča zaradi 
opravljanja posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja o ravnanju z orožjem in prenosu orožja do registracije 
orožja ter je sestavni del vloge za registracijo in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino. 
 
Kot razlog nabave se vpiše razlog npr. lov, šport, varnost, zbiranje.  
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 ORO-2 Obr. št. 2 (6. člen pravilnika) LIST-3
MNZ RS (PC 1) 

 

 
PRILOGA II: 
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE 
prvi odstavek 11. člena Zakona o orožju 
(izpolni stranka) 

 
  

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU  
 Priimek in ime:        
 Naslov:        
  (naselje, ulica, hišna številka)  
    
  

2. Priglašam nabavljeno orožje in vlagam zahtevek za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma za vpis orožja v 
orožno listino in prilagam: 

  
 – potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja z dne        
 – dokazilo o plačani taksi v znesku         EUR.  
     
  

3. 
  

  
V       , dne               

  (naselje)   (podpis stranke)  
      

«. 
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Priloga 5: 
» 
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00000000
REPUBLIKA SLOVENIJA

EVROPSKA OROŽNA PREPUSTNICA 
EUROPEAN FIREARMS PASS 

TARJETA EUROPEA DE ARMAS DE FUEGO 
EVROPSKÝ PRŮKAZ STŘELNÝCH ZBRANİ 

EUROPÆISK VÅBENPAS 
EUROPÄISCHER FEUERWAFFENPASS 

EUROOPA TULIRELVAPASS 
EYPΩΠAΪKO ΔEΛTIO ΠYPOBOΛΩN OΠΛΩN 

CARTE EUROPÉENNE D'ARMES Á FEU 
CARTΕ EUROPEA D'ARMA DA FUOCO 

EIROPAS ŠAUJAMIEROČU KARTE 
EUROPOS ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ LEIDIMAS 

EURÓPAI LŐFEGYVER OKMÁNY 
KARTA EWROPEA TÀ L-AHMI TAN-NAR 

EUROPESE VUURWAPENPAS 
EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ 

CARTÃO EUROPEU DE ARMA DE FOGO 
EURÓPSKY ZBROJNÝ PAS 

EUROPSKA ORUŽNA PROPUSNICA
EUROOPAN AMPUMA-ASEPASSI 
EUROPEISKT SKJUTVAPENPASS 

PAS ARM TINE EORPACH 
EBPOΠEЙCKИ ΠACΠOPT HA OГHECTPEЛOTO OPЂЖИE 

PERMIS DE PORT ARMĂ EUROPEAN

00000000

ORO-41 Obr. št. 25

Priloga 6:
" 00000000

1.1 Priimek in ime:

1.2 Datum in kraj rojstva

1.3 Državljanstvo:

1.4 Prebivališče:

1.5 Podpis imetnika prepustnice:

1 Podatki o imetniku prepustnice
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REPUBLIKA SLOVENIJA

EVROPSKA OROŽNA PREPUSTNICA 
EUROPEAN FIREARMS PASS 
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Priloga 6:
" 00000000

1.1 Priimek in ime:
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2 Podatki o prepustnici

00000000

2.2 Velja do: 

2.3 Žig pristojnega organa: Datum: 

  (podpis)

2.4 Veljavnost listine je podaljšana do: 

2.5 Žig pristojnega organa: Datum:

  (podpis)

2.4 Veljavnost listine je podaljšana do:  

2.5 Žig pristojnega organa: Datum: 

  (podpis)

2.1 Številka prepustnice:

3 Podatki o orožju

00000000

Tip Znamka/Model Kaliber Tovarniška številka

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
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2 Podatki o prepustnici

00000000

2.2 Velja do: 

2.3 Žig pristojnega organa: Datum: 

  (podpis)

2.4 Veljavnost listine je podaljšana do: 

2.5 Žig pristojnega organa: Datum:

  (podpis)

2.4 Veljavnost listine je podaljšana do:  

2.5 Žig pristojnega organa: Datum: 

  (podpis)

2.1 Številka prepustnice:

3 Podatki o orožju

00000000

Tip Znamka/Model Kaliber Tovarniška številka

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
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00000000

Kategorija Datum vpisa Žig pristojnega 
organa Opombe

4 Podatki o dovoljenjih za orožje

00000000

Orožje Datum 
dovoljenja Velja do Žig pristojnega 

organa

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.
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00000000

Kategorija Datum vpisa Žig pristojnega 
organa Opombe

4 Podatki o dovoljenjih za orožje

00000000

Orožje Datum 
dovoljenja Velja do Žig pristojnega 

organa

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.
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5 Dovoljenja obiskanih držav članic

00000000

Orožje Dovoljenje velja do Žig pristojnega 
organa in datum

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

00000000

Orožje Dovoljenje velja do Žig pristojnega 
organa in datum

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

5 Dovoljenja obiskanih držav članic
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00000000

Orožje Dovoljenje velja do Žig pristojnega 
organa in datum

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

5 Dovoljenja obiskanih držav članic



Stran 1234 / Št. 21 / 17. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije

00000000

6.1 Potovanje v/na z orožjem

Za pridobitev pravice do potovanja v drugo državo članico z enim ali več kosi 
strelnega orožja, razvrščenim v kategorijo A, B ali C, navedenega v tem dovoljenju, 
je treba pridobiti eno ali več predhodnih ustreznih dovoljenj od obiskane države 
članice. Ta dovoljenja se lahko vpišejo v to dovoljenje.
Zgoraj omenjeno predhodno dovoljenje načeloma ni potrebno za potovanje s 
strelnim orožjem, razvrščenim v kategorijo C, za lovske namene ali za uprizarjanje 
zgodovinskih dogodkov ali s strelnim orožjem, razvrščenim v kategorijo A, B ali C, z 
namenom sodelovati pri streljanju v tarčo, če ima potnik dovoljenje za strelno orožje 
in lahko utemelji razlog za to potovanje. 
Iz podatkov, ki so jih skladno s členom 11 (3) Direktive (EU) 2021/555 sporočile 
države članice, v katerih je posedovanje orožja kategorije B ali C prepovedano ali za 
katerega je treba pridobiti dovoljenje, izhaja, da je:

prepovedano.

6 Informacije o potovanjih na območju Skupnosti

00000000
6.2 Potovanje v/na z orožjem

treba imeti/pridobiti dovoljenje.
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00000000
6.2 Potovanje v/na z orožjem

treba imeti/pridobiti dovoljenje.
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00000000
7 Glosar

1. Podatki o imetniku prepustnice
 Details of the holder
 Datos sobre el titular

 Oplysninger om indehaveren
 Angaben zum Passinhaber 
 Andmed omaniku kohta

 Mentions relatives au titulaire
 Indicazioni relative al titolare
 Ipašnieka dati

 A jogosult adatai

 I-permess 

houder

posiadacza
 Menções relativas ao titular

 Podaci o vlasniku propusnice
 Passinhaltijan yksilöintitiedot
 Upplysningar om innehavaren

1.1 Priimek in ime

 Nombre y apellidos

 Efternavn og fornavn
 Name und Vorname
 Perekonna- ja eesnìmi

 Cognome e nome

 Pavardè ir vardas

 Kunjom u isem
 Naam en voornaam

 Apelido e nome
 Priezvisko a meno
 Prezime i ime
 Sukinimi ja etunimet
 Efternamn och förnamn

1.2 Datum in kraj rojstva
 Date and place of birth
 Fecha y lugar de nacimiento
 Datum a misto narozeni 
 Fødselsdato og –sted
 Geburtsdatum und –ort
 Sünnikuupàev ja -koht

 Date et lieu de naissance
 Luogo e data di nascita
 Dzimšanas laiks un vieta
 Gimimo data ir vieta

 Data u post tat-tweild
 Geboorteplaats en–datum

 Data i miejsce urodzenia
 Data e local de nascimento
 Dátum a miesto narodenia

 Syntymäaika ja -paikka
 Födelsedatum och -plats

 Nationality
 Nacionalidad

 Nationalitet
 Staatsangehörigkeit
 Kodakondsus

 Nazionaliá
 Tautiba

 Allampolgárság
 Nazzjonalità
 Nationaliteit
 Obywatelstwo
 Nacionalidade
 Štatná prislušnost

 Kansalaisuus
 Nationalitet

 Address
 Dirección
 Adresa
 Bopæl
 Anschrift
 Aadress

 Adresse
 Indirizzo
 Adrese
 Adresas
 Cim
 Indirizz
 Adres
 Adres
 Endereço
 Adresa
 Prebivalište
 Osoite
 Adress

 Adresa

1.5 Podpis imetnika prepustnice
 Holder’s signature
 Firma del titular
 Podpis majitele
 Indehaverens underskrift
 Unterschrift des  

Passinhabers
 Omaniku allkiri

 Signature du titulaire

 Firma del titolare
 Ipašnieka paraksts
 Parašas

 Firma ta’ min ghandu I-permess
 Handtekening van de houder
 Potpis posiadacza
 Assinatura do titular

 Potpis vlasnika propusnice
 Passinhaltijan nimikirjoitus
 Innehavarens namnteckning

2. Podatki o prepustnici
 Details of the pass
 Datos de la tarjeta
 Údaje o prukazu
 Oplysninger om passel

 Passiandmed
 
 Mentions relatives à la carte
 Indicazioni relative alla carta
 Atzimes par karti

 Az okmány adatai
 Dettalji dwar il-permess

pass

 Menções relativas ao cartão
 Údaje o pase
 Podaci o propusnici
 Passin tunnistaminen
 Upplysningar om passet

 Date despre permis

2.1 Številka prepustnice
 Pass No

 Passets nr.
 Passnummer
 Passinumber

 N. della carta
 Kartes Nr.
 Leidimo Nr.
 Az okmány száma
 Numru tal-karta ta’ l-identita
 Nummer van de pas
 Numer karty

 Broj propusnice
 Passin numero
 Passets nr

2.2 Velja do
 Valid until
 Válida hasta
 Platnost do

 Gyldigt indtil 
 Gültig bis
 Kehtiv kuni

 Valable jusqu’au

 Galioja iki

 Valida sa
 Geldig tot

 Platnost do
 Vrijedi do
 Viim. voimassaolopäivä
 Giltigt till

 Autority’s stamp
 Sello de la autoridad

 Myndighedens stempel
 Behörde/Dienstsiegel
 Ametivöimu pitser

 Timbro dell’autorità

 Antspaudas

 Timbru ta’ l-awtorità
 Stempel van de bevoegde 

autoriteit

 Carimbo da autoridade

 Viranomaisen leima ja päiväys
 Myndighetens stämpel

2.4 Veljavnost listine je podaljšana do 
 Validity extended until
 Validez prorrogada hasta

 Gyldigheden forlænget indtil
 Gültigkeit verlägert bis
 Kehtivust pikendatud kuni

 
 Validità mgedda sa
 Geldigheid verlengd tot

 Voimassaoloa jatkettu
 Giltigheten förlängd till

00000000

fuego

 Tulirelvade tunnused

fuoco

 Dettalji ta’ l-armi tan-nar

 van de vuurwapens

 Tiedot ampuma-aseesta

 Particulars of authorisation for 

 Referencias de las 
autorizaciones relativas a las 
armas

 
 Referencer til tilladelserne

 Genehmigungen bezüglich der 

 Relvalubade andmed 

 concemant les armes
 Riferimenti delle autorizzazioni
  concernenti le armi 

 Leidimas naudotis ginklais

adatai
 Dettalji tal-permessi ta’ l-armi 

tan-nar
 Verwijzing naar de 

vergunningen

broni

relativas ás armas
 Poznámky o povoleniach zbrani 

 Tiedot ampuma-aseen
 hallussapitoon oikeuttavasta 

luvasta

  

 Authorisations of Member States 
visited

 Autorizaciones de los Estados 
miembros visitados

zemi
  De besøgte medlemsstaters 

tilladelser
 Genehmigungsvermerke der 

besuchten Mitgliedstaaten
 Külastatud liikmesriikide load

 Autorisations des États membres 

 Autorizzazioni degli Stati membri 
visitati

leidimai
 A meglátogatott tagállamok 

 Vergunningen van de bezochte 
Lidstaten 

 Zezwoiena odwiedzanych

 Autorizações dos
 Estados-Membros visitados

 Vierailun kohteena olleiden 
jäsenvaltioiden antamat luvat

 De besökta medlemsstaternas 

vizitate
6.  Informacija o potovanjih na 

 Information on travelling within 
the Community

 Datos sobre desplazamientos
 intracomunitarios

 Oplysninger om rajser inden for 
Fællesskabet

 Hinweise für Reisen innerhalb 
der Gemeinschaft

 Ühendusesiseste liikmiste 
andmed

 Informations relatives 

intracommunautaires

 Indicazioni relative agli 
spostamenti intracomunitari

utazásokkal kapcsolatos 

 Informazzjoni dwar il-moviment 
intrakomunitarju

intracommunautarie  
verplaatsingen

 Informações relativas as 
desiocações intracomunitárias

 Putovanje unutar zemalja 

 Tietoja matkustamisesta 
unionin alueella

 Upplysningar om resor inom 
gemenskapen

6.1 
prepovedano

shall be prohibited
 Están prohibidos los viajes a … 

con el arma
 Cesta do … se zbrani … je 

zakázána

… er forbudt
 Eine Reise nach … mit der 

 Reisimine … relvaga on 
keelatud

 Un voyage en … avec l’arme … 
est interdit

 Un viaggio in … con l’arma … e 
vietato

 Brauciens uz … ar ieroci … ir 
aizliegts

 Vykti j … su šaunamuoju ginklu 

projbit
 Het is verboden zich met    

vuurwapen … naar … te 
begeven

niedozwolona

arma …

zabranjeno
 Matkustaminen … on kielletty 

seuraavien ampuma-aseiden 
kanssa …

 Inresa i … med vapen … är 
förbjuden

6.2 Za potovanje v/na … z 

dovoljenje

shall be subject to authorisation
 Los viajes a … con el arma … 

están sometidos a autorización
 Cesta do … se zbrani … 

… er betinget af godkandelse
 Eine Reise nach … 

 Reisimiseks … relvaga … on 
nõutav luba

 Un voyage en … avec l’arme … 
est soumis á autorisation

soggetto ad autorizzazione
 Brauciens uz … ar ieroci … ir 

 Norint vykti j … su šaunamuoju 

 Om zich met vuurwapen … 
naar… te begeven is een 
vergunning vereist

zezwolenia
 Ésujeita a autorizaçõa à viagem 

a … con a arma …

podlieha povoleniu

… je potrebno odobrenje
 Matkustaminen … on 

luvanvaraista seuraavien 
ampuma-aseiden kanssa: …

 Inresa i … med vapen … kräver 

de foc … va face subiectul 

".
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 Om zich met vuurwapen … 
naar… te begeven is een 
vergunning vereist

zezwolenia
 Ésujeita a autorizaçõa à viagem 

a … con a arma …

podlieha povoleniu

… je potrebno odobrenje
 Matkustaminen … on 

luvanvaraista seuraavien 
ampuma-aseiden kanssa: …

 Inresa i … med vapen … kräver 

de foc … va face subiectul 

".
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369. Sklep o določitvi višin nadomestila potnih 
stroškov in dodatka za prevoz

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena in četrtega od-
stavka 52. člena Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zapo-
slitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve 
ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list 
RS, št. 106/10, 10/14, 98/15, 82/18, 90/21 in 38/22) ter četrtega 
odstavka 4. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15, 82/18, 
90/21 in 113/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti izdaja

S K L E P
o določitvi višin nadomestila potnih stroškov  

in dodatka za prevoz

I
Višini nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz 

od 1. februarja 2023 znašata 0,23 evra za vsak kilometer, 
in sicer brezposelni osebi na podlagi 46. člena Pravilnika o 
prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in 
obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, 
prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14, 
98/15, 82/18, 90/21 in 38/22; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), 
brezposelni osebi iz prvega odstavka 52. člena pravilnika in 
iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, iz drugega 
odstavka 52. člena pravilnika ter osebi, vključeni v aktivnosti 
aktivne politike zaposlovanja iz prvega odstavka 4. člena Pra-
vilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni 
list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15, 82/18, 90/21 in 113/22).

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2023
Ljubljana, dne 3. februarja 2023
EVA 2023-2611-0005

Luka Mesec
minister 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
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USTAVNO SODIŠČE
370. Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 

69. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-432/20-10
Datum: 2. 2. 2023

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, 
na seji 2. februarja 2023

o d l o č i l o :

1. Prvi odstavek 69. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 
61/20), kolikor se nanaša na državne tožilce, je bil v neskladju 
z Ustavo.

2. V postopkih, v katerih morajo pristojni organi glede 
državnih tožilcev še vedno uporabiti s to odločbo Ustavnega 
sodišča presojani ne več veljavni prvi odstavek 69. člena Za-
kona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, se šteje, 
da znižanje plače po tej določbi za državne tožilce ni veljalo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani (v nadaljeva-

nju predlagatelj) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti prvega 
odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP), kolikor se nanaša 
na državne tožilce. Zatrjuje neskladje te zakonske določbe z 
2. in 14. členom Ustave.

2. Predlagatelj navaja, da je bilo s prvim odstavkom 
69. člena ZIUZEOP začasno bistveno poseženo v z zakonom 
zagotovljeno višino plače državnih tožilcev. To naj bi bilo v ne-
skladju z načelom pravne države, in sicer z načelom varstva 
zaupanja v pravo in načelom sorazmernosti. Predlagatelj meni, 
da ni izpolnjen že prvi pogoj za skladnost izpodbijanega ukrepa 
z načelom varstva zaupanja v pravo. Za poslabšanje pravnega 
položaja državnih tožilcev naj namreč ne bi bil podan stvarni 
razlog, utemeljen v prevladujočem in legitimnem interesu. Iz 
zakonodajnega gradiva naj bi izhajalo, da sporna določba 
zasleduje cilj omilitve posledic epidemije, da je za ukrepe, po-
vezane z epidemijo COVID-19, treba zagotoviti sredstva, ki jih 
ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, in da 
imajo predlagani ukrepi posledice na vse štiri blagajne javnega 
financiranja v skupni višini 3 milijarde EUR. Začasno znižanje 
plač nekaterih funkcionarjev (vključno z državnimi tožilci) naj 
bi pomenilo ukrep za zmanjšanje stroškov in prerazporeditev 
sredstev. Pri tem po mnenju predlagatelja ni mogoče prezreti 
dejstva, da so bile plače državnih tožilcev (in nekaterih dru-
gih funkcionarjev) začasno znižane za obdobje od 11. aprila 
do 31. maja 2020, kar naj bi pomenilo, da je lahko šlo le za 
zmanjšanje stroškov v delu leta 2020, pri čemer pa naj bi iz 
zakonodajnega gradiva izrecno izhajalo, da so sredstva (kate-
rih poraba je predvidena v obdobju, ko je bil državni proračun 
že sprejet) za izvajanje zakona zagotovljena v okviru sprejete-
ga proračuna za leto 2020. Predlagatelj navaja, da državnim 
tožilcem tudi ni bila dana možnost priprave na novo ureditev. 

Poleg tega naj ne bi bilo jasno, zakaj naj bi bilo začasno zniža-
nje plač nekaterih funkcionarjev (vključno z državnimi tožilci) 
nujno potrebno za omilitev posledic epidemije COVlD-19, kako 
naj bi k temu prispevalo in zakaj tega cilja ne bi bilo mogoče 
doseči s kakšnim drugim, po naravi blažjim ukrepom, kot je 
poseg v plače državnih tožilcev (v tako velikem deležu). Pri-
varčevani znesek na račun znižanja plač državnih tožilcev (in 
nekaterih drugih funkcionarjev) tudi naj ne bi bil nikjer finančno 
ovrednoten. Predlagatelj posebej opozarja tudi na to, da naj bi 
imeli državni tožilci, ob upoštevanju njihove sistemske izena-
čitve s sodniki glede njihovih pravic in dolžnosti iz službenega 
razmerja, razumna pričakovanja, da se njihov plačni položaj v 
razmerju do sodnikov ne bo spremenil. Zasledovani cilj naj ne 
bi bil v razumnem sorazmerju s sprejetim ukrepom.

3. V neskladju z načelom enakosti naj bi bila izpodbijana 
ureditev zato, ker naj bi različno urejala plače (nepolitičnih) 
funkcionarjev. Predlagatelj položaj državnih tožilcev primerja 
s položajem državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih 
pravobranilcev (v nadaljevanju: državni pravobranilci), ki so 
bili imenovani na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 
in 46/13 – ZDPra) in naj bi imeli skladno s tretjim in četrtim 
odstavkom v zvezi s sedmim odstavkom 95. člena Zakona o 
državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17 – v nadalje-
vanju ZDOdv) do poteka njihovega mandata še vedno status 
funkcionarjev, ter položajem funkcionarjev lokalnih skupnosti. 
Predlagatelj navaja, da Ustava državnim pravobranilcem in 
funkcionarjem lokalnih skupnosti, enako kot državnim tožilcem, 
ne zagotavlja enakih jamstev kot sodnikom v 125. členu Usta-
ve, pa jim je zakonodajalec z izpodbijano zakonsko določbo 
vseeno zagotovil enako raven varstva pred znižanjem plač 
kot sodnikom. Podobno naj bi veljalo tudi v razmerju državnih 
tožilcev do javnih uslužbencev. Tudi njim naj bi zakonodajalec 
zagotovil enako raven varstva pred znižanjem plač kot sodni-
kom. Predlagatelj meni, da bi moral, če je zavaroval navedene 
kategorije, glede na pomemben ustavnopravni položaj držav-
nih tožilcev, varstvo pred znižanjem plač zagotoviti tudi njim. 
Razlogi, ki bi utemeljevali razlikovanje med državnimi tožilci in 
navedenimi skupinami, po mnenju predlagatelja ne izhajajo niti 
iz narave stvari niti niso razvidni iz zakonodajnega gradiva. Na 
to naj bi opozorila že Zakonodajno pravna služba v mnenju k 
Predlogu zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospo-
darstvo z dne 30. 3. 2020.

4. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo v odgovor Držav-
nemu zboru. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril.

B. – I.
5. Pogoji, pod katerimi lahko sodišče kot predlagatelj 

začne postopek za oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim 
sodiščem, so določeni v 156. členu Ustave in 23. členu Za-
kona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju 
ZUstS). Sodišče prekine postopek, ki ga vodi, in začne po-
stopek pred Ustavnim sodiščem, če oceni, da je zakonska 
določba, ki bi jo moralo uporabiti pri odločanju, protiustavna. V 
obravnavanem primeru je predlagatelj prekinil delovni spor, v 
katerem tožnica (državna tožilka) izpodbija odločbo delodajalca 
o znižanju njene plače na podlagi prvega odstavka 69. člena 
ZIUZEOP in zahteva izplačilo razlike do plače, ki bi ji pripadala 
brez znižanja plač. To pomeni, da predlagatelj izkazuje pogoje 
za vložitev zahteve za presojo ustavnosti prvega odstavka 
69. člena ZIUZEOP, kolikor se ta nanaša na državne tožilce.

6. Izpodbijana zakonska ureditev je med postopkom pred 
Ustavnim sodiščem prenehala veljati. Kot izhaja iz izpodbijane 
zakonske določbe, je namreč ukrep znižanja plač funkcionarjev 
po tej določbi veljal le do 31. maja 2020. To dejstvo ne vpliva 
na pravovarstveno potrebo za oceno ustavnosti izpodbijane 
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zakonske ureditve. Po drugem odstavku 47. člena ZUstS odloči 
Ustavno sodišče o ustavnosti zakona, ki je med postopkom 
pred Ustavnim sodiščem prenehal veljati ali je bil spremenjen 
ali dopolnjen, če niso bile odpravljene posledice njegove protiu-
stavnosti. V navedeni zadevi gre za takšen primer. Odločanje v 
prekinjenem delovnem sporu namreč temelji na prvem odstav-
ku 69. člena ZIUZEOP, kolikor se ta določba nanaša na držav-
ne tožilce. Zato so izpolnjeni pogoji za odločanje Ustavnega 
sodišča o ustavnosti predpisa, ki je prenehal veljati.

B. – II.
7. Prvi odstavek 69. člena ZIUZEOP, ki ga je treba upora-

biti v prekinjenem delovnem sporu, je določal:
»(1) Funkcionarjem, ki so v Prilogi 3 Zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 
– ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18) uvrščeni v plačnih podskupinah A1, A2 in A4, 
razen funkcionarjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
se zaradi epidemije določi znižanje plač za znesek v višini 
30 % osnovne plače posameznega funkcionarja od dneva uve-
ljavitve tega zakona do 31. maja 2020.«

8. Glede na navedeno je bilo z izpodbijano zakonsko do-
ločbo določeno začasno znižanje plač nekaterih funkcionarjev. 
V obdobju od 11. 4. do 31. 5. 20201 jim je pripadala za 30 od-
stotkov nižja osnovna plača, kot bi jim sicer pripadala na pod-
lagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 
84/18, 204/21 in 139/22 – v nadaljevanju ZSPJS). Ukrep se je 
nanašal na funkcionarje predsednika republike in funkcionarje 
izvršilne oblasti (plačna podskupina A1 iz Priloge 3 ZSPJS),2 
funkcionarje zakonodajne oblasti (plačna podskupina A2 iz 
Priloge 3 ZSPJS)3 ter na funkcionarje v drugih državnih orga-
nih (med te sodijo tudi državni tožilci), z izjemo funkcionarjev 
Ustavnega sodišča (plačna podskupina A4 Priloge 3 ZSPJS).4 

1 V zvezi s tem kaže opozoriti, da prvi odstavek 69. člena 
ZIUZEOP v prvotni obliki, v kateri je veljal do uveljavitve Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za drža-
vljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20 – v nadaljevanju 
ZIUZEOP-A), ni (izrecno) določal začetka in konca trajanja ukrepa 
znižanja plač. Morebitne dileme v zvezi s tem je odpravil 22. člen 
ZIUZEOP-A, s katerim je bil prvi odstavek 69. člena ZIUZEOP 
dopolnjen tako, da je izrecno določal, da znižanje velja od dneva 
uveljavitve tega zakona do 31. maja 2020. Pri tem se lahko be-
sedilo »dneva uveljavitve tega zakona« nanaša samo na datum 
uveljavitve ZIUZEOP, to je 11. 4. 2020, in ne na datum uveljavitve 
ZIUZEOP-A. ZIUZEOP je namreč začel veljati 30. 4. 2020, preho-
dna določba drugega odstavka 54. člena ZIUZEOP pa določa, da 
se 69. člen ZIUZEOP uporablja od 11. 4. 2020.

2 V plačno podskupino A1 iz Priloge 3 ZSPJS so uvrščene 
funkcije: predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni 
sekretar, generalni sekretar vlade, generalni sekretar predsednika 
republike, vodja kabineta predsednika republike, namestnik gene-
ralnega sekretarja predsednika republike in svetovalec predsedni-
ka republike.

3 V plačno podskupino A2 iz Priloge 3 ZSPJS so uvrščene 
funkcije: predsednik državnega zbora, podpredsednik državne-
ga zbora, poslanec evropskega parlamenta, poslanec, generalni 
sekretar državnega zbora, sekretar državnega sveta, predsednik 
državnega sveta.

4 V plačno podskupino A4 iz Priloge 3 ZSPJS so poleg funkcij 
državnih tožilcev (generalni državni tožilec, namestnik generalnega 
državnega tožilca, vodja okrožnega državnega tožilstva I, vodja 
okrožnega državnega tožilstva II, vodja okrožnega državnega to-
žilstva III, vrhovni državni tožilec svetnik, vrhovni državni tožilec, 
namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I, namestnik vodje 
okrožnega državnega tožilstva II, namestnik vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva III, višji državni tožilec svetnik, okrožni državni 
tožilec svetnik, višji državni tožilec, okrožni državni tožilec, pomoč-
nik okrožnega državnega tožilca) in funkcij na Ustavnem sodišču 

Poleg funkcionarjev Ustavnega sodišča so bili iz znižanja iz-
vzeti še funkcionarji sodne oblasti (plačna podskupina A3 iz 
Priloge 3 ZSPJS)5 in funkcionarji v lokalnih skupnostih (plačna 
podskupina A5 iz Priloge 3 ZSPJS).6,7

9. Z izpodbijano ureditvijo je bil torej začasno poslabšan 
z zakonom urejeni plačni položaj državnih tožilcev. Ukrep sicer 
ni veljal le za državne tožilce, glede na obseg zahteve pa se je 
Ustavno sodišče osredotočilo le na presojo ustavnosti izpodbija-
ne zakonske določbe v obsegu, v katerem se ta nanaša nanje.

10. Ustavno sodišče je že večkrat presojalo ustavnost 
ureditve, ki je pomenila poseg v pravno zavarovani položaj 
posameznikov glede njihove upravičenosti do prejemkov iz 
naslova delovnega oziroma službenega razmerja. Večina teh 
primerov se je nanašala na zadeve, ko je bila sprememba 
pravnega položaja posameznikov posledica plačne reforme, ki 
je pomenila celovito spremembo plačne ureditve, za kar pa ne 
gre v tej zadevi.8 V ustavnosodni presoji je zaslediti tudi primer, 
ko je Ustavno sodišče presojalo ureditev o znižanju prejem-
kov iz naslova delovnega razmerja kot posledico varčevalnih 
ukrepov, kar je, kot je razvidno iz nadaljevanja, tudi predmet 
obravnave v tej zadevi.9 Vendar pa je šlo v navedeni zadevi za 
primer presoje ureditve, s katero se državnim funkcionarjem 
ter poslovodnim in vodstvenim delavcem v javnih zavodih in 
družbah v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti v letu 1998 
ni izplačal regres za letni dopust, kar pomeni posebno dajatev 
iz delovnega oziroma službenega razmerja, in ne za poseg v 
samo pravico do plače, na kar se nanaša ta zadeva.

11. Predlagatelj očita izpodbijani ureditvi tako neskladje z 
načelom zaupanja v pravo (2. člen Ustave) kot tudi neskladje 
z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena 

(predsednik ustavnega sodišča, sodnik ustavnega sodišča, gene-
ralni sekretar ustavnega sodišča) uvrščene še naslednje funkcije: 
predsednik računskega sodišča, namestnik predsednika računske-
ga sodišča, sekretar računskega sodišča, varuh človekovih pravic, 
namestnik varuha človekovih pravic, generalni sekretar varuha 
človekovih pravic, predsednik državne revizijske komisije, vrhovni 
državni revizor, član državne revizijske komisije, informacijski po-
oblaščenec, generalni državni odvetnik, namestnik generalnega 
državnega odvetnika, predsednik komisije za preprečevanje korup-
cije, namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije, 
član komisije za preprečevanje korupcije, predsednik fiskalnega 
sveta in član fiskalnega sveta.

5 V plačno podskupino A3 iz Priloge 3 ZSPJS so uvrščene 
funkcije: predsedniki in podpredsedniki sodišč različnih stopenj in 
velikosti, vrhovni sodnik svetnik, vrhovni sodnik, generalni sekretar 
vrhovnega sodišča, višji sodnik svetnik, okrožni sodnik svetnik, 
okrajni sodnik svetnik, višji sodnik, okrožni sodnik, okrajni sodnik.

6 V plačno podskupino A5 iz Priloge 3 ZSPJS so uvrščene 
funkcije: župani in podžupani občin, glede na število njihovih pre-
bivalcev.

7 Predlagatelj opozarja, da se sporno znižanje prav tako ni 
nanašalo na državne pravobranilce, ki so v skladu s tretjim do petim 
v zvezi s sedmim odstavkom 95. člena ZDOdv do izteka mandata 
ostali funkcionarji.

8 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06, 
U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/07, in OdlUS 
XV, 85 – v nadaljevanju odločba št. U-I-60/06) – poseg v plače 
državnih tožilcev (134., 138. in 139. točka obrazložitve) ter (takrat) 
državnih pravobranilcev (147. točka obrazložitve); št. U-I-239/06 z 
dne 22. 3. 2007, 8. in 12. točka obrazložitve – poseg v plače direk-
torjev; št. U-I-10/08 z dne 9. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 107/09, 
in OdlUS XVIII, 56), 25., 26. in 30. točka obrazložitve – poseg v 
plače funkcionarjev varuha človekovih pravic; št. U-I-244/08 z dne 
21. 1. 2010 (Uradni list RS, št. 8/10), 11. točka obrazložitve – poseg 
v plače javnih uslužbencev.

Posebej je treba omeniti tudi zadevi, v katerih je šlo za vpra-
šanje varstva plačnega položaja sodnikov. Zgornjo premiso za 
presojo v teh zadevah je pomenilo načelo neodvisnosti sodnikov 
iz 125. člena Ustave, ki zagotavlja močnejše varstvo pred zniža-
njem plač, ki pa bi bilo izjemoma tudi lahko dopustno. Glej odločbi 
Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, 84. do 99. točka obrazložitve, 
in št. U-I-159/08 z dne 11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 120/08, in 
OdlUS XVII, 71), 33. do 46. točka obrazložitve.

9 Odločba št. U-I-260/98 z dne 9. 11. 2000 (OdlUS IX, 270). 
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Ustave).10 Glede na trditveno podlago zahteve bi lahko bila 
ustavnopravno pomembna oba očitka. Ustavno sodišče se je 
odločilo, da presojo izpodbijane ureditve najprej opravi z vidika 
skladnosti izpodbijane ureditve z načelom varstva zaupanja v 
pravo.

12. Načelo varstva zaupanja v pravo posamezniku za-
gotavlja, da mu država pravnega položaja ne bo poslabšala 
arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v pre-
vladujočem in ustavno dopustnem javnem interesu. Ker gre za 
splošno pravno načelo in ne neposredno za eno od človekovih 
pravic, ki jim po 15. členu Ustave pripada strožje varstvo zoper 
morebitne omejitve in druge posege, to načelo nima absolutne 
veljave in je v večji meri kot posamezne človekove pravice pod-
vrženo mogočim omejitvam, torej temu, da je treba v primeru 
konflikta oziroma kolizije med tem in drugimi ustavnimi načeli 
oziroma dobrinami v t. i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed 
ustavno varovanih dobrin je v posameznem primeru treba dati 
prednost. Pri vrednotenju načela varstva zaupanja v pravo 
je zlasti pomembno, ali so spremembe na pravnem področju 
relativno predvidljive in so torej prizadeti s spremembo lahko 
vnaprej računali ter kakšna sta teža spremembe in pomen 
obstoječega pravnega položaja za upravičence na eni strani 
in javni interes, ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe, 
na drugi strani.11

13. Ker Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, se lahko 
Ustavno sodišče v zvezi z razlogi za sprejetje izpodbijane 
ureditve opre le na zakonodajno gradivo v zvezi z ZIUZEOP. 
V uvodnem delu Predloga ZIUZEOP z dne 28. 3. 2020 (EPA 
1095 – VIII) je navedeno, da je razglasitvi epidemije COVID-19 
na območju Republike Slovenije12 sledilo sprejetje številnih 
ukrepov, ki v kar največji možni meri omejujejo javno življenje 
in javno zbiranje ljudi na območju Republike Slovenije. Ker so 
zaradi tega nastajale številne posledice na vseh ravneh druž-
be, je treba z ZIUZEOP določiti ukrepe za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 na različnih področjih.13 Za te ukrepe je 

10 Predlagatelj zatrjuje tudi neskladje izpodbijane ureditve 
s splošnim načelom sorazmernosti iz 2. člena Ustave, ki pa ne 
more biti samostojno merilo za presojo skladnosti izpodbijane 
ureditve z Ustavo, temveč je vezano na ugotovljeni poseg v posa-
mezno človekovo pravico (tako Ustavno sodišče npr. v odločbah 
št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 118/05, in 
OdlUS XIV, 88), 22. točka obrazložitve; št. U-I-178/10 z dne 3. 2. 
2011 (Uradni list RS, št. 12/11, in OdlUS XIX, 17), 32. točka obra-
zložitve; št. U-I-123/11 z dne 8. 3. 2012 (Uradni list RS, št. 22/12), 
10. točka obrazložitve, in št. U-I-52/20 z dne 10. 6. 2021 (Uradni 
list RS, št. 108/21), 10. točka obrazložitve). Sicer pa se zahteva 
po sorazmernosti ureditve, čeprav ne na način strogega testa 
sorazmernosti, odraža tudi pri tehtanju v primeru kolizije med na-
čelom varstva zaupanja v pravo in zasledovanimi drugimi ustavno 
varovanimi dobrinami.       

11 Glej npr. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-11/07 z 
dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 86), 
13. točka obrazložitve; št. U-I-110/15, Up-568/15 z dne 1. 3. 2018 
(Uradni list RS, št. 29/18), 26. točka obrazložitve; in št. U-I-303/18 
z dne 18. 9. 2019 (Uradni list RS, št. 59/19, in OdlUS XXIV, 15), 
17. točka obrazložitve.

12 Odredba o razglasitvi epidemije COVID-19 na območju 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).

13 Predlagani so bili različni ukrepi na področju dela in plače-
vanja prispevkov za socialno varnost (npr. povračila nadomestila 
plače delavcem, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati 
dela, in povračila nadomestila plače delavcem, ki ne morejo opra-
vljati dela zaradi višje sile, in oprostitve plačila prispevkov za te 
delavce), zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic 
iz naslova starševskega varstva (npr. enkratni solidarnostni doda-
tek za upokojence in druge ranljive skupine oseb), davkov (npr. 
oprostitve plačila obrokov predhodne akontacije dohodnine oziro-
ma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih 
oseb), javnih financ (npr. spremenjeni plačilni roki), kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane, upravljanja voda, kulture, znanosti in raz-
iskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, 
zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, 

treba zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati. Posebnih razlogov za to, zakaj naj bi prišlo 
do znižanja plač funkcionarjev in v tem okviru do znižanja plač 
državnih tožilcev, v obrazložitvi Predloga ZIUZEOP ni najti. 
Obrazložitev te zakonske določbe zajema zgolj ponovitev njene 
vsebine ter pojasnilo, zakaj se znižanje ne nanaša na funkci-
onarje sodne veje oblasti in Ustavnega sodišča. Vendar pa je 
na podlagi zgoraj navedenih splošnih razlogov za sprejetje 
ZIUZEOP mogoče sklepati, da je bilo znižanje plač namenjeno 
zagotovitvi sredstev, potrebnih za izvajanje interventnih ukre-
pov za blažitev posledic epidemije COVID-19, ki jih ob pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Navedeno pomeni, da je 
šlo za ukrep, s katerim naj bi se pridobila sredstva, potrebna 
za financiranje ukrepov države, sprejetih za blažitev posledic 
epidemije COVID-19 za posameznike in gospodarstvo, ki jih 
država ni mogla načrtovati ob pripravi proračuna.

14. V ustavnosodni presoji je uveljavljeno stališče, da je 
ekonomska nezmožnost države za pokrivanje prejemkov iz 
javnih sredstev oziroma zagotavljanje vzdržnih javnih financ in 
omejitev proračunskih izdatkov lahko razlog za znižanje takšnih 
prejemkov.14 Sprejeto je tudi stališče, da so varčevalni ukrepi 
kot del ekonomske politike države (zmanjšanje obsega javnih 
financ oziroma njihova uskladitev z realnimi možnostmi) lah-
ko razlog, utemeljen v prevladujočem in ustavno dopustnem 
javnem interesu, za zoženje oziroma zmanjšanje zakonsko 
priznanih pravic.15 Navedeno pomeni, da so resni ekonomski 
razlogi na strani države, zaradi katerih se kaže nujna potreba 
po zmanjšanju določenih prejemkov ali dajatev iz javnih sred-
stev, načeloma lahko ustavno dopustni razlog za poslabšanje 
z zakonom že priznanih pravic posameznikov. To mora veljati 
tudi v primeru, ko država sredstva, ki jih ob upoštevanju finanč-
nega stanja lahko pridobi le s posegom v zakonsko že prizna-
ne pravice posameznikov, potrebuje za financiranje določenih 
novih, ob pripravi proračuna nepredvidenih izdatkov.16 Pri tem 
ni mogoče kategorično izključiti, da se lahko zaradi resnega 
ekonomskega stanja države v določenih primerih izjemoma 
poseže tudi v zakonsko pravico posameznika do plače, seveda 
ob upoštevanju, da gre za temeljno pravico iz delovnega ozi-
roma službenega razmerja, ki posamezniku praviloma pomeni 
temelj za njegovo preživljanje. Zakonodajalec namreč nima le 
pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim 

pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja in izvajanja javnih 
storitev. Njihov namen je bil ohranjanje delovnih mest in delovanja 
podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj 
ogroženih zaradi epidemije COVID-19, izredna pomoč samozapo-
slenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno razisko-
valnim projektom za boj z epidemijo COVID-19, oprostitev plačila 
storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

14 Glej na primer odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-223/96 
z dne 11. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 49/98, in OdlUS VII, 123), 
16. točka obrazložitve; št. U-I-186/12 z dne 14. 3. 2013 (Uradni list 
RS, št. 25/13, in OdlUS XX, 3), 20. točka obrazložitve; št. U-I-13/13 
z dne 14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 98/13), 10. točka obrazlo-
žitve; št. U-I-109/15 z dne 19. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 38/16), 
23. točka obrazložitve; in št. U-I-122/15, U-I-199/15 z dne 17. 3. 
2016 (Uradni list RS, št. 24/16), 18. točka obrazložitve. Primer-
jaj tudi z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-80/16, U-I-166/16, 
U-I-173/16 z dne 15. 3. 2018 (Uradni list RS, št. 24/18, in OdlUS 
XXIII, 3), iz katere prav tako izhaja, da je ekonomska nezmožnost 
države za pokrivanje prejemkov iz javnih sredstev sicer lahko 
razlog, utemeljen v prevladujočem in ustavno dopustnem javnem 
interesu, za njihovo znižanje. Vendar pa morajo biti razlogi, ki so 
spodbudili zakonodajno spremembo, če se s spremembami zako-
nodaje posega v pridobljene in pričakovalne pravice posameznikov 
in s tem hkrati v že obstoječa pravna razmerja, ki so nastala po 
do tedaj veljavnem pravu, še posebno očitni in utemeljeni (37. do 
39. točka obrazložitve).

15 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-260/98, 12. točka ob-
razložitve. 

16 Odgovor na to, ali je poseg dejansko ustavno dopusten, 
tudi v tem primeru sicer da šele tehtanje dobrin v konfliktu, to je 
tehtanje med pravico, v katero se posega z izpodbijano ureditvijo, 
in pravico, ki naj bi se zagotovila s privarčevanimi sredstvi. 
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družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo 
spremenjena družbena razmerja, saj je načelo prilagajanja 
prava družbenim razmeram eno od načel pravne države.17 
Vendar pa mora biti obstoj resnih ekonomskih razlogov na 
strani države, ki terjajo poseg v zakonsko priznane pravice 
posameznikov, jasno izkazan.18

15. V Predlogu ZIUZEOP je zgolj pavšalno navedeno, 
da so za izvajanje ukrepov države, sprejetih za blažitev posle-
dic epidemije COVID-19, potrebna sredstva, ki jih ob pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Pri tem ni niti zatrjevano, 
da država teh sredstev sploh ne more zagotoviti drugače kot 
s posegom v zakonsko priznane pravice posameznikov, prav 
tako pa ta poseg v Predlogu ZIUZEOP ni omenjen v opredelitvi 
posledic, ki jih bo imelo sprejetje zakona. Kolikor gre za ukre-
pe, ki jih za enako časovno obdobje kot znižanje plače uvaja 
že ZIUZEOP, je v Predlogu ZIUZEOP celo navedeno, da so 
sredstva za izvajanje tega zakona zagotovljena v okviru prora-
čuna za leto 2020. Brez drugačnih navedb Državnega zbora, ki 
odgovora na zahtevo ni podal, je navedeno mogoče razumeti le 
tako, da financiranje ukrepov za blažitev epidemije COVID-19, 
sprejetih z ZIUZEOP, za državo ni pomenilo finančnega breme-
na, ki ga ne bi zmogla nositi brez posega v zakonsko priznane 
pravice posameznikov. V zvezi s tem tudi ni mogoče zane-
mariti, da je bil izpodbijani ukrep bolj kot ne osamljen primer 
ukrepa, s katerim naj bi se blažil pritisk sprejetih ukrepov za 
blažitev posledic epidemije COVID-19 na javne finance, in ne 
eden izmed številnih varčevalnih ukrepov, s katerim bi se po-
skušala zagotoviti potrebna sredstva za obvladovanje posledic 
epidemije COVID-19, kar bi verjetneje kazalo na resno potrebo 
države po iskanju sredstev za financiranje navedenih ukrepov.

16. Iz navedenega izhaja, da ni izkazan že prvi pogoj, ki 
mora biti izpolnjen za skladnost izpodbijane ureditve z načelom 
zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave, to je izkazanost ustavno 
dopustnega razloga za poslabšanje z zakonom urejenega po-
ložaja posameznikov. Zato niti ni mogoča nadaljnja presoja, ki 
se izvaja v okviru presoje skladnosti izpodbijane ureditve z na-
čelom varstva zaupanja v pravo (tehtanje, kateri izmed dobrin 
v konfliktu kaže dati prednost) in v okviru katere bi bilo, na kar 
opozarja tudi predlagatelj, eno od bistvenih vprašanj tudi to, ali 
so državni tožilci z izpodbijano ureditvijo lahko računali oziroma 
ali so se nanjo lahko pripravili.

17. Navedeno pomeni, da izpodbijana ureditev, kolikor 
se je nanašala na državne tožilce, ni bila v skladu z 2. členom 
Ustave. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje izpodbijane 
ureditve z Ustavo že iz tega razloga, ni presojalo še očitka o 
njenem neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

18. Ker presojana zakonska določba ne velja več, je lahko 
Ustavno sodišče v zvezi z njo le ugotovilo, da je bila v neskladju 
z Ustavo (1. točka izreka). Državnemu zboru zato tudi ni moglo 
naložiti odprave ugotovljene protiustavnosti. Da bi omogočilo 
ustavnoskladno odločanje v postopkih, v katerih bodo pristojni 
organi presojano določbo še vedno morali uporabiti, je na pod-
lagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način izvršitve 
svoje odločbe. Določilo je, da se v postopkih, v katerih morajo 
pristojni organi glede državnih tožilcev še vedno uporabiti ne 
več veljavni prvi odstavek 69. člena ZIUZEOP, šteje, da zniža-
nje plače po tej določbi za njih ni veljalo (2. točka izreka).

17 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-69/03 z dne 
20. 10. 2005 (Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 75), 7. toč-
ka obrazložitve, in št. U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16, 38. točka 
obrazložitve.   

18 Da gre za takšen primer, lahko izhaja že iz splošno znanih 
dejstev o slabem javnofinančnem položaju države v obdobjih eko-
nomske krize. Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/12, 
U-II-2/12 z dne 17. 12. 2012 (Uradni list RS, št. 102/12, in 
OdlUS XIX, 39), 54. točka obrazložitve, v kateri je Ustavno sodi-
šče sprejelo oceno Državnega zbora, s katero je ta utemeljeval 
nujnost sprejetja ustreznih ukrepov za zagotovitev javnofinančne 
vzdržnosti delovanja države v pogojih tedanje ekonomske krize, in 
z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16, 
41. točka obrazložitve.

C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 

47. in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki Dr. Dr. Klemen Jaklič 
(Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Neža Kogovšek 
Šalamon, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič in Marko Šorli. 
Sodnik dr. Rok Čeferin je bil pri odločanju izločen. Ustavno 
sodišče je odločbo sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti 
sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli.

Dr. Matej Accetto
predsednik

371. Odločba o ugotovitvi, da točke 3, 7 in 13 
prvega odstavka 44. člena in prvi odstavek 
45. člena Zakona o dohodnini niso v neskladju 
z Ustavo

Številka: U-I-196/19-12
Datum: 2. 2. 2023

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora 
Republike Slovenije, na seji 2. februarja 2023

o d l o č i l o :

Točke 3, 7 in 13 prvega odstavka 44. člena in prvi odsta-
vek 45. 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, 39/22 
in 158/22) niso v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Skupina dvaintridesetih poslank in poslancev Držav-

nega zbora vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 44. in 45. člena 
Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2). Predlagatelji 
menijo, da zaradi izpodbijane ureditve ZDoh-2 pri odmeri doho-
dnine od dohodkov iz zaposlitve prihaja do neenake obravnave 
slovenskih davčnih rezidentov, ki delajo v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju Slovenija) pri slovenskem delodajalcu, in sloven-
skih davčnih rezidentov, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu 
(t. i. čezmejni delovni migranti). Slednji naj bi po odbitku davka 
prejeli nižji razpoložljivi dohodek, saj naj bi jim izpodbijana 
ureditev, drugače kot zavezancem, ki delajo v Sloveniji, omogo-
čala, da davčno osnovo znižajo za povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela ter stroškov prehrane. Neto učinek znižanja 
davčne osnove naj ne bi zagotovil enakega učinka, ki je za-
vezancem, ki delajo v Sloveniji, zagotovljen z delovnopravno 
zakonodajo. Zniževanje davčne osnove naj bi uvedlo kriterij, 
po katerem se stroški v zvezi z delom čezmejnim delovnim 
migrantom priznavajo glede na višino njihove bruto plače in ne 
glede na dogovorjene pravice iz delovnopravne zakonodaje 
in kolektivnega dogovarjanja med socialnimi partnerji. Poleg 
tega naj bi izpodbijana ureditev povzročala neenakost tudi 
med samimi čezmejnimi delovnimi migranti. Čezmejni delovni 
migranti z višjimi bruto dohodki naj bi bili deležni ugodnejše 
davčne obravnave pri povrnitvi stroškov v zvezi z delom kot tisti 
z nižjimi dohodki. Končno naj bi bili čezmejni delovni migranti 
neenako obravnavani tudi pri vplivu posebnih dodatkov za 
delo (npr. nedeljsko delo, delo ob praznikih, jubilejne nagrade, 
regres) na obdavčitev. Izpodbijana ureditev naj bi bila zato v ne-
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skladju z načelom socialne države iz 2. člena Ustave, načelom 
davčne pravičnosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave ter 
s pravico delavcev do prostega gibanja iz 45. člena Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C 202, 
7. 6. 2016, v nadaljevanju PDEU), saj naj bi oteževala prosti 
pretok delavcev.

2. Zahteva je bila poslana Državnemu zboru, ki je nanjo 
odgovoril. Po mnenju Državnega zbora predlagatelji protiustav-
nosti 44. člena ZDoh-2, ki se nanaša na zavezance z virom do-
hodka v Sloveniji, niso utemeljili. Osnovni namen izpodbijanega 
45. člena ZDoh-2 naj bi bil, da se zavezanci glede pravice do 
izvzetja stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z 
dela iz davčne osnove kar najbolj izenačijo, ne glede na kraj 
opravljanja dela in lokacijo delodajalca. Pogoji za priznanje na-
vedenih stroškov ter njihova višina naj bi bili za vse zavezance 
na zakonski ravni določeni enako, upoštevaje pravice iz sloven-
ske delovnopravne zakonodaje in kolektivno dogovarjanje med 
socialnimi partnerji. Za razliko od zavezancev, ki so zaposleni 
v Sloveniji, pa se čezmejnim delovnim migrantom prizna višji 
strošek prehrane med delom, ker naj bi bili stroški prehrane 
med delom v tujini dejansko višji. Razlikovanja, ki jih izposta-
vljajo predlagatelji, po mnenju Državnega zbora niso neposre-
dna posledica izpodbijanih določb ZDoh-2, temveč razlogov, ki 
so izven dosega zakonodajalca. Višina in način obračunavanja 
in izplačevanja plače ter stroškov v zvezi z delom v tujini sta 
odvisna od pravnega reda posamezne države in konkretnega 
delovnega razmerja s tujim delodajalcem. Ker pravna ureditev 
delovnih razmerij (med drugim tudi kolektivnega dogovarjanja) 
v tujini ni enaka kot v Sloveniji in ker zaposleni v tujini (na pri-
mer v Republiki Avstriji – v nadaljevanju Avstrija) praviloma ne 
dobijo posebnih plačil stroškov prehrane med delom in prevoza 
na delo in z dela, temveč so ti stroški vključeni v njihovo bruto 
plačo, je Državni zbor mnenja, da položaja zavezancev, zapo-
slenih v tujini, ni mogoče popolnoma enako urediti. Da bi se 
dosegel kar najbolj primerljiv položaj z zavezanci, zaposlenimi 
v Sloveniji, pa se po ZDoh-2 posamezni dohodki zavezancev, 
zaposlenih v tujini, obravnavajo na enak način, in sicer tako, 
da se izvzamejo iz davčne osnove in so iz osnove izvzeti ves 
čas, ne glede na to, kdaj je davčna obveznost ugotovljena. 
Državni zbor še poudarja, da načelo enakomerne porazdelitve 
davčnega bremena med zavezance ne pomeni, da bi davek 
moral predstavljati enak delež v razpoložljivem dohodku za-
vezanca po plačilu davka, temveč je to načelo treba presojati 
z vidika določitve davčne osnove, davčne stopnje ter davčne 
oprostitve. Protiustavnosti določb ZDoh-2, ki urejajo dohodek, 
ki se všteva v davčno osnovo, davčno stopnjo in davčne opro-
stitve, naj predlagatelji ne bi zatrjevali. Državni zbor še dodaja, 
da se je zakonodajalec s spremembo 45. člena ZDoh-2 v letu 
2016 odzval na črtanje petega odstavka 113. člena ZDoh-2, 
ki je določal posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne 
migrante in za katerega je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v 
neskladju z Ustavo. Navedba predlagateljev, da je zavezanec, 
zaposlen v Avstriji, v slabšem položaju od zavezanca, ki je za-
poslen v Sloveniji, ker uresničuje svoboščino prostega gibanja 
delavcev, naj bi bila pavšalna. Temeljila naj bi na primerjavi 
ozkega segmenta izvzetja dela stroškov iz davčne osnove 
zavezancev, popolne primerjave celostne davčne obravnave 
zavezancev, zaposlenih v tujini, pa naj predlagatelji ne bi opra-
vili. Davčna ureditev je v pristojnosti posamezne države, zato 
naj davčne pravičnosti tam, kjer je prisoten element tujine, ne bi 
bilo mogoče doseči v absolutnem obsegu. Na podlagi pravnega 
reda Evropske unije (v nadaljevanju EU) oziroma na podlagi 
meddržavnih sporazumov pa naj bi zakonodajalec sprejemal 
ukrepe (bilateralne mednarodne konvencije za odpravo dvoj-
nega obdavčevanja, ustrezno področno zakonodajo itd.) za 
optimalno davčno obravnavo vseh zavezancev, ne glede na 
kraj opravljanja dela. Državni zbor še poudarja, da ima zako-
nodajalec pri izbiri davčnega predmeta in pri določitvi davčne 
osnove, davčne stopnje in davčnih oprostitev široko polje pro-
ste presoje. Stroški prehrane med delom in prevoza na delo in 
z dela naj bi bili za zaposlenega nepogrešljivi, zato naj jih ne 

bi bilo mogoče obremenjevati z dohodnino, ki je po svoji naravi 
davek na povečano premoženje. Navedeno naj bi zakonoda-
jalec z izvzetjem dela dohodka iz davčne osnove upošteval 
tako za zavezance, zaposlene v Sloveniji (44. člen ZDoh-2), 
kot tudi za zavezance, zaposlene v tujini (45. člen ZDoh-2). 
Državni zbor zato meni, da izpodbijani določbi ZDoh-2 nista v 
neskladju z Ustavo.

3. O zahtevi je mnenje podala Vlada. Ta poudarja, da sis-
tem obdavčitve dohodkov v Sloveniji temelji na bruto dohodkih. 
V davčno osnovo za obdavčitev dohodka iz delovnega razmer-
ja se med drugim vštevajo plača, nadomestilo plače, bonitete in 
tudi povračila stroškov v zvezi z delom. člena 44 in 45 ZDoh-2 
pa nato podrobneje določata, kateri deli celotnega (bruto) do-
hodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo v davčno osnovo 
za obdavčitev tega dohodka. Izhodišče za obdavčitev dohod-
kov iz delovnega razmerja je po 44. in 45. členu ZDoh-2 enako. 
Po obeh določbah je predvideno, da se povračila stroškov v 
zvezi z delom, kot so stroški prehrane med delom in prevoza 
na delo in z dela, ne vštevajo v davčno osnovo. Izpodbijani do-
ločbi ZDoh-2 zato po mnenju Vlade nista v neskladju z načelom 
enakosti. Izračuni predlagateljev naj bi bili napačni, saj ne izha-
jajo iz enake višine bruto dohodkov iz delovnega razmerja (ki 
med drugim zajemajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom), 
temveč iz enake višine bruto plače, ki pri domačem delavcu ne 
vsebuje vseh dohodkov, ki se po 37. členu ZDoh-2 obravnavajo 
kot dohodek iz delovnega razmerja. Vlada zato mnenju prilaga 
svoje izračune in poudarja, da je treba pri izračunih dohodnine 
izhajati iz opredelitve davčne osnove dohodka iz delovnega 
razmerja, kot izhaja iz ZDoh-2, in upoštevati tudi razliko pri 
višini osnove za obračun prispevkov za socialno varnost. V 
Sloveniji namreč stroški v zvezi z delom niso vključeni v osnovo 
za izračun prispevkov za socialno varnost, medtem ko so v sis-
temih, ki posebnih pravic (izven bruto plače) ne poznajo, stroški 
v zvezi z delom del bruto dohodka in so vključeni v osnovo za 
obračun prispevkov za socialno varnost ter zmanjšujejo osnovo 
za dohodnino. Pri tem Vlada izpostavlja tudi, da se čezmejne-
mu delovnemu migrantu v primerjavi z domačim delavcem pri 
izračunu davčne obveznosti upoštevajo višji stroški v zvezi z 
delom. Vlada ob tem dodaja, da navedba predlagateljev, da 
stroški v zvezi z delom za čezmejne delovne migrante v skladu 
s 45. členom ZDoh-2 znižujejo davčno osnovo, neto znesek 
pa se zanje zagotovi prek t. i. davčnega kredita, ne drži. Poja-
snjuje, da se v slovenski ureditvi obdavčitve dohodkov fizičnih 
oseb z dohodnino načelo davčne ugodnosti prek davčnega 
kredita zagotavlja le v primerih iz tretjega do šestega odstavka 
112. člena ZDoh-2, to je t. i. olajšava za upokojence.

4. Vlada nadalje navaja, da sistem davčnih ugodnosti 
– tako izvzem določenih dohodkov iz davčne osnove kot tudi 
davčne olajšave – v sistemu progresivnega obdavčenja pome-
ni, da imajo te ugodnosti v osnovi večji davčni učinek, čim višja 
je mejna davčna stopnja zavezanca za dohodnino. Ob tem je 
na drugi strani treba upoštevati tudi dejstvo, da progresivna 
davčna lestvica za zavezance z višjo mejno davčno stopnjo 
pomeni, da so zavezani k plačilu višje davčne obveznosti (v 
deležu od celotnega bruto dohodka) kot zavezanci z nižjo 
mejno davčno stopnjo. Navedeno je po mnenju Vlade v skladu 
z načelom socialne države iz 2. člena Ustave in sistemom za-
gotavljanja socialne varnosti, ki je v Sloveniji povezan z višino 
razpoložljivega dohodka. Navedbe vlagatelja, da izpodbijani 
45. člen ZDoh-2 zavezancem z nižjimi dohodki v primerjavi s 
preostalimi zavezanci prinaša še nižji razpoložljivi dohodek, naj 
bi bile zato neutemeljene in naj bi pomenile napad na osnovni 
sistem progresivnosti obdavčenja dohodkov fizičnih oseb z 
dohodnino. Vlada pri tem poudarja, da je progresivna davčna 
lestvica uveljavljen mednarodni sistem na področju obdavčenja 
dohodkov fizičnih oseb v razvitih družbah in po teoriji odraža 
višjo stopnjo prerazdeljevanja in oblikovanja davčnih načel. 
Navaja še, da do enakega učinka različnega znižanja davčne 
osnove pride tudi pri domačih delavcih, saj se tudi zanje upo-
števa enako načelo zniževanja davčne osnove za dohodke iz 
naslova povračila stroškov v zvezi z delom. Davčna obravnava 
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dohodkov fizičnih oseb po mnenju Vlade ne more zagotoviti 
enakega dohodka, saj se z davčno zakonodajo obdavčujejo do-
hodki in izenačujejo učinki različnih delovnopravnih sistemov, 
ne pa dodeljujejo pravice do dohodka. Enako naj bi veljalo tudi 
za obdavčitev vseh drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki 
jih v zahtevi izpostavljajo predlagatelji. Vključitev oproščenih 
dohodkov iz tujine v izračun davčne osnove, davčne stopnje in 
davka v Sloveniji naj bi bila v skladu z načelom davčne avtono-
mije svobodna izbira Slovenije glede organiziranosti lastnega 
davčnega sistema. Ker naj izpodbijana 44. in 45. člen ZDoh-2 
ne bi povzročila, da čezmejni delovni migranti izgubijo del davč-
nih ugodnosti, ki bi jim bile sicer dodeljene, če bi bili vsi njihovi 
dohodki prejeti v Sloveniji, po mnenju Vlade ne nasprotujeta 
svoboščini prostega gibanja delavcev iz 45. člena PDEU v 
zvezi z 8. in 153. členom Ustave.

B. – I.
Procesne predpostavke in obseg presoje
5. V obravnavani zadevi je zaradi prenehanja mandata Dr-

žavnega zbora prenehal tudi mandat poslankam in poslancem, 
ki so podpisniki zahteve. Vendar skupina poslank in poslancev 
s tem ni izgubila sposobnosti biti stranka v postopku pred 
Ustavnim sodiščem. V skladu s tretjim odstavkom 23.a člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju 
ZUstS), ki je bil dodan z Zakonom o dopolnitvi Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 23/20 – v nadaljevanju 
ZUstS-C), namreč Ustavno sodišče nadaljuje postopek obrav-
navanja zahteve tudi, če se med postopkom konča mandatna 
doba Državnega zbora. Glede na 2. člen ZUstS-C se 23.a člen 
ZUstS uporablja tudi za odprte postopke, začete pred njegovim 
sprejetjem.

6. Predlagatelji navajajo, da izpodbijajo 44. in 45. člen 
ZDoh-2. Vendar je iz vsebine zahteve razvidno, da zahtevajo 
presojo ustavne skladnosti izpodbijane ureditve le glede treh 
vprašanj, in sicer: 1. Ali je davčna obravnava povračil stroškov 
prehrane med delom in prevoza na delo in z dela po 45. čle-
nu ZDoh-2 v skladu s splošnim načelom enakosti iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave in 45. členom PDEU?, 2. Ali je 
45. člen ZDoh-2, ki naj bi pri priznavanju stroškov prehrane in 
prevoza na delo in z dela čezmejne delovne migrante, ki imajo 
višji dohodek iz zaposlitve, obravnaval ugodneje kot čezmejne 
delovne migrante z nižjim dohodkom iz zaposlitve, v skladu z 
načelom socialne države iz 2. člena Ustave in drugim odstav-
kom 14. člena Ustave? in 3. Ali je davčna obravnava regresa, 
jubilejne nagrade in dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, 
ki jih prejmejo čezmejni delovni migranti, v skladu z drugim 
odstavkom 14. člena Ustave in 45. členom PDEU? Glede na 
opredeljeno vsebino je Ustavno sodišče štelo, da predlagatelji 
izpodbijajo le 3., 7. in 13. točko prvega odstavka 44. člena 
ZDoh-2 ter prvi odstavek 45. člena ZDoh-2.

B. – II.
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, ki jih slovenski 

davčni rezidenti prejmejo v tujini pri tujem delodajalcu
7. Davčna obveznost posameznika je odvisna od njego-

vega statusa (rezident ali nerezident). V skladu z načelom ob-
davčitve svetovnega dohodka (prvi odstavek 5. člena ZDoh-2) 
so slovenski davčni rezidenti zavezani za plačilo dohodnine od 
vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, 
ki imajo vir zunaj Slovenije. Navedeno načelo temelji na per-
sonalni davčni pristojnosti nad rezidenti Slovenije (residence 
principle of taxation). Po drugi strani so davčni nerezidenti 
zavezani le za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo 
vir v Sloveniji (drugi odstavek 5. člena ZDoh-2), v skladu z 
načelom obdavčitve po viru dohodka, ki temelji na teritorialni 
davčni pristojnosti nad slovenskimi dohodkovnimi viri (source 
principle of taxation).1

1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-147/12 z dne 29. 5. 
2013 (Uradni list RS, št. 52/13, in OdlUS XX/7), 7. točka obrazlo-
žitve.

8. Enake navezne okoliščine za izvajanje davčne pristoj-
nosti pozna tudi večina tujih držav, kar na mednarodni ravni 
vodi k dvojni obdavčitvi dohodka. Davkoplačevalec je lahko 
obdavčen kot nerezident v državi, v kateri je dohodek dosežen, 
hkrati pa je ta dohodek obdavčljiv tudi v državi, v kateri je rezi-
dent. Načelo obdavčitve svetovnega dohodka povzroča dvojno 
obdavčenje, ki nastane, kadar zaradi izvajanja vzporedne davč-
ne pristojnosti dveh držav članic obe državi istega davčnega 
zavezanca obdavčita za isti vir dohodka.2

9. Do opisanega položaja pride tudi pri obdavčitvi čezmej-
nih delovnih migrantov z dohodnino od dohodka iz zaposlitve. 
Čezmejni delovni migrant oziroma t. i. obmejni delavec je v 
pomenu davčnega prava zavezanec, ki zaradi opravljanja dela 
v tujini odhaja v tujino in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko 
vrača v Slovenijo. Ker je pri takem delavcu praviloma izpolnjen 
eden izmed pogojev iz 6. člena ZDoh-2 (npr. prijavljeno stal-
no prebivališče, običajno prebivališče ali središče osebnih in 
ekonomskih interesov v Sloveniji), se obravnava kot slovenski 
davčni rezident. To pomeni, da mora slovenskemu davčnemu 
organu poročati tako o dohodkih, ki jih prejme v Sloveniji, kot 
tudi o dohodkih, ki imajo vir v tujini (tj. o dohodkih, ki jih izplača 
tuji delodajalec). Pravico do obdavčitve dohodka iz zaposlitve, 
ki ga prejme čezmejni delovni migrant, pa ima v skladu z med-
narodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
praviloma tudi država, v kateri se zaposlitev izvaja.3

10. Iz ustaljene sodne prakse SEU izhaja, da so države 
članice EU pristojne za določitev meril za obdavčitev prihodkov 
in premoženja, da bi se izognile – tudi s konvencijami – dvoj-
nemu obdavčevanju, če EU ne sprejme ukrepov za poenotenje 
in uskladitev glede odprave dvojnega obdavčevanja. V tem 
okviru lahko države članice z dvostranskimi konvencijami pro-
sto določijo navezovalne okoliščine za porazdelitev davčne pri-
stojnosti.4 Sprejeti morajo potrebne ukrepe za preprečevanje 
dvojnega obdavčevanja tako, da uporabijo zlasti merila, ki se 
upoštevajo v mednarodni davčni praksi, kot se na primer kaže 
v Vzorčni davčni konvenciji, ki jo je pripravila Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), zlasti v njenem 
23.b členu.5

11. Slovenija odpravlja dvojno obdavčevanje s sklepanjem 
bilateralnih mednarodnih konvencij, v katerih za odpravo dvoj-
nega obdavčevanja dohodka iz zaposlitve uporablja metodo 
omejenega odbitka.6 Z Avstrijo, ki jo predlagatelji primeroma 
izpostavljajo v zahtevi, se dvojno obdavčevanje dohodka rezi-
denta Slovenije odpravlja s 1. točko 24. člena Konvencije med 

2 Prav tam, 8. točka obrazložitve. Tako dvojno obdavčitev 
opredeljuje tudi Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju SEU). Glej 
na primer sodbi v zadevi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA proti 
Administración General del Estado, C-157/10, z dne 8. 12. 2011, 
30. točka, ter v združenih zadevah Haribo Lakritzen Hans Riegel 
BetriebsgmbH in Österreichische Salinen AG proti Finanzamt Linz, 
C-436/08 in C-437/08, z dne 10. 2. 2011, 171. točka.

3 Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve je praviloma urejena v 
15. členu dvostranskih mednarodnih pogodb, ki jih države sklepajo 
z namenom odprave dvojnega obdavčevanja. Po prvem odstavku 
navedene določbe se lahko dohodek iz zaposlitve posameznega 
rezidenta obdavči v tisti državi pogodbenici, v kateri se zaposlitev 
dejansko izvaja. Pravico do obdavčitve istega dohodka iz zaposli-
tve imata torej istočasno obe državi (država vira po mednarodni 
pogodbi in država rezidentstva po načelu obdavčitve svetovnega 
dohodka).

4 Sodba SEU v zadevi Manfred Beker in Christa Beker proti 
Finanzamt Heilbronn, C-168/11, z dne 28. 2. 2013, 32. točka, in 
tam citirana sodna praksa.

5 Glej sodbo SEU v zadevi Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria SA proti Administración General del Estado, 31. točka, ki se 
sklicuje na sodbi v zadevi Mark Kerckhaert in Bernadette Morres 
proti Belgische Staat, C-513/04, z dne 14. 11. 2006, 23. točka, ter 
v zadevi Jacques Damseaux proti državi Belgiji, C-128/08, z dne 
16. 7. 2009, 33. točka.

6 Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvoj-
nega obdavčevanja in dohodka je dostopen na spletnih straneh 
Finančne uprave Republike Slovenije.
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Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Ura-
dni list RS, št. 20/98, MP, št. 4/98, Uradni list RS, št. 129/06, MP, 
št. 22/06, in Uradni list RS, št. 49/12, MP, št. 6/12 – BATIDO), 
kot je bila prilagojena z Večstransko konvencijo o izvajanju 
z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za 
preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja 
dobička (Uradni list RS, št. 12/18, MP, št. 2/18 – MVKPZDO). 
Kadar rezident Slovenije ustvari dohodek iz zaposlitve, Sloveni-
ja odobri kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta zne-
sek, ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Avstriji. Takšen 
odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega davka na 
dohodek, ki je bil izračunan pred odbitkom in ki se nanaša na 
dohodek, ki je obdavčljiv v Avstriji.

12. Za odpravo dvojnega obdavčenja dohodkov iz zapo-
slitve se metoda omejenega odbitka uporablja tudi v primerih, 
ko Slovenija s tujo državo nima sklenjene bilateralne konven-
cije o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Navedena metoda 
je urejena v sklopu IX. poglavja ZDoh-2 z naslovom »Odprava 
dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta z virom izven Slo-
venije«. V skladu s prvim odstavkom 136. člena ZDoh-2 tako 
lahko rezident od dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, odšteje 
znesek ustreznega dela dohodnine (odbitek), ki jo je plačal 
od dohodkov z virom izven Slovenije (tuji dohodki), vključenih 
v njegovo osnovo za dohodnino. Vendar pa odbitek dohodni-
ne od teh tujih dohodkov ne sme preseči zneska, nižjega od 
(1) zneska dohodnine od tujih dohodkov, ki je bil dokončen 
in dejansko plačan, ali od (2) zneska dohodnine, ki bi ga bilo 
treba plačati po tem zakonu od tujih dohodkov, če odbitek ne 
bi bil mogoč (prvi odstavek 137. člena ZDoh-2). Prvi odstavek 
110. člena ZDoh-2 za dohodke iz zaposlitve dopušča uporabo 
metode izvzetja s progresijo le, če je tako določeno z medna-
rodno pogodbo.

13. Poleg opisanih ukrepov za odpravo dvojnega obdav-
čevanja so imeli čezmejni delovni migranti do leta 2014 na 
podlagi takrat veljavnega petega odstavka 113. člena ZDoh-2 
pri odmeri dohodnine od dohodka iz zaposlitve priznano še 
posebno osebno olajšavo v višini 7.576,62 EUR letno. Vendar 
je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-147/12 presodilo, da je bila 
ureditev navedene davčne olajšave v neskladju z Ustavo, saj 
Državni zbor in Vlada za privilegirani davčni položaj čezmejnih 
delovnih migrantov v razmerju do slovenskih davčnih reziden-
tov, ki delajo v Sloveniji, nista izkazala razumnih in stvarnih 
razlogov. Zato je bila posebna davčna olajšava za čezmejne 
delovne migrante z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 96/13 – ZDoh-2M) 
ukinjena.

14. Z opisanimi mehanizmi za odpravo dvojnega obdav-
čevanja se na normativni ravni zagotavlja, da pri čezmejnih 
delovnih migrantih, ki davek od dohodka iz zaposlitve plačujejo 
v državi dela in v državi prebivališča, do dvojne obdavčitve ne 
pride. Obveznost plačila davka v dveh državah torej (še) ne 
pomeni dvojne obdavčitve, saj je z uporabo metode odbitka 
omogočeno, da obmejni delavci od dohodnine v Sloveniji odbi-
jejo v tujini plačano dohodnino. Če je davčna stopnja v državi, 
v kateri delajo, višja kot v Sloveniji, je to končna stopnja, in jim 
dohodnine v Sloveniji ni treba doplačati. Če je davčna stopnja v 
tujini nižja, morajo v Sloveniji doplačati zgolj razliko do odmer-
jene slovenske dohodnine. Do morebitne dvojne obdavčitve bi 
v posamičnih primerih lahko prišlo le, če davčni zavezanec v 
predpisanem roku ne bi uveljavljal odbitka davka, plačanega v 
tujini. Odprava dvojne obdavčitve je namreč pravica davčnega 
zavezanca, ki jo je treba uveljavljati po predpisanem postop-
ku (273. člen Zakona o davčnem postopku, Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 
90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19, 66/19 in 163/22 – v nada-
ljevanju ZDavP-2).

15. Ker tuji delodajalec ni plačnik davka v smislu ZDavP-2, 
mora čezmejni delovni migrant za dohodke iz zaposlitve z vi-
rom v tujini že med letom vložiti napoved za odmero akontacije 

dohodnine od dohodka iz zaposlitve (drugi odstavek 285. člena 
in 288. člen ZDavP-2).7 Že v medletni napovedi lahko uvelja-
vlja tudi dejanske stroške v skladu z ZDoh-2 (četrti odstavek 
289. člena ZDavP-2) in odbitek davka, plačanega v tujini, 
oziroma oprostitev (prvi odstavek 284.a člena ZDavP-2). Na 
podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini akontacije 
dohodnine od dohodka iz zaposlitve ter določi obroke za plače-
vanje akontacije (drugi in tretji odstavek 291. člena ZDavP-2). 
Za odmero in poračun dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v 
letno davčno osnovo, na letni ravni davčni organ za slovenske-
ga davčnega rezidenta sestavi informativni izračun dohodnine, 
ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri doho-
dnine (tretji odstavek 267. člena ZDavP-2). Informativni izračun 
dohodnine poleg podatkov, s katerimi razpolaga davčni organ, 
vsebuje tudi podatke o dohodkih slovenskih davčnih rezidentov, 
prejetih iz tujine, s katerimi davčni organ razpolaga na podlagi 
vloženih medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine. 
Zavezancu rezidentu se v izdanih informativnih izračunih do-
hodnine odbitek davka, plačanega v tujini, oziroma oprostitev, 
ki sta bila (med letom) upoštevana v odločbah o odmeri akon-
tacije dohodnine, ne priznata, ampak ju mora ponovno uve-
ljavljati v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine (drugi 
odstavek 284.a člena in 273. člen ZDavP-2). Če davčnemu 
zavezancu rezidentu informativni izračun dohodnine ni vročen 
do 15. junija tekočega leta za preteklo leto (npr. če je davčni 
zavezanec v določenem letu prejemal le obdavčljive dohodke 
iz tujine, za katere ni vlagal medletnih napovedi za odmero 
akontacije dohodnine), mora zavezanec do 31. julija vložiti 
napoved za odmero dohodnine, v kateri lahko od dohodkov z 
virom izven Slovenije, uveljavlja odbitek davka, plačanega v 
tujini, ali oprostitev.

16. Predmet obdavčitve ter davčno osnovo za odmero 
dohodnine od dohodka iz zaposlitve določajo členi 35–45a 
ZDoh-2. Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na 
podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve, pri čemer je zaposlitev 
vsako odvisno pogodbeno razmerje (delovno razmerje, drugo 
pogodbeno razmerje ali razmerje na drugi podlagi), v katero 
vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega in intelektualnega 
dela, ne glede na čas trajanja. Dohodek iz zaposlitve vključuje 
vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo. Čez-
mejni delovni migranti, ki so predmet obravnavane zahteve, v 
tujini praviloma prejemajo dohodek iz delovnega razmerja, ki 
po 37. členu ZDoh-2 vključuje zlasti na primer plačo, regres 
za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno 
pomoč, povračilo stroškov v zvezi z delom itd. Davčna osnova 
od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek iz 37. člena 
ZDoh-2, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, 
ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delo-
jemalec. V 44. členu ZDoh-2 so v trinajstih točkah taksativno 
opredeljene tudi vrste dohodkov iz delovnega razmerja, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo, oziroma višina, do katere se taki 
dohodki ne vštevajo v davčno osnovo. Pri tem je za zavezance, 
ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajal-
cem za delo v tujini, v 45. členu ZDoh-2 predvidena posebna 
ureditev glede uveljavljanja stroškov prevoza na delo in z dela 
ter stroškov prehrane med delom.

Izpodbijana ureditev
17. Izpodbijane 3., 7., in 13. točka prvega odstavka 

44. člena ZDoh-2 določajo:

7 Davčni zavezanec za redni mesečni dohodek, prejet iz de-
lovnega razmerja, ali pokojnino vloži pri davčnem organu napoved 
za odmero akontacije od dohodnine od dohodka iz zaposlitve v 
15 dneh od dneva, ko je prvič prejel dohodke iz delovnega razmer-
ja ali pokojnino (tretji odstavek 288. člena ZDavP-2). Če prejme 
spremenjeno višino rednega mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja ali pokojnine ali ko se spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo 
na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, mora po-
novno vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka 
iz zaposlitve v 15 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino 
dohodka, če ta sprememba znaša več kot 10 odstotkov (četrti 
odstavek 288. člena ZDavP-2).
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(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se 
ne vštevajo:

[…]
3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana 

med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski doda-
tek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, nadomestilo za 
ločeno življenje do višine, ki jo določi vlada, ter mesečni pavšal-
ni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi 
z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance;

[…]
7. jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za sku-

pno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob 
upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč do višine, ki jo 
določi vlada;

[…]
13. regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz de-

lovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv 
dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne 
plače zaposlenih v Sloveniji.

18. Izpodbijani prvi odstavek 45. člena ZDoh-2 določa:
(1) Zavezancu, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja 

s tujim delodajalcem za delo v tujini, se v davčno osnovo od 
tega dohodka ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med 
delom in stroška prevoza na delo in z dela glede na dejansko 
prisotnost na delovnem mestu v tujini, pod pogoji in do višine, 
ki jih na podlagi drugega odstavka 44. člena tega zakona določi 
vlada, pri čemer se stroški prehrane med delom priznajo do 
višine, povečane za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada.

Načelo enakosti pred zakonom na davčnem področju
19. Predlagatelji zatrjujejo, da so čezmejni delovni mi-

granti in zavezanci za dohodnino, ki delajo v Sloveniji pri 
slovenskem delodajalcu, glede odmere dohodnine v bistveno 
enakem položaju. Izpodbijana davčna ureditev naj bi kljub temu 
obe skupini davčnih zavezancev pri izračunu davčne osnove 
za dohodnino od dohodka iz zaposlitve različno obravnavala, 
in sicer tako pri priznavanju stroškov prehrane med delom in 
prevoza na delo in z dela kot tudi pri regresu, jubilejnih nagra-
dah in dodatkih za delo v posebnih pogojih dela. Predlagatelji 
nadalje menijo, da načelo davčne pravičnosti zahteva, da je 
čezmejni delovni migrant z nižjimi dohodki deležen ugodnejše 
davčne obravnave stroškov v zvezi z delom kot čezmejni delov-
ni migrant z višjimi dohodki. Učinek izpodbijane ureditve naj bi 
bil prav obraten. Predlagatelji torej smiselno zatrjujejo, da je iz-
podbijana davčna ureditev z več vidikov v neskladju z načelom 
davčne pravičnosti, ki je na davčnem področju izraz splošnega 
načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

20. Na davčnem področju ima zakonodajalec sicer široko 
polje proste presoje. V to polje spada tudi izbira predmeta 
obdavčitve, ki pove, kaj naj bo obdavčeno. 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, gospodarskimi, socialnopolitičnimi pa tudi 
davčnotehničnimi motivi, ne prizadevajo ustavnega načela ena-
kosti pred zakonom, četudi imajo skladno izbranemu predmetu 
obdavčitve za posledico različno davčno obremenitev posame-
znikov. Ustavno sodišče tako ne presoja, katera izmed davčnih 
obremenitev je najprimernejša za zadovoljitev finančnih potreb 
države – skupnosti.8

21. 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 

8 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).

(drugi odstavek 14. člena Ustave) je tako eno izmed jamstev, 
ki opredeljuje in omejuje zakonodajalčevo polje proste presoje 
na davčnem področju.9

22. 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.10 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,11 
pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in 
stvarnega razloga.

Glede davčne obravnave stroškov prehrane med de-
lom in prevoza na delo in z dela

a) Primerjava položajev čezmejnega delovnega migranta 
in zavezanca, ki dohodek iz delovnega razmerja prejema v 
Sloveniji pri slovenskem delodajalcu

23. Da bi Ustavno sodišče odgovorilo na prvo izposta-
vljeno vprašanje predlagateljev (glej 6. točko obrazložitve te 
odločbe), mora najprej presoditi, ali sta položaja slovenskega 
davčnega rezidenta, ki dohodek iz delovnega razmerja preje-
ma v tujini pri tujem delodajalcu (čezmejni delovni migrant), in 
slovenskega davčnega rezidenta, ki tak dohodek prejema v 
Sloveniji pri slovenskem delodajalcu, glede na predmet prav-
nega urejanja v bistvenem enaka.

24. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-147/12 že primer-
jalo čezmejne delovne migrante z drugimi zavezanci za plačilo 
dohodnine glede pravice prvih do posebne davčne olajšave 
oziroma glede obveznosti drugih do sorazmerno višjega plačila 
dohodnine. Presodilo je, da so čezmejni delovni migranti glede 
na v ZDoh-2 uveljavljeno načelo obdavčitve svetovnega do-
hodka rezidentov Slovenije (prvi odstavek 5. člena ZDoh-2) ter 
upoštevajoč metodo omejenega odbitka za odpravo dvojnega 
obdavčevanja v bistveno enakih položajih kot drugi zavezanci 
za plačilo dohodnine.

25. V obravnavani zadevi Ustavno sodišče primerja čez-
mejne delovne migrante z drugimi zavezanci za plačilo doho-
dnine glede pravice do izvzetja stroškov prehrane med delom 
in prevoza na delo in z dela iz davčne osnove za obračun 
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja. Ker ima izvzetje 
posameznih dohodkov iz davčne osnove enake praktične učin-
ke kot pravica do davčne olajšave, ki je bila predmet presoje 
v odločbi št. U-I-147/12, je treba ugotoviti, da sta tudi v obrav-
navani zadevi glede na predmet pravnega urejanja (tj. davčna 
osnova od dohodka iz delovnega razmerja) primerjana položaja 
v bistvenem enaka. Ustavno sodišče mora zato v nadaljevanju 
presoditi, ali sta primerjana položaja urejena različno.

26. Davčnim zavezancem, ki prejemajo dohodek iz de-
lovnega razmerja s slovenskim delodajalcem v Sloveniji, se na 
podlagi 3. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 pri odmeri 
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja v davčno osnovo 
ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana 
med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski doda-
tek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, nadomestilo za 
ločeno življenje do višine, ki jo določi vlada, ter mesečni pavšal-
ni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi 
z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance.

9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-313/13, 44. točka ob-
razložitve.

10 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2. 
2018 (OdlUS XXIII, 19), 10. točka obrazložitve.

11 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.
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27. Davčni zavezanci, ki prejemajo dohodek iz delovnega 
razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, lahko na podlagi 
prvega odstavka 45. člena ZDoh-2 zahtevajo, da se v davčno 
osnovo od tega dohodka ne všteva dohodek v višini stroška 
prehrane med delom in stroška prevoza na delo in z dela 
glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, pod 
pogoji in do višine, ki jih na podlagi drugega odstavka 44. člena 
ZDoh-2 določi vlada, pri čemer se stroški prehrane med delom 
priznajo do višine, povečane za 80 odstotkov glede na višino, 
ki jo določi vlada.12 V skladu s 45. členom ZDoh-2 se torej 
ti stroški ne obravnavajo kot stroški v zvezi s pridobivanjem 
dohodka, temveč kot dohodek, ki se (do določene višine) ne 
všteva v davčno osnovo.13

28. Metoda priznavanja stroškov prehrane med delom in 
prevoza na delo in z dela je pri izračunu davčne osnove torej 
tako za slovenske davčne rezidente, ki dohodke iz delovnega 
razmerja prejemajo v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu, kot 
za čezmejne delovne migrante enaka. V obeh primerih se stro-
ški prehrane med delom in prevoza na delo in z dela v skladu 
s 3. točko prvega odstavka 37. člena ZDoh-2 štejejo za doho-
dek iz delovnega razmerja. Tako po 3. točki prvega odstavka 
44. člena kot po prvem odstavku 45. člena ZDoh-2 pa je nato 
zagotovljeno, da se ti stroški (do višine, ki jo z uredbo določi 
vlada) ne vštevajo v davčno osnovo za obračun dohodnine od 
dohodka iz delovnega razmerja. Pri tem je za davčnopravno 
obravnavo stroškov v zvezi z delom nepomembno, ali je po 
delovnopravni zakonodaji zagotovljeno, da se stroški izplačajo 
ločeno,14 ali se izplačujejo kot del bruto plače posameznika, kot 
na primer v Avstriji. V obeh primerih se namreč stroški v zvezi z 
delom davčnopravno obravnavajo kot del dohodka iz delovne-
ga razmerja, ki je izhodišče za opredelitev davčne osnove za 
odmero dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja. Glede 
na navedeno je poenostavljeni izračun predlagateljev v tabeli 1 
na 3. strani zahteve, po katerem naj bi pri dveh zavezancih 
z enakim letnim bruto dohodkom 18.696,00 EUR razlika po 
obdavčitvi na podlagi 3. točke prvega odstavka 44. člena in 
prvega odstavka 45. člena ZDoh-2 znašala kar 1.752,00 EUR 
v korist zavezanca, ki dohodek prejema v Sloveniji pri sloven-
skem delodajalcu, očitno napačen. Predlagatelji namreč ne 
izhajajo iz enake višine bruto dohodka iz delovnega razmerja, 
temveč iz enake višine bruto plače, ki za domačega delavca ne 
vsebuje vseh dohodkov, ki so po 37. členu ZDoh-2 obravnavni 

12 Drugi odstavek 44. člena ZDoh-2 določa, da se pri dolo-
čanju višine povračil stroškov v zvezi z delom in dohodkov, ki jih 
v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka tega člena določi 
vlada, kot podlaga upošteva raven posameznih navedenih pravic 
delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na 
ravni države. Če delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov 
v zvezi z delom in dohodke, ki so višji od zneskov, ki jih za navede-
na povračila in dohodke določi vlada, se znesek posameznega po-
vračila oziroma dohodka v delu, ki presega znesek, določen s strani 
vlade, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

13 Do sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dohodnini (Uradni list RS, št. 63/16 – v nadaljevanju ZDoh-2R), 
ki se uporablja pri obdavčitvi za davčna leta od 1. 1. 2017 dalje, 
so lahko čezmejni delavci migranti na podlagi 45. člena ZDoh-2 
uveljavljali znižanje davčne osnove za stroške prevoza na delo in z 
dela (0,18 EUR za vsak poln kilometer razdalje med prebivališčem 
in mestom opravljanja dela) in stroške prehrane (6,12 EUR za 
vsak dan prisotnosti na delovnem mestu). Ti stroški so se torej do 
sprejetja ZDoh-2R obravnavali kot stroški v zvezi s pridobivanjem 
dohodka in ne kot dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva 
v davčno osnovo. Glej tudi Predlog zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), Poročevalec DZ, z dne 
8. 9. 2016, EPA 1441-VII, str. 31–32.

14 Na podlagi 130. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 15/22 – v nada-
ljevanju ZDR-1) mora delodajalec delavcu mesečno zagotoviti 
povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z 
dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in 
nalog na službenem potovanju. Če višina povračila stroškov v zvezi 
z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se 
določi s podzakonskim aktom.

kot dohodek iz delovnega razmerja (med drugim tudi stroškov 
v zvezi z delom).15 Kot pojasnjuje tudi Vlada, je treba za pra-
vilno primerjavo učinkov 3. točke prvega odstavka 44. člena 
ter 45. člena ZDoh-2 na razpoložljivi dohodek davčnega zave-
zanca pri obeh primerjanih položajih izhajati iz bruto dohodka 
18.696,00 EUR, ki tudi pri zavezancu, ki dela v Sloveniji, za-
jema 2.400,00 EUR stroškov, ki jih po podatkih predlagateljev 
takemu delavcu povrne delodajalec, saj dohodek iz delovnega 
razmerja v smislu 3. točke prvega odstavka 37. člena ZDoh-2, 
kot rečeno, zajema tudi te stroške.

29. Očitek predlagateljev, da zniževanje davčne osnove 
po prvem odstavku 45. člena ZDoh-2 uvaja kriterij, po katerem 
se stroški v zvezi z delom čezmejnim delovnim migrantom 
priznavajo glede na višino njihove bruto plače in ne glede na 
pravice iz delovnopravne zakonodaje in kolektivnega dogo-
varjanja med socialnimi partnerji, je nejasen. Kot pojasnjeno, 
prvi odstavek 45. člena ZDoh-2 ne določa zniževanja davčne 
osnove, temveč enako kot 3. točka prvega odstavka 44. člena 
ZDoh-2 predvideva, da se stroški prehrane in prevoza na delo 
in z dela v davčno osnovo sploh ne vštevajo. Poleg tega za 
obe primerjani skupini zavezancev glede višine stroškov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo, velja Uredba o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63,17, 71/18, 104/21, 114/21, 
87/22, 113/22 in 162/22 – v nadaljevanju Uredba).16 Po prvem 
odstavku 2. člena Uredbe se povračilo stroškov za prehrano 
med delom ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovne-
ga razmerja za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 
štiri ure ali več, do višine 7,96 EUR. Pri tem se čezmejnim 
delovnim migrantom glede na prvi odstavek 45. člena ZDoh-2 
stroški prehrane med delom priznajo do višine, povečane za 
80 odstotkov glede na višino, določeno z Uredbo.17 Na podlagi 
prvega odstavka 3. člena Uredbe pa za obe primerjani skupini 
zavezancev velja, da se povračilo stroškov za prevoz na delo 
in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja do višine 0,21 EUR za vsak poln kilometer razdalje 
med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za 
vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj 
en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebi-
vališča. Če je znesek za posamezni mesec, določen v prvem 
odstavku 3. člena Uredbe, za posameznega delojemalca nižji 
od 140 EUR, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela v višini 140 EUR mesečno (drugi 
odstavek 3. člena Uredbe). Pri tem navedene višine stroškov, 
do katerih se stroški ne vštevajo v davčno osnovo za odmero 
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, veljajo ne glede 
na to, ali delodajalec delavcu v skladu z delovnopravno zako-

15 Izračun predlagateljev pravzaprav izhaja iz primerjave za-
vezanca, ki dela v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu in prejme 
letni bruto dohodek 21.096,00 EUR, in čezmejnega delovnega 
migranta z letnim bruto dohodkom 18.696,00 EUR. Ker je bruto 
dohodek pri obeh primerjanih položajih že v izhodišču različen, 
je logično, da je po njihovem izračunu različen tudi razpoložljivi 
dohodek.

16 Ustavno sodišče je seznanjeno s sodbo št. X Ips 42/2021 z 
dne 29. 9. 2022, v kateri je Vrhovno sodišče presodilo, da je Uredba 
v neskladju z Ustavo in ZDoh-2, saj glede pravice delavca, zapo-
slenega v tujini pri tujem delodajalcu, do izvzetja stroškov prevoza 
na delo in z dela presega dopustni obseg urejanja s podzakonskim 
predpisom. Vendar Uredba v obravnavani zadevi ni izpodbijana, 
pogoji za presojo po koneksiteti na podlagi 30. člena ZUstS pa 
glede na vprašanja, ki so predmet presoje v obravnavani zadevi, 
niso izpolnjeni. 

17 Za vsak dan dejanske prisotnosti na delovnem mestu se 
tako čezmejnemu delovnemu migrantu prizna neobdavčen strošek 
prehrane v višini 14,33 EUR. Višji neobdavčen znesek povračila 
stroškov prehrane med delom je bil čezmejnim delovnim migrantom 
priznan z ZDoh-2R. Iz zakonodajnega gradiva razlog za ugodnejšo 
davčno obravnavo sicer ni razviden. Ker pa je delo v tujini pravi-
loma povezano z daljšo dnevno odsotnostjo delavca, pri čemer si 
mora zagotoviti več obrokov na dan, je povečani znesek neobdav-
čenega povračila stroškov za prehrano med delom lahko razumen. 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/Z06395AC/clen-45
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0215
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nodajo stroške povrne ločeno ali kot del bruto dohodka,18 in 
neodvisno od višine dejanskega povračila.19

30. Glede na navedeno je učinek izpodbijanih 3. točke pr-
vega odstavka 44. člena in prvega odstavka 45. člena ZDoh-2 
na davčno osnovo za obračun dohodnine od dohodka iz de-
lovnega razmerja pri čezmejnih delovnih migrantih in drugih 
davčnih zavezancih enak.20 Predlagatelji tako niso izkazali, da 
bi izpodbijana ureditev primerjani skupini davčnih zavezancev 
obravnavala različno. Zato izpodbijana 3. točka prvega odstav-
ka 44. člena in prvi odstavek 45. člen ZDoh-2 nista v neskladju 
z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

31. Ker zatrjevana neenaka obravnava čezmejnih delovnih 
migrantov glede upoštevanja stroškov prehrane med delom 
in prevoza na delo in z dela ni podana, je očitno neutemeljen 
tudi predlagateljev očitek o neskladju izpodbijanega 45. čle-
na ZDoh-2 s 45. členom PDEU, ki zagotavlja prosto gibanje 
delavcev v EU. Zato Ustavno sodišče tudi ni sledilo predlogu 
predlagateljev za sprožitev postopka predhodnega odločanja na 
SEU. Pri tem Ustavno sodišče pripominja, da je SEU sicer že 
razsodilo, da 45. člen PDEU lahko nasprotuje nacionalni ureditvi, 
ki bi določala različno davčno obravnavo davčnih rezidentov 
glede na izvor njihovih dohodkov, pri čemer bi jih to razlikovanje 
odvračalo od uresničevanja svoboščin, zagotovljenih s PDEU, 
zlasti prostega gibanja delavcev.21 Čeprav morajo države člani-
ce svojo pristojnost na področju neposrednega obdavčevanja 
izvrševati ob spoštovanju prava EU in zlasti temeljnih svoboščin, 
zagotovljenih s PDEU, pa iz sodne prakse SEU tudi izhaja, da 
pravo EU ne preprečuje neugodnih posledic za prosti pretok 
delavcev, ki izhajajo iz neskladij med davčnimi lestvicami v drža-
vah članicah.22 Tako je zaradi razlik v ureditvah držav članic na 
tem področju odločitev delavca, da izvršuje pravico do prostega 
gibanja na podlagi 45. člena PDEU, lahko glede na posamičen 
primer zanj bolj ali manj ugodna z davčnega vidika.23

b) Primerjava položajev čezmejnega delavca migranta 
z višjimi bruto dohodki iz delovnega razmerja in čezmejnega 
delavca migranta z nižjimi bruto dohodki

32. Glede na navedbe predlagateljev Ustavno sodišče 
v obravnavani zadevi z vidika davčne obravnave stroškov 

18 Četudi čezmejni delovni migrant po tuji delovnopravni 
zakonodaji ni upravičen do ločenega povračila stroškov prehrane 
med delom in prevoza na delo in z dela, se pri odmeri dohodnine 
v Sloveniji, enako kot to velja za zaposlene v Sloveniji, šteje, da so 
mu glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu ti stroški (do 
višine, priznane z Uredbo in 45. členom ZDoh-2) nastali. 

19 Delovnopravno obravnavo povračil stroškov v zvezi z de-
lom je treba ločiti od njihove davčne obravnave. Če delodajalec 
izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki presega znesek, ki ga 
za navedena povračila določa Uredba kot neobdavčen, se znesek 
posameznega povračila v delu, ki presega znesek, določen v 
Uredbi, všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine od dohodka 
iz delovnega razmerja. Povračilo stroškov je po delovnopravni za-
konodaji lahko tudi nižje od maksimalnega zneska, ki se po Uredbi 
ne všteva v davčno osnovo (npr. pri javnih uslužbencih povračilo 
stroškov prehrane med delom od 1. 7. 2022 dalje znaša 4,94 EUR). 

20 Različen je le način uveljavljanja teh stroškov. Čezmejni 
delovni migranti jih morajo za razliko od davčnih rezidentov, ki jim 
dohodke iz delovnega razmerja izplačuje slovenski delodajalec in 
pri tem nastopa kot plačnik davka, uveljavljati sami. Pri tem imajo, 
administrativno gledano, sicer več nalog, saj morajo stroške uve-
ljavljati v medletni napovedi, v ugovoru zoper informativni izračun 
dohodnine ali v napovedi za odmero dohodnine, če jim informativni 
izračun ni bil izdan, pri čemer morajo predložiti dokazila o dnevni 
prisotnosti na delovnem mestu (npr. plačilno listo ali potrdilo tujega 
delodajalca, iz katerih je razviden podatek o številu dni dejanske 
prisotnosti delavca na delovnem mestu v posameznem mesecu v 
koledarskem letu). Vendar predlagatelji ne zatrjujejo, da bi navede-
ne razlike pri uveljavljanju stroškov povzročale neenako obravnavo 
čezmejnih delovnih migrantov.  

21 Glej npr. sodbo SEU v zadevi BU proti État belge, C-35/19, 
z dne 24. 10. 2019, 34.–36. točka, in tam citirana sodna praksa.  

22 Glej sodbo SEU v zadevi Alphonse Eschenbrenner proti 
Bundesagentur für Arbeit, C-496/15, z dne 2. 3. 2017, 45. točka. 

23 Prav tam, 46. točka. 

prehrane med delom in prevoza na delo in z dela primerja 
tudi položaja čezmejnega delovnega migranta z višjimi bruto 
dohodki in čezmejnega delovnega migranta z nižjimi bruto 
dohodki, ki imata enako razdaljo med prebivališčem in enako 
dejansko prisotnost na delovnem mestu. Predlagatelji trdijo, 
da je učinek izpodbijanega prvega odstavka 45. člena ZDoh-2 
tak, da delavcu z višjim bruto dohodkom omogoča višji odbitek 
davka pri enakih stroških. Priznani strošek za prevoz na delo 
v višini 0,18 EUR/km naj bi pri obmejnem delavcu v 16-odsto-
tnem dohodninskem razredu vodil do neto odbitka davka v 
višini 0,03 EUR/km (0,18 EUR x 0,16), pri obmejnem delavcu v 
50-odstotnem dohodninskem razredu pa do neto odbitka davka 
v višini 0,09 EUR/km (0,18 EUR x 0,50). Taka ureditev naj bi 
nasprotovala drugemu odstavku 14. člena Ustave in načelu 
socialne države iz 2. člena Ustave.

33. Predlagatelji očitno menijo, da sta primerjana položaja 
(glede na višino bruto dohodka) različna in da bi morala izpod-
bijana ureditev, da bi bila v skladu z načelom davčne pravič-
nosti, zagotavljati, da bi imel pri uveljavljanju stroškov delavec 
v nižjem dohodninskem razredu višji neto odbitek davka kot 
delavec v višjem dohodninskem razredu.

34. Pri presoji skladnosti prvega odstavka 45. člena 
ZDoh-2 z načelom enakosti mora Ustavno sodišče najprej 
presoditi, ali sta primerjana položaja glede na predmet prav-
nega urejanja res različna, kot zatrjujejo predlagatelji. Predmet 
pravnega urejanja izpodbijanega prvega odstavka 45. člena 
ZDoh-2 je le vpliv povračila stroškov prehrane med delom in 
prevoza na delo in z dela na višino davčne osnove za odmero 
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja. Ustavno sodišče 
je smiselno že poudarilo, da je treba pri obdavčitvi dohodka 
izhajati iz objektivnega neto načela, ki terja, da se pri izračunu 
davčne osnove (tj. višine dohodka, ki bo obdavčen) od dohodka 
odštejejo za njegovo pridobitev potrebni stroški, saj je le (po-
zitivna) razlika tista, ki dejansko pomeni povečanje premože-
nja (ekonomske moči) davčnega zavezanca.24 Z vidika vpliva 
stroškov na izračun davčne osnove (torej z vidika predmeta 
pravnega urejanja v prvem odstavku 45. člena ZDoh-2) sta 
položaja delavca z višjim bruto dohodkom in delavca z nižjim 
bruto dohodkom, ki imata enake stroške prehrane med delom 
in prevoza na delo in z dela, enaka. Pravica do izvzetja stro-
škov v zvezi z delom iz davčne osnove ne more biti odvisna 
od posameznikove ekonomske moči in mora biti zagotovljena 
ne glede na višino bruto dohodka iz delovnega razmerja. Če 
bi ureditev vpliva nastalih stroškov na višino davčne osnove 
upoštevala tudi posameznikov ekonomski položaj, tako da bi 
imel delavec v nižjem dohodninskem razredu višji neto odbitek 
davka kot delavec v višjem dohodninskem razredu, bi taka 
ureditev pomenila davčno olajšavo in ne več izvzetja nastalih 
stroškov v zvezi z delom.

35. Izpodbijana ureditev prvega odstavka 45. člena 
ZDoh-2 čezmejnega delovnega migranta z višjim bruto do-
hodkom in čezmejnega delovnega migranta z nižjim bruto 
dohodkom z enakimi stroški prehrane in prevoza glede vpliva 
stroškov na višino davčne osnove obravnava enako. Oba lahko 
zahtevata, naj se v davčno osnovo od tega dohodka ne všteva 
dohodek v višini stroška prehrane med delom in stroška prevo-
za na delo in z dela glede na dejansko prisotnost na delovnem 
mestu v tujini, pod pogoji in do višine, ki jih na podlagi drugega 
odstavka 44. člena ZDoh-2 določi vlada, pri čemer se stroški 
prehrane med delom priznajo do višine, povečane za 80 od-
stotkov glede na višino, ki jo določi vlada. Glede na navedeno 
predlagatelji zatrjevane neenake obravnave znotraj skupine 
čezmejnih delovnih migrantov niso izkazali. Izpodbijani prvi 
odstavek 45. člena ZDoh-2 zato tudi s tega vidika ni v neskladju 
z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

24 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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36. Ustavno sodišče predlagateljem še pojasnjuje, da 
zatrjevani višji neto odbitek davka pri čezmejnem delovnem mi-
grantu z višjim bruto dohodkom ne more biti posledica oprede-
litve davčne osnove, ki je urejena v prvem odstavku 45. člena 
ZDoh-2. Višji neto odbitek davka je logična posledica progresiv-
nosti obdavčitve dohodka iz delovnega razmerja z dohodnino 
(to je aplikacije stopnje dohodnine na davčno osnovo in ne 
samega izračuna davčne osnove). Če je pri dveh delavcih z 
različnim bruto dohodkom iz davčne osnove izvzet enak zne-
sek stroškov v zvezi z delom, je jasno, da je zaradi višje mejne 
stopnje dohodnine, po kateri bi bili ti stroški, če ne bi bili izvzeti, 
obdavčeni, neto učinek (»prihranek«) pri delavcu v višjem do-
hodninskem razredu višji. Da bi bila progresivnost obdavčitve 
v neskladju z načelom enakosti, pa predlagatelji ne zatrjujejo.

37. Ker je zatrjevani vpliv višine bruto dohodka na višino 
davčne obveznosti po uveljavitvi stroškov (tabela 2 na 5. stra-
ni zahteve) posledica progresivnosti obdavčitve dohodka iz 
delovnega razmerja in ne prvega odstavka 45. člena ZDoh-2, 
je očitno neutemeljen tudi očitek predlagateljev, da je navede-
na določba ZDoh-2 v neskladju z načelom socialne države. 
Ustavno sodišče le pripominja, da je progresivnost obdavčitve 
dohodka, ki relativno spreminja premoženjski položaj posa-
meznikov, utemeljena prav z načelom socialne države, katere 
pomemben element je tudi načelo solidarnosti.25

Glede davčne obravnave dodatkov za delo v posebnih 
pogojih dela, jubilejnih nagrad in regresa

38. Predlagatelji navajajo, da je delavec po 128. členu 
ZDR-1 upravičen do izplačila dodatkov za delo v posebnih 
pogojih dela (na primer nočno, nadurno, nedeljsko delo itd.), 
katerih višina se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejav-
nosti, dohodek iz tega naslova pa se všteva v davčno osnovo. 
Po drugi strani naj avstrijska delovnopravna zakonodaja ne bi 
predvidevala nobenega dodatka za delo v posebnih pogojih 
dela, vendar naj bi bil dohodek iz tega naslova posredno (prek 
davčne olajšave) izvzet iz davčne osnove, kar naj bi bila na-
grada avstrijskega zakonodajalca za delo v posebnih pogojih 
dela. Kljub temu pa se navedeni dohodek nato všteva v davčno 
osnovo za odmero dohodnine v Sloveniji. To naj bi pomenilo, 
da se nagrada avstrijskega zakonodajalca izniči in da čezmej-
ni delovni migrant, drugače kot delavec v Sloveniji, ne dobi 
nobene nagrade za posebne pogoje dela. Taka ureditev je po 
mnenju predlagateljev v neskladju z 2. in 14. členom Ustave 
ter 45. členom PDEU.

39. Po presoji Ustavnega sodišča predlagatelji neenake 
obravnave čezmejnih delovnih migrantov in delavcev, ki delajo 
v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu, glede obdavčitve do-
datkov za delo v posebnih pogojih dela niso izkazali. V prvem 
odstavku 44. člena ZDoh-2 dodatki za delo v posebnih pogojih 
dela niso navedeni med dohodki iz delovnega razmerja, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine. To pome-
ni, da so navedeni dodatki, ki jih prejme delavec po slovenski 
delovnopravni zakonodaji, obdavčeni z dohodnino od dohodka 
iz delovnega razmerja. Enaka davčnopravna ureditev velja tudi 
za čezmejnega delovnega migranta. Če ta po tuji delovnoprav-
ni zakonodaji prejme dohodek za delo v posebnih pogojih dela, 
se tak dohodek pri obdavčitvi v Sloveniji všteva v davčno osno-
vo za odmero dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja.

40. Predlagatelji očitno menijo, da bi morala izpodbijana 
ureditev ZDoh-2 zaradi drugačne tuje delovnopravne in davčne 
zakonodaje (npr. višje splošne davčne olajšave), po kateri so 
v tujini obravnavani dohodki čezmejnih delovnih migrantov, 
zagotoviti drugačno davčno obravnavo dodatkov za delo v 
posebnih pogojih dela od tiste, ki velja za davčne rezidente, 
ki dodatke prejmejo v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu. 

25 Glede povezave načela solidarnosti in načela plačevanja 
davka po ekonomski sposobnosti primerjaj odločbo Ustavnega so-
dišča št. U-I-24/07 z dne 4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in 
OdlUS XVI, 74). Glej tudi J. Podlipnik, v: M. Avbelj (ur.), Komentar 
Ustave Republike Slovenije, Del 1: Človekove pravice in temeljne 
svoboščine, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 
2019, str. 654.

Ustavno sodišče je že presodilo, da zgolj pavšalno skliceva-
nje na drugačen delovni položaj čezmejnih delovnih migrantov 
ne more utemeljiti drugačne davčne obravnave njihovih dohod-
kov po ZDoh-2.26 Pri tem Ustavno sodišče poudarja, da načelo 
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave ne zahteva, da 
bi morala biti slovenska davčna zakonodaja usklajena s tujo 
delovnopravno in davčno zakonodajo. Iz navedenega načela 
izhaja le zahteva, da morajo biti dohodki čezmejnih delovnih 
migrantov v Sloveniji obravnavani tako, kot da bi bili prejeti v 
Sloveniji pri slovenskem delodajalcu.

41. Zakaj naj bi bila izpodbijana ureditev glede davčne 
obravnave dodatkov za delo v posebnih pogojih dela v ne-
skladju z 2. členom Ustave in 45. členom PDEU, predlagatelji 
ne pojasnijo, zato presoja teh očitkov ni mogoča.

42. Predlagatelji nadalje navajajo, da so čezmejni delovni 
migranti neenako obravnavni tudi v primeru davčne obravnave 
jubilejnih nagrad. Slovenska zakonodaja naj bi predvidevala, 
da se do določene višine v davčno osnovo ne vštevajo jubi-
lejne nagrade za 10, 20, 30 ali 40 let delovne dobe. Avstrijska 
zakonodaja pa naj bi predvidevala jubilejno nagrado samo za 
25 let delovne dobe. Ker slovenska zakonodaja ne predvideva 
jubilejne nagrade za 25 let, se po navedbah predlagateljev 
dohodek čezmejnega delovnega migranta iz tega naslova ne 
upošteva kot jubilejna nagrada po slovenski zakonodaji in se 
tako v celoti všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine od 
dohodka iz delovnega razmerja.

43. Po presoji Ustavnega sodišča zatrjevana neena-
ka davčna obravnava jubilejnih nagrad iz izpodbijane uredi-
tve ZDoh-2 ne izhaja. Izpodbijana 7. točka prvega odstavka 
44. člena ZDoh-2, ki velja tako za davčne rezidente, ki dohodek 
iz delovnega razmerja prejemajo v Sloveniji pri slovenskem 
delodajalcu, kot za čezmejnega delovnega migranta, določa 
le, da so dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo 
v davčno osnovo, tudi jubilejna nagrada za skupno delovno 
dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, 
odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč do 
višine, ki jo določi vlada. Izpodbijana zakonska ureditev tako 
obe primerjani skupini davčnih zavezancev obravnava enako. 
Uredbe, ki v 9. členu opredeljuje višine, do katerih se jubilejne 
nagrade za določeno število let delovne dobe ne vštevajo v 
davčno osnovo, predlagatelji ne izpodbijajo. Zgolj pavšalno 
sklicevanje na drugačno ureditev jubilejnih nagrad v Avstriji 
in na stališča Ministrstva za finance, ki jih predlagatelji niti ne 
izkažejo, pa za zaključek o neenaki davčni obravnavi jubilejnih 
nagrad po 44. členu ZDoh-2 ne zadošča.

44. Predlagatelji še navajajo, da so čezmejni delovni mi-
granti neenako davčnopravno obravnavani tudi pri regresu za 
letni dopust, ki je v Sloveniji do določene višine oproščen plači-
la prispevkov. Ker naj bi bil v Avstriji regres za letni dopust ena-
ko obremenjen s prispevki kot ostale plače, naj bi imel čezmejni 
delovni migrant pri enaki višini bruto regresa za letni dopust 
nižji izplen kot domači delavec. Tudi ta očitek predlagateljev 
je očitno neutemeljen. Na podlagi 13. točke prvega odstavka 
44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega 
razmerja ne vštevata regres za letni dopust, ki je določen kot 
pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebin-
sko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 odstotkov 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Z navedeno 
ureditvijo se pri izračunu davčne osnove za odmero dohodnine 
od dohodka iz delovnega razmerja v Sloveniji zagotavlja enaka 
davčna obravnava regresa, prejetega v Sloveniji pri sloven-
skem delodajalcu, in vsebinsko primerljivega dohodka iz tujine 
(npr. obvezna 13. plača).27 Kot že poudarjeno, pa iz načela 
enakosti ne izhaja zahteva, da bi morala slovenska davčna 
ureditev upoštevati posebnosti tuje delovnopravne in davčne 

26 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-147/12, 29. točka 
obrazložitve. 

27 Primerjaj Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini (ZDoh-2U), Poročevalec DZ, z dne 29. 3. 
2019, EPA 490-VIII, str. 11.
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zakonodaje, tako da bi bil pri obeh skupinah zavezancev po 
obdavčitvi zagotovljen enak razpoložljivi dohodek. Zato tudi 
izpodbijana 13. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ni v 
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

C.
45. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto 
ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič 
(Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Neža Kogovšek 
Šalamon, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič in Marko Šorli. 
Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Matej Accetto
predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
372. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija 

s področja varstva človekovih pravic 
in svoboščin

Na podlagi 2. i) točke tretjega odstavka 17. člena in tretje-
ga odstavka 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ura-
dni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 
26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22) (ZRTVS-1) ter Javnega 
poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih 
pravic in svoboščin za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija, 
št. 0101-1/2023-1-NA z dne 9. 1. 2023 je varuh človekovih 
pravic 13. 2. 2023 sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija  

s področja varstva človekovih pravic  
in svoboščin

Za člana Sveta RTV Slovenija se na podlagi 2. i) točke 
tretjega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slove-
nija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – 
odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22) (ZRTVS-1) s 
področja varstva človekovih pravic in svoboščin imenuje: Goran 
Forbici za mandat štirih let.

Št. 0101-1/2023-26-NA
Ljubljana, dne 13. februarja 2023

Peter Svetina
varuh človekovih pravic

373. Splošni Akt o razvrstitvi programov v javnih 
komunikacijskih omrežjih, namenjenih 
za distribucijo digitalnih televizijskih storitev

Na podlagi 135. člena Zakona o elektronskih komunika-
cijah (Uradni list RS, št. 130/22) izdaja Agencija za komunika-
cijska omrežja in storitve Republike Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o razvrstitvi programov v javnih komunikacijskih 

omrežjih, namenjenih za distribucijo digitalnih 
televizijskih storitev

1. člen
(vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt operaterjem javnih komunikacijskih omrežij, 
ki so namenjena za distribucijo digitalnih televizijskih storitev (v 
nadaljnjem besedilu: operater), določa navodila za razvrstitev 
televizijskih programov, za katere je izdano dovoljenje po za-
konu, ki ureja medije.

2. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Digitalni sprejemnik je naprava, ki lahko sprejema in 

dekodira televizijske programe, ki se razširjajo prek javnih 
komunikacijskih omrežij.

2. Programsko mesto je številka na digitalnem spreje-
mniku, ki je prirejena posameznemu programu in s katero je 
določen vrstni red programov na digitalnem sprejemniku.

3. Razvrščanje programov je postopek, s pomočjo kate-
rega operater posameznemu televizijskemu programu, ki ga 

razširja prek omrežja, dodeli identifikacijsko številko ali kodo, 
ki vpliva na določitev začetnih programskih mest na digitalnem 
sprejemniku.

4. Višje programsko mesto je tisto, ki ima manjšo številko 
programskega mesta. Nižje programsko mesto je tisto, ki ima 
večjo številko programskega mesta.

5. Začetno programsko mesto je programsko mesto, ki se 
vzpostavi na digitalnem sprejemniku ob prvem priklopu oziroma 
pri prvi prijavi uporabnika v storitev operaterja ali pri povrnitvi 
tovarniških nastavitev na digitalnem sprejemniku oziroma pri-
vzetih začetnih nastavitev v uporabniškem vmesniku storitve 
operaterja in na katero končni uporabnik nima vpliva.

(2) Ostali izrazi imajo enak pomen, kot je opredeljen z Za-
konom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; 
v nadaljnjem besedilu: zakon).

3. člen
(obveznost operaterjev)

Operater mora zagotoviti, da lahko uporabnik za svojo 
uporabo svobodno določi vrstni red programov.

4. člen
(razvrščanje programov)

(1) Operater mora pri razvrščanju televizijskih programov 
ves čas upoštevati naslednja pravila:

1. televizijski program Televizija Slovenija 1 /SLO1/, ki ga 
izdaja javni zavod RTV Slovenija, mora biti uvrščen na prvo 
začetno programsko mesto;

2. televizijski program Televizija Slovenija 2 /SLO2/, ki ga 
izdaja javni zavod RTV Slovenija, mora biti uvrščen na drugo 
začetno programsko mesto.

(2) V primeru, ko operater televizijski program prek posa-
meznega omrežja razširja na več načinov (na primer z različ-
nimi razločljivostmi), mora program v bolj kakovostnem načinu 
(na primer z višjo razločljivostjo) uvrstiti na višje programsko 
mesto od programa, ki ga razširja v manj kakovostnem načinu 
(na primer z nižjo razločljivostjo). Ta obveznost ne velja za 
programe v testnem načinu razširjanja in v primeru, ko tehnič-
na povezava tega ne omogoča in ni na voljo zadostnih prostih 
kapacitet.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(uskladitev z zahtevami)

Operater mora razvrstitev televizijskih programov v svo-
jem omrežju uskladiti z zahtevami iz tega splošnega akta v 
devetdesetih dneh od uveljavitve tega splošnega akta.

6. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha upo-
rabljati Splošni akt o razvrščanju programov v javnih digitalnih 
televizijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 48/13 in 130/22 – 
ZEKom-2).

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-17/2022/4 
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
EVA 2022-1545-0022

Mag. Tanja Muha
v. d. direktorja

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113482#!/Splosni-akt-o-razvrscanju-programov-v-javnih-digitalnih-televizijskih-omrezjih
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374. Splošni Akt o zahtevah za medsebojno 
delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih 
storitev in digitalne televizijske opreme, 
ki jo uporabljajo potrošniki

Na podlagi tretjega odstavka 203. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) 
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih 
interaktivnih televizijskih storitev in digitalne 

televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki

1. člen
(vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt določa pogoje za medsebojno delovanje 
digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki.

2. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Digitalna televizijska storitev je elektronska komuni-

kacijska storitev, namenjena izmenjavi in prenosu informacij, 
ki ponuja potrošnikom dodatne storitve pri uporabi digitalne 
televizijske opreme (prenos slike, zvoka ter podatkov z mo-
žnostjo uporabe interaktivne komunikacije), ki jo uporabljajo 
potrošniki.

2. Domača multimedijska platforma je okvir, ki določa 
aplikacijski programski vmesnik (API) med interaktivnimi upo-
rabniškimi funkcijami in opremo, na kateri se te uporabniške 
funkcije izvajajo.

3. Enotni evropski premešalni algoritem (angl. »scram-
bling algorithm«) je postopek, ki omogoča mešanje digitalnih 
radijskih, televizijskih, in podatkovnih signalov, kot ga specifici-
ra priznana evropska organizacija za standardizacijo (ob izdaji 
tega splošnega akta je to Evropski inštitut za telekomunikacij-
ske standarde (v nadaljnjem besedilu: ETSI).

4. Odprti vmesnik je vmesnik, ki omogoča prenos di-
gitalnih video in avdio vsebin, hkrati pa omogoča preprosto 
priključitev perifernih naprav in lahko prenaša vse informacije in 
podatke digitalnega radijskega in televizijskega signala, še po-
sebej informacije o interaktivnih in pogojno dostopnih digitalnih 
televizijskih storitvah, ki jih omogočajo domače multimedijske 
platforme.

5. Operater aplikacijskih programskih vmesnikov (API) je 
operater, ki nudi storitev, do katere je mogoče dostopati prek 
aplikacijskega programskega vmesnika.

6. Ponudnik digitalnih televizijskih storitev je operater, ki 
na digitalni način prenaša televizijske programe do končnih 
uporabnikov.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo 
enak pomen, kot je opredeljen z Zakonom o elektronskih ko-
munikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22).

3. člen
(uporaba standardov pri medobratovalnosti digitalnih 

televizijskih sprejemnikov)
(1) Celotna zmogljivejša digitalna televizijska oprema, ki 

jo uporabljajo potrošniki in jo zagotavljajo ponudniki digitalnih 
televizijskih storitev, mora zagotavljati delovanje v skladu z 
enotnim evropskim premešalnim algoritmom kot ga administrira 
ETSI in nekodirani sprejem.

(2) Vsak televizijski sprejemnik z vgrajenim zaslonom, 
katerega vidnostna diagonala slike meri več kot 30 cm in 
je na trgu Evropske unije namenjen za prodajo ali najem, 
mora imeti vsaj en priključek za odprte vmesnike (bodisi 

ga je standardiziral ETSI ali izpolnjuje standard, ki ga je ta 
organizacija sprejela, ali pa je v skladu z branžno specifika-
cijo), na primer enotni priključek vmesnika DVB, ki omogoča 
preprosto priključitev perifernih naprav in lahko prenaša 
vse elemente digitalnega televizijskega signala, vključno z 
informacijami o interaktivnih in pogojno dostopnih digitalnih 
televizijskih storitvah, ki jih omogočajo domače multimedij-
ske platforme.

4. člen
(obveznost ponudnikov celotne zmogljivejše  

digitalne televizijske opreme)
Celotna zmogljivejša digitalna televizijska oprema, ki jo 

uporabljajo potrošniki in jo zagotavljajo ponudniki digitalnih 
televizijskih storitev ter je namenjena sprejemanju digitalnih 
televizijskih signalov za prodajo ali najem ali je kako drugače 
na voljo v Evropski uniji in se z njo lahko razmešajo (angl. »de-
scrambling«) digitalni televizijski signali, mora imeti naslednje 
značilnosti:

1. omogočiti mora razmešanje digitalnih televizijskih si-
gnalov, ki ustrezajo enotnemu evropskemu premešalnemu al-
goritmu kot ga administrira ETSI in

2. prikazati mora digitalne televizijske signale, ki so se 
prenašali kot prostodostopni signali, pod pogojem, da najemnik 
pri najemu take opreme ravna v skladu z ustrezno najemno 
pogodbo.

5. člen
(obveznost operaterjev)

Operaterji aplikacijskih programskih vmesnikov (API) so 
dolžni pod pravičnimi, primernimi in nediskriminacijskimi pogoji 
ter za ustrezno plačilo dati na voljo vse informacije o delovanju 
aplikacijskih programskih vmesnikov, ki jih potrebujejo ponudni-
ki digitalnih televizijskih storitev.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha upo-
rabljati Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digi-
talnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske 
opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Uradni list RS, št. 44/13 in 
130/22 – ZEKom-2),

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-20/2022/4 
Ljubljana, dne 20. januarja 2023 
EVA 2022-1545-0024

Mag. Tanja Muha
v. d. direktorja

375. Splošni Akt o uporabi sistema RDS 
in identifikaciji v DAB omrežjih

Na podlagi petega odstavka 65. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) 
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201344&stevilka=1698


Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 17. 2. 2023 / Stran 1253 

S P L O Š N I   A K T
o uporabi sistema RDS in identifikaciji  

v DAB omrežjih

1. člen
(vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema 
RDS za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenč-
nem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz in način identifikacije 
programov v DAB omrežjih.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice 

postavljen na logično vrednost 1.
2. CT (angl. »Clock Time« – čas) je podatkovna skupina, 

ki vsebuje informacije o točnem času in datumu.
3. DAB je sistem za digitalno zvokovno radiodifuzijo v 

skladu s standardom oddajanja SIST EN 300 401.
4. EON (angl. »Enhaced Other Networks« – druge mre-

že) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih 
programih.

5. PI (angl. »Program Identification« – identifikacija pro-
grama) je podatkovna skupina, ki vsebuje 16-bitno kodo, na-
menjeno identifikaciji programa.

6. Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša 
prek sistema RDS.

7. Program je radijski program, za katerega je izdano 
dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. V tem splošnem 
aktu šteje za program tudi radijska mreža, kot je opredeljena z 
zakonom, ki ureja medije.

8. PS (angl. »Program Service« – program) je podatkovna 
skupina, ki vsebuje osemznakovno ime programa, namenjeno 
statičnemu prikazu imena programa na sprejemniku.

9. RP (angl. »Radio Paging« – radijski osebni klic) je po-
datkovna skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega 
klica prek sistema RDS.

10. SERVICE LABEL je podatkovna skupina, ki je dolo-
čena za posamezen program ali storitev v omrežju DAB in je 
namenjena prikazu imena programa ali storitve na sprejemniku.

11. Sistem osebnega klica (angl. »paging«) prek sistema 
RDS je javna telekomunikacijska storitev, namenjena prenaša-
nju sporočil prek sistema RDS.

12. Sistem RDS (angl. »Radio Data System« – radijski 
podatkovni sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne 
zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 
87,5 MHz do 108,0 MHz.

13. Standard SIST EN 50067 je standard, ki predpisuje 
način uporabe sistema RDS za zvokovne radiodifuzne radijske 
postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.

14. TA (angl. »Traffic Announcement« – cestnoprometno 
obvestilo) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za si-
gnalizacijo obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja 
trenutno oddaja.

15. Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z zako-
nom, ki ureja računanje časa.

16. TP (angl. »Traffic Program« – cestnoprometni pro-
gram) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifi-
kacijo programa, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so 
signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo 
enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komuni-
kacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22).

3. člen
(sistem RDS)

(1) Sistem RDS se lahko uporablja na podlagi odločb o 
dodelitvi radijskih frekvenc, katerih imetniki so:

– zaprosili agencijo za uporabo sistema RDS ali
– v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco navedli, 

da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS in jim je agen-
cija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc predpisala kodo 
za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za 
podatkovno skupino PS.

(2) Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom 
SIST EN 50067.

(3) Zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem podro-
čju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, mo-
rajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovno skupino 
PS v skladu s 4. in 5. členom tega splošnega akta in v skladu 
z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.

(4) Podatkovne skupine, katerih uporaba v tem splošnem 
aktu ni posebej določena, se uporabljajo v skladu s standardom 
SIST EN 50067.

4. člen
(podatkovna skupina PI)

(1) Kodo za podatkovno skupino PI določi agencija z 
odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi programa, za 
katerega se izdaja odločba.

(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko 
postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je 
dodeljena samo ena koda za podatkovno skupino PI, ki mora 
biti različna od drugih dodeljenih kod.

5. člen
(podatkovna skupina PS)

(1) Osemznakovno ime programa za podatkovno skupi-
no PS določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc 
na podlagi imena programa, za katerega se izdaja odločba v 
skladu s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa 
za podatkovno skupino PS, določenimi v tem splošnem aktu.

(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko 
postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je 
dodeljeno samo eno osemznakovno ime programa za podat-
kovno skupino PS, ki mora biti različno od drugih dodeljenih 
osemznakovnih imen programov.

(3) Za podatkovno skupino PS se sme uporabljati samo 
osemznakovno ime programa iz odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc, ki se ne sme časovno spreminjati ali vsebovati dru-
gih besedil ali znakov. Sprememba podatkovne skupine PS je 
dovoljena samo v primeru časovne delitve uporabe radijske 
postaje (angl. »time sharing«) glede na program, ki se oddaja 
v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.

(4) Za tvorjenje osemznakovnega imena programa za 
podatkovno skupino PS se uporabljajo naslednja pravila:

1. Uporabljajo se znaki v skladu s standardom 
SIST EN 50067.

2. Za osnovo za tvorjenje osemznakovnega imena se 
vzame ime programa, za katerega se izdaja odločba o dodelitvi 
radijskih frekvenc. Tako se dobi začetno ime.

3. Osnovno ime se dobi iz začetnega imena, tako da se 
odstrani beseda »RADIO«, če je ta prisotna, razen v primerih, 
ko je začetno ime brez besede »RADIO« dolgo en ali dva 
znaka.

4. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed, 
se med besede doda en presledek.

5. Če je osnovno ime krajše ali enako osem znakov 
(vključno s presledki med besedami), se za ime programa za 
podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano osnovno 
ime.

6. Sredinska poravnava se naredi na način, da se:
– v primeru sodega števila znakov osnovnega imena doda 

enako število presledkov pred in za osnovnim imenom, tako da 
skupna dolžina imena s presledki znaša osem znakov;

– v primeru lihega števila znakov osnovnega imena doda 
pred in za osnovnim imenom presledke na način, da je za 
osnovnim imenom en presledek več kot pred imenom in sku-
pna dolžina imena s presledki znaša osem znakov.
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7. Če je osnovno ime daljše od osem znakov, se za ime 
programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko porav-
nano okrajšano osnovno ime.

8. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed 
(lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovne-
ga imena, tako da je razpoznavno ime programa in da skupna 
dolžina imena ne presega osem znakov. Za okrajšanimi bese-
dami se lahko doda piko.

(5) V primerih, ko s pravili za tvorjenje osemznakovnega 
imena programa za podatkovno skupino PS iz prejšnjega od-
stavka ni možno ustvariti osemznakovnega imena programa ali 
pa je osemznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz prej-
šnjega odstavka enako obstoječemu osemznakovnemu imenu 
programa, lahko agencija določi drugo primerno osemznakov-
no ime za podatkovno skupino PS, tako da je razpoznavno 
ime programa in da osemznakovno ime programa ni enako 
obstoječim osemznakovnim imenom programov.

6. člen
(podatkovna skupina TP)

(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TP je 
dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, 
ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek 
zastavice v podatkovni skupini TA.

(2) Za program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, 
se šteje program, ki vsaj osemnajstkrat v dnevnem oddajnem 
času vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana 
prek zastavice v podatkovni skupini TA.

7. člen
(podatkovna skupina TA)

(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA 
je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo pro-
gram, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu in samo v času 
trajanja obvestila o cestnem prometu. Signalizacija obvestila 
o cestnem prometu prek zastavice v podatkovni skupini TA 
mora biti izvedena tako, da zastavica v podatkovni skupini TA 
ni aktivna v delih programa neposredno pred in po obvestilu o 
cestnem prometu.

(2) Dovoljena je uporaba aktivne zastavice v podatkovni 
skupini TA skupaj z uporabo neaktivne zastavice v podatkovni 
skupini TP kot signalizacija programa, ki ne vsebuje obvestil 
o cestnem prometu, vendar pa prenaša v podatkovni skupini 
EON podatke o programih, ki vsebujejo tudi obvestila o ce-
stnem prometu.

8. člen
(podatkovna skupina CT)

Če se uporablja podatkovna skupina CT, informacija o 
času (datumu in uri) ne sme odstopati od točnega časa več 
kot eno sekundo.

9. člen
(podatkovna skupina RP)

(1) Podatkovna skupina RP je namenjena prenosu infor-
macij za storitve osebnega klica (angl. »paging«) prek sistema 
RDS.

(2) Podatkovna skupina RP se lahko uporablja le tako, 
da ne ovira delovanja obstoječih storitev osebnega klica prek 
sistema RDS.

10. člen
(odločba o dodelitvi radijskih frekvenc)

V odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne ra-
diodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 
108,0 MHz se v primeru uporabe sistema RDS med pogoji 
uporabe radijske postaje določi koda za podatkovno skupino 
PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.

11. člen
(podatkovna skupina SERVICE LABEL)

(1) Operater omrežja DAB je za vsak program, ki ga odda-
ja prek omrežja DAB, dolžan zagotoviti oddajanje podatkovne 
skupine SERVICE LABEL za ta program v skladu z imenom 
programa, ki izhaja iz dovoljenja za razširjanje v digitalni ra-
diodifuzni tehniki za ta program in v skladu s pravili iz tega 
splošnega akta.

(2) Vsakemu programu, ki ga operater oddaja prek 
omrežja DAB, mora operater določiti šestnajstznakovno ime 
za podatkovno skupino SERVICE LABEL. V primeru, da je za 
posamezen radijski program v drugih delujočih DAB omrežjih 
že določeno šestnajstznakovno ime za podatkovno skupino 
SERVICE LABEL, mora operater uporabiti to ime. Operater 
omrežja DAB lahko za program poleg šestnajstznakovnega 
imena določi tudi osemznakovno ime za podatkovno skupino 
SERVICE LABEL.

(3) Za tvorjenje šestnajstznakovnega imena za podatkov-
no skupino SERVICE LABEL se uporabljajo naslednja pravila:

1. Uporabljajo se znaki v skladu s standardom SIST ETS 
300 401. Šumniki se lahko pretvorijo v ustrezne znake brez 
strešice.

2. Za osnovo za tvorjenje šestnajstznakovnega imena 
se vzame ime programa, ki izhaja iz dovoljenja za razširjanje 
v digitalni radiodifuzni tehniki za ta program. Tako se dobi 
osnovno ime.

3. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed, 
se med besede doda en presledek.

4. Če je osnovno ime krajše ali enako šestnajst znakov 
(vključno s presledki med besedami), se za šestnajstznakovno 
ime programa uporabi levo poravnano osnovno ime.

5. Leva poravnava se naredi tako, da se doda presledke 
za osnovnim imenom, tako da je skupna dolžina imena s pre-
sledki šestnajst znakov.

6. Če je osnovno ime daljše od šestnajst znakov, se 
za šestnajstznakovno ime programa uporabi levo poravnano 
okrajšano osnovno ime.

7. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed 
(lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovne-
ga imena tako, da je razpoznavno ime programa, da okrajšano 
osnovno ime ni enako ali zamenljivo podobno drugim imenom 
programov in da skupna dolžina imena ne presega šestnajst 
znakov. Za okrajšanimi besedami se lahko doda piko.

(4) V primerih, ko s pravili za tvorjenje šestnajstznakov-
nega imena programa iz prejšnjega odstavka tega člena ni 
možno ustvariti šestnajstznakovnega imena programa ali pa 
je šestnajstznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz 
prejšnjega odstavka tega člena enako obstoječemu šestnaj-
stznakovnemu imenu programa, lahko operater določi drugo 
primerno šestnajstznakovno ime tako, da je razpoznavno ime 
programa in da šestnajstznakovno ime programa ni enako ali 
zamenljivo podobno drugim imenom programov.

(5) Za tvorjenje osemznakovnega imena za podatkovno 
skupino SERVICE LABEL se uporabljajo pravila za tvorjenje 
osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS 
iz tega splošnega akta. V primeru, da je za program že dolo-
čeno osemznakovno ime za podatkovno skupino PS, mora 
operater uporabiti to ime.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha upo-
rabljati Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v 
DAB omrežjih (Uradni list RS, št. 67/15 in 130/22 – ZEKom-2).
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13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-21/2022/2 
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
EVA 2022-1545-0025

Mag. Tanja Muha
v. d. direktorja

376. Splošni akt o omejitvah signalov analognih 
zvokovnih radiodifuznih postaj

Na podlagi petega odstavka 65. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) 
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o omejitvah signalov analognih zvokovnih 

radiodifuznih postaj

1. člen
(vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt podrobneje določa tehnične in operativne 
pogoje, ki so potrebni za preprečevanje škodljivega motenja 
in ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi analognih zvokovnih 
radiodifuznih postaj v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 
108,0 MHz, in sicer točnost oddajne frekvence, potlačenje 
stranskih sevanj, frekvenčni razmah in srednjo moč signala 
MPX.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Frekvenčni razmah je absolutni odmik trenutne frekven-

ce od nemodulirane nosilne frekvence.
2. Nosilna frekvenca je oddajna radijska frekvenca radi-

odifuzne postaje.
3. Oddajna moč je izhodna moč oddajnika.
4. Radiodifuzna postaja je analogna zvokovna radijska 

postaja v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki 
je sestavljena iz oddajnika, vmesnih elementov (filtri, združilniki 
in povezovalni kabli) in antenskega sistema.

5. Signal MPX je skupni multipleksirani modulacijski si-
gnal (vključno s pilotskim nosilcem in dodatnimi signali) radio-
difuzne postaje.

6. Stranska sevanja so vsi signali, ki jih oddajnik oddaja 
v antenski sistem in od nosilne frekvence odstopajo za več kot 
200 kHz.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo 
enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komuni-
kacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22).

3. člen
(splošna določba)

Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenč-
nem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz morajo zagotoviti 
delovanje radiodifuznih postaj na način, da so točnost oddajne 
frekvence, potlačenje stranskih sevanj, frekvenčni razmah in 
srednja moč signala MPX v skladu z zahtevami tega splošnega 
akta.

4. člen
(oddajna frekvenca)

(1) Odstopanje oddajne frekvence od dodeljene frekvence 
za radiodifuzno postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz 
do 108,0 MHz ne sme presegati 2 kHz.

(2) Odstopanje oziroma točnost oddajne frekvence se 
meri brez prisotnega modulacijskega signala.

5. člen
(stranska sevanja)

(1) Stranska sevanja za oddajnik v frekvenčnem področju 
od 87,5 MHz do 108,0 MHz morajo biti:

1. za oddajne moči pod 8 W manjša ali enaka –36 dBm 
(250 nW),

2. za oddajne moči od vključno 8 W do 800 W potlačena 
za najmanj 75 dB glede na nosilni signal,

3. za oddajne moči od vključno 800 W do 8 kW manjša ali 
enaka –16 dBm (25 µW),

4. za oddajne moči od vključno 8 kW do 100 kW potlačena 
za najmanj 85 dB glede na nosilni signal,

5. za oddajne moči 100 kW ali več manjša ali enaka 
–5 dBm (316 µW) ter

(2) Stranska sevanja za oddajnik v frekvenčnem področju 
od 108 MHz–137 MHz pri oddajni moči 8 kW ali več morajo biti 
manjša ali enaka –16 dBm (25 µW).

6. člen
(frekvenčni razmah)

Frekvenčni razmah radiodifuzne postaje v frekvenč-
nem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz ne sme presegati 
± 75 kHz.

7. člen
(srednja moč signala MPX)

(1) Referenčna vrednost za srednjo moč signala MPX je 
srednja moč signala, ki vsebuje samo sinusni ton, ki povzroča 
največji frekvenčni razmah ± 19 kHz.

(2) Srednja moč signala MPX zvokovne radiodifuzne 
postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz 
integrirana preko poljubnega intervala dolžine 60 sekund ne 
sme presegati referenčne vrednosti za srednjo moč signala 
MPX.

(3) V primeru, ko se meri srednja moč signala MPX tako, 
da se sprejema signal z radiodifuzne postaje, je dopustno 
preseganje referenčne vrednosti za srednjo moč signala MPX 
do +2 dBr.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha upo-
rabljati Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih 
radiodifuznih postaj (Uradni list RS, št. 44/13 in 130/22 – 
ZEKom-2).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-22/2022/2 
Ljubljana, dne 20. januarja 2023 
EVA 2022-1545-0026

Mag. Tanja Muha
v. d. direktorja
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377. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za januar 2023

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 januar 2023

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2023 v pri-
merjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,2 %.

Št. 9626-9/2023/5
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-1522-0002

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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BISTRICA OB SOTLI

378. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli 
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), določil Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta 
Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je 
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 3. redni seji dne 9. 2. 
2023 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli  

za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli za leto 2023 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja 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 EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2023

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.148.344
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.682.387

70 DAVČNI PRIHODKI 1.558.080
700 Davki na dohodek in dobiček 1.467.630
703 Davki na premoženje 74.410
704 Domači davki na blago in storitve 16.040

71 NEDAVČNI PRIHODKI 124.307
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 88.807
711 Takse in pristojbine 2.000
712 Denarne kazni 500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 24.000
714 Drugi nedavčni prihodki 9.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 93.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 93.450

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.372.507
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.256.442

741 Prejeta sr. iz državnega proračuna  
iz sr. proračuna EU 1.116.065

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.691.001
40 TEKOČI ODHODKI 574.998

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 186.604
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 29.613
402 Izdatki za blago in storitve 316.778
403 Plačila domačih obresti 1.003
409 Rezerve 41.000

41 TEKOČI TRANSFERI 812.999
410 Subvencije 28.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 486.903
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 56.979
413 Drugi tekoči domači transferi 241.117

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.115.288
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.115.288

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 187.715
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 150.429
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 37.286

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –542.657

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 51.713

55 ODPLAČILA DOLGA 51.713
550 Odplačila domačega dolga 51.713

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –594.370

OBČINE
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –51.713
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 542.657

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 594.370

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 – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom,

2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravlja-

nje posledic škode povzročenih z neurji,
7. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
9. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje ob-

veznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih 
sredstev.

Sredstva okoljskih dajatev se porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 

obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in

– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr-
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih upo-
rabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, pod-
programi, proračunskimi postavkami in konti.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana 
ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg 
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska 
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

Prerazporeditev pravic porabe in prvega odstavka tega 
člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri 
proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in 
na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, 
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

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 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika – župan lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

23.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 600,00 eurov odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna, oziroma za EU projekte, do 
višine že odobrenih EU sredstev.

Občina lahko daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanovi-
teljica je občina) se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih 
obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolže-
vanju in izdaji poroštev odloča občinski svet.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih soustanoviteljica je Občina Bistrica ob Sotli, v letu 2023 
ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000,00 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli 
v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0036/2022-2
Bistrica ob Sotli, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

379. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni 
rabi

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 15. člena Statuta 
Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli 
na 3. redni seji dne 9. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I.
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi 

na nepremičnini št. 1446/5 k.o. Dekmanca.

II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob 
Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, matična številka 1357450000.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0012/2022-03/3
Bistrica ob Sotli, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

BREŽICE

380. Sklep o spremembi Sklepa o začetku 
postopka priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za širitev obrtne cone 
Dobova ID št. 3248

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Sta-
tuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine 
Brežice sprejema

S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku postopka 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za širitev obrtne cone Dobova ID št. 3248

1. člen
V Sklepu o začetku postopka priprave Občinskega po-

drobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova 
ID št. 3248 (Uradni list RS, št. 139/22) se črta druga alineja 
prvega odstavka 6. člena.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-4/2021
Brežice, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

CERKNO

381. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno

Na podlagi 95., 100. in 126. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 
in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – 
odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US in 175/20 
– ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine 
Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine 
Cerkno na 22. seji dne 2. 2. 2021 sprejel
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O D L O K
o občinskih cestah v Občini Cerkno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predpisi o gradnji in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, 
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.

2. člen
(predmet odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Cerkno in postopek 

njihove kategorizacije;
– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezova-
nju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname-
nitosti in objektov v občini.

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

(3) Na območju občinskih cest je mogoče pridobiti stvarno 
služnost, ki je odplačna.

(4) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiško-
knjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in 
na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.

4. člen
(kategorizacija občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s 
skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in 
javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(2) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso 
kategorizirane kot javna cesta in na kateri se opravlja promet 
na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestnem 
prometu določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
prometne površine.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Cerkno (v nadaljevanju besedila: občinski svet) na 
predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo po postopku, določenem v predpisu o merilih za 
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr-
šine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pre-
dlagajo krajevne skupnosti na predlog skupine posameznikov, 

zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije) in 
občinska uprava.

(3) Spremembe in prenosi se opravijo po medsebojnem 
usklajevanju interesov predlagatelja in ob upoštevanju meril za 
kategorizacijo javnih cest, vedno pa pred predajo nove ceste 
v promet.

7. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec predla-
ga občini prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.

(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec, njena 
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.

8. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terim se nadomesti del te ceste, se uvršča pod isto kategorijo 
kot občinska cesta.

9. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. O opu-
stitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem ravnanju s to 
nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči 
občinski svet na predlog župana.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko 
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ce-
ste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih 
cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč ter vrhov ali 
dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali 
znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled, katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, 
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, nadomestila za 
uporabo teh poti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Upravljavec občinskih cest je občinska uprava (v nadalj-
njem besedilu: upravljavec občinske ceste).

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja občin-
skih cest se podrobneje določijo v planu razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest.
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(2) S planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest se 
določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter di-
namika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za 
obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora 
temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in 
okolijskih merilih.

(3) Način uresničevanja plana iz prejšnjega odstavka se 
določi z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

(4) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih 
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah 
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlin-
skih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih 
ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih 
je odredil pristojni inšpekcijski organ Občine Cerkno, niso pa 
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest 
po tem planu.

(5) Plan razvoja in vzdrževanja pripravi upravljavec ob-
činskih cest, sprejme pa ga občinski svet na predlog župana.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, 
razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdr-
ževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav. Te 
naloge obsegajo:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire kon-

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

rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, 
ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdr-
ževalnih del v javno korist na občinskih cestah;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 

varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest in 

organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občin-
ske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju 
teh programov;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelavo zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
pripravo predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje in sofinanciranje občinskih cest)

(1) Sredstva za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine.

(2) Če narava proizvodne ali storitvene dejavnosti gospo-
darskega subjekta zahteva gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata 
povprečen obseg in struktura prometa, gospodarska družba 
ali podjetnik posameznik financira ta dela v obsegu stroškov 
dodatno potrebnih del na občinski cesti. Financiranje se uredi 
s posebno pogodbo, ki jo skleneta Občina Cerkno in zaintere-
sirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik.

(3) Pogodbo iz drugega odstavka tega člena v imenu in za 
račun Občine Cerkno sklene župan Občine Cerkno.

IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST

15. člen
(načrtovanje in gradnja občinske ceste)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi 
in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča ter 
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest.

16. člen
(projektiranje občinske ceste)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se, upošteva-
joč načela trajnostnega razvoja in Prometne politike občine, do-
ločijo v skladu s prostorskim aktom in s predpisi o projektiranju 
cest tako, da je zagotovljena prometna varnost, gospodarnost 
graditve in vzdrževanja ter potrebna zmogljivost za vse vrste 
prometa ter zagotovljeno gibanje osebam z oviranostmi.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na občinski cesti morajo biti 
izven vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v 
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogoča-
jo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno 
postajališče vzpostavi na vozišču.

(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču 
mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije za tehnično 
urejanje prometa (v nadaljevanju besedila: komisija).

(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstav-
nik upravljavca občinskih cest, vzdrževalca občinskih cest, 
policije in inšpekcijskega organa Občine Cerkno. Komisijo ime-
nuje župan.

18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe 
občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti 
soglasje upravljavca občinskih cest. Stroške prestavitve občin-
ske ceste krije investitor objekta ali naprave.

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

19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
v cestnem telesu predvideva tudi gradnja druge gospodarske 
javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena, ki ne služi 
občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija 
vsebovati tudi rešitve druge gospodarske javne infrastrukture 
državnega ali lokalnega pomena.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 
pristojen upravljavec občinskih cest.
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(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav posamezne gospodarske javne in-
frastrukture državnega pomena krije upravljavec posamezne 
gospodarske javne infrastrukture državnega pomena.

20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Upravljavec občinskih cest mora v fazi načrtovanja 

gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti investitorje 
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem 
telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela 
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Upravljavec občinskih cest mora dati investitorju ozi-
roma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na 
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v ali na občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

21. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospo-
darska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje 
javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih 
cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter 
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest.

22. člen
(koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja 
občinskih cest se lahko pravni osebi ali samostojnemu podjetni-
ku posamezniku podeli koncesija (v nadaljevanju: vzdrževalec 
občinske ceste).

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske službe. Pravice in obveznosti 
v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest se natančneje uredijo v 
koncesijski pogodbi.

23. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi vzdrževalec občinskih cest.

24. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Upravljavec občinskih cest lahko zaradi zapore ob-
činske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali 
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na državno 
cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti so-
glasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca 
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na 
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba 
povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem 
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh 
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

(3) Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano ce-
sto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščene-
ga upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

25. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Upravljavec občinskih cest lahko začasno, vendar 
največ za dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo ceste ali 
njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanj-
šanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij 
vozil, zmanjšanje dovoljenje hitrosti vozil, in drugi ukrepi), če je 
občinska cesta ali njen del v takem stanju:

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

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

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno).

(2) Upravljavec občinskih cest mora o ukrepih, ki jih ute-
meljujejo razlogi iz prve alineje ali druge alineje prvega od-
stavka tega člena, po elektronski poti obvestiti policijo, pristojni 
inšpekcijski organ Občine Cerkno najmanj tri dni pred izvedbo 
ukrepa na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prve-
ga odstavka tega člena, lahko poleg upravljavca občinskih cest 
sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ali vodja interven-
cije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O 
teh ukrepih mora nemudoma obvestiti policijo, pristojni inšpek-
cijski organ Občine Cerkno, upravljavca oziroma vzdrževalca 
občinskih cest in prometno-informacijski center, ki o ukrepih 
takoj obvesti javnost.

(4) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora 
vzdrževalec občinske ceste označiti s predpisano prometno 
signalizacijo.

(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek vzdr-
ževalec občinskih cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov po 
prvem odstavku tega člena in na predpisan način ne obvešča 
subjektov po drugem in tretjem odstavku tega člena, odgovorna 
oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 500 evrov.

26. člen
(varovalni pasovi ob občinskih cestah)

(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov 
v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na 
njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora 
omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje ka-
kršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu 
občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občin-
skih cest.

(3) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega 
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso 
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, 
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja.

(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premo-
stitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih 
robov objekta na zemljišče in je na vsako stran občinske ceste 
širok največ:

– pri lokalni cesti (LC) 8 m,
– pri javni poti (JP) 5 m,
– pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m.
(6) Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske 

ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora 
investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
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27. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodo-
vodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor 
ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu, pod pogoji, dolo-
čenimi s soglasjem upravljavca občinskih cest.

(2) Upravljavec občinskih cest lahko zahteva od upra-
vljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je 
to potrebno zaradi obnove ali rekonstrukcije občinske ceste ali 
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. 
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov 
upravljavec, če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.

(3) Upravljavec občinskih cest lahko odkloni izdajo soglasja 
iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali 
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdr-
ževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 evrov 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 
200 evrov.

28. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(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. O izdanih dovoljenjih upravljavec obvesti poli-
cijo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in pristojni 
inšpekcijski organ Občine Cerkno. Dovoljenju mora biti prilože-
na od upravljavca potrjena prometno tehnična dokumentacija 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore 
občinske ceste.

(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 7 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore 
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni 
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med 
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prire-
ditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste.

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

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena dovoljenje za 
delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno 
vzdrževanje občinske ceste.

(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja. Stroške za izvedbo za-
pore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije 
njen predlagatelj.

(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občin-
ske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, pristojno ob-
činsko ali medobčinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ 
Občine Cerkno najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na 
krajevno običajen način.

29. člen
(dolžnosti vzdrževalca občinskih cest  

ob posegih na občinske ceste)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dol-

žan opravljati stalni nadzor nad posegi v cestno telo na občin-
skih cestah.

(2) Investitor je dolžan po končanih posegih v cestno telo 
vzdrževalcu občinskih cest predati izveden poseg v skladu z 
izdanim soglasjem upravljavca občinskih cesti, z veljavnimi 
predpisi in strokovno tehničnimi pogoji. Za vse vgrajene mate-
riale mora vzdrževalec občinskih cest od investitorja pridobiti 
vso potrebno dokumentacijo in jo hraniti pet let.

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je od-
govoren, da bodo prevzeti posegi v cestno telo na občinskih 
cestah izvedeni strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dol-
žan nemudoma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse po-
manjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku pri prevzetih 
posegih v cestno telo, zaradi slabe izvedbe del ali uporabe 
neustreznega materiala, ki jih je prevzel oziroma izvedel sam.

30. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

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

(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno 

vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drugi ma-

terial ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali 

v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob 
cesti napajališča za živali;

– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge 
svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali 
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če 
se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače 
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena 
urejenost;

– nasipati zemljišča ali nameščati na cesto kakršne koli 
predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega 
in varnega odvijanja prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
4. orati v razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta 

v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od 
roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču občinske ceste:
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– onesnažiti cestišče z mazili ali drugimi snovmi, tekoči-

nami ali iztrebki živali;
– vlačiti hlodovino, veje, skale in podobne predmete kot 

tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele 
tovora;

– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 
času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati.

(3) Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolo-
vozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, 
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora vo-
znik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo 
vozišče.

(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 ceste ter prepre-
čevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah.
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(5) Vzdrževalec občinskih cest mora brez odlašanja s 
ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko 
škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost pro-
meta na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno 
mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano 
prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepo-
vedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti policijo, inšpekcijski 
organ Občine Cerkno in upravljavca ceste. Vse stroške odstra-
nitve ovir ali nevarnih mest na občinski cesti mora poravnati 
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na občinski cesti. Če 
povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževa-
nja občinskih cest.

(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča ob-
činske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev 
cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje 
za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepo-
vedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega 
stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkira-
nje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega 
vozila je na teh površinah prepovedano.

(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali 
šestim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 4.000 evrov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, 
četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 evrov.

(9) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem 
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 evrov.

(10) Z globo 500 evrov se kaznuje posameznik, ki ne 
pridobi soglasja oziroma ravna v nasprotju z njim.

(11) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ne pridobi soglasja oziroma ravna v na-
sprotju z njim, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

31. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec objekta 

ob občinski cesti ali javni površini mora izvesti vse potrebne 
ukrepe za preprečitev zdrsa snega ali padanja ledenih sveč iz 
objektov, odvajanja meteorne vode, odplak ali drugih tekočin 
na občinsko cesto ali javno površino.

(2) Z globo 2000 evrov se kaznuje lastnik objekta pravna 
oseba, samostojni podjetnik ali posameznik z dejavnostjo, ki 
ne izvede ukrepov iz prvega odstavka tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 400 evrov, lastnik objekta fizična 
oseba se kaznuje z globo 1000 evrov.

(3) V primeru ugotovljenih nepravilnostih iz prvega od-
stavka tega člena, pristojni inšpektor Občine Cerkno lastniku ali 
od njega pooblaščenemu upravljavcu objekta z odločbo odredi 
ukrepe, da se odvrne nevarnost iz prvega odstavka tega člena 
ali prepreči škoda na občinski cesti ali javni površini.

VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST

32. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema  

na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah na območju občine prometno 

signalizacijo postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdr-
žuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na podlagi 
izdanih odločb upravljavca občinskih cest.

(2) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi pro-
metne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah 
odloča upravljavec občinskih cest.

(3) V primeru intervencijskih zavarovanj ali izvajanja po-
segov na občinski cesti zaradi vzdrževanja druge gospodarske 
javne infrastrukture lahko ustrezno prometno signalizacijo za-
časno in v nujnem obsegu postavi tudi izvajalec intervencijskih 
del ali izvajalec zimske službe. O postavitvi prometne signaliza-
cije obvesti upravljavca občinskih cest. Izvajalec intervencijskih 
del ali izvajalec zimske službe je dolžan prometno signalizacijo 
iz tega odstavka odstraniti takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi 
katerih je bila postavljena.

(4) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga 
obvestilna signalizacija samo v skladu z veljavnimi predpisi. 
O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča 
upravljavec občinskih cest, ki ima pravico do povrnitve stroškov 
za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.

(5) Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje vzdrže-
valec občinskih cest, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z 
globo 200 evrov.

33. člen
(postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije)

(1) Na občinskih cestah na območju Občine Cerkno se 
sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija v 
skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo.

(2) Turistična in druga obvestilna signalizacija se lahko 
postavi, zamenja, dopolni ali odstrani le na podlagi dovoljenja, 
ki ga na podlagi vloge izda upravljavec občinske ceste. K vlogi 
za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti elaborat, v katerem se 
določijo velikost, vrsta, tip in oblika signalizacije, lokacija posta-
vitve signalizacije in prikaz vodenja prometa do cilja.

(3) Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve turi-
stične in druge obvestilne signalizacije se zaračunavajo po 
ceniku, ki ga na predlog upravljavca občinske ceste potrdi 
župan Občine Cerkno.

34. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Obveščanje in oglaševanje je v območju občinske 
ceste prepovedano.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upra-
vljavec občinske ceste izda soglasje za postavitev objektov 
za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni 
objekti:

– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne var-
nosti,

– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja 
v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,

– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na 
servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, 
ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina 
obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občin-
skih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega 
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja 
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne 
signalizacije.

(4) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov na občinske 
ceste in na varno odvijanje prometa na občinskih cestah je 
postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju 
občinske ceste prepovedano.

(6) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju 
občinske ceste, izda upravljavec občinske ceste na podlagi 
predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in 
oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljša-
nju prometne varnosti, katerega postavitev odredi upravljavec 
ceste.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaše-
vanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s 
pogoji iz soglasja.
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(8) 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.

(9) V primeru oglaševanja ali obveščanja v območju ob-
činske ceste ne glede na tehnično izvedbo nosilca obveščanja 
ali oglaševanja (plakati, transparenti, prikazovalniki ali drugi 
načini izvedbe oglaševanja) brez soglasja upravljavca občinske 
ceste, pristojni inšpektor za občinske ceste odredi odstranitev 
nosilcev in prenehanje oglaševanja ali obveščanja v območju 
občinske ceste.

35. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana na podlagi tega 
odloka, je dovoljena pritožba županu Občine Cerkno.

36. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, razen šestega 
odstavka 31. člena, izvajajo inšpektorji pristojnega inšpekcij-
skega organa Občine Cerkno. Pristojni inšpekcijski organ je 
prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka storjenih na 
občinski cesti v okviru pristojnosti, razen za prekršek iz šestega 
odstavka tega člena.

Nadzor nad 31. členom tega odloka izvajajo tudi pristoj-
no občinsko ali medobčinsko redarstvo, ki je tudi prekrškovni 
organ za prekrške iz 31. člena tega odloka.

37. člen
(pogoji za imenovanje občinskega inšpektorja)

Za inšpektorja, ki opravlja nadzor nad občinskimi cestami 
v Občini Cerkno, je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje po-
goje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 94/99).

39. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 900-0001/2021
Cerkno, dne 2. februarja 2021

Župan 
Občine Cerkno
Gašper Uršič

DRAVOGRAD

382. Sklep o imenovanju podžupana Občine 
Dravograd

Na podlagi 33.a 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) 
in 34. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno 
besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je župan Občine 
Dravograd sprejel naslednji

S K L E P

I.
Za podžupana Občine Dravograd se imenuje član Ob-

činskega sveta Občine Dravograd Robert PLIMON, stanujoč 
Ojstrica 14, 2370 Dravograd.

II.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

naloge s področja družbenih dejavnosti ter posamezne naloge 
iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere 
ga župan pooblasti.

V.
Podžupan nastopi funkcijo s 1. 3. 2023.

VI.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0014/2023
Dravograd, dne 10. februarja 2023

Župan
Občine Dravograd
Anton Preksavec

GROSUPLJE

383. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za sanacijo območja 
Šmarje Sap (London)

Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. in 128. čle-
nom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, 
št. 199/21) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 65/17) sprejemam

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega  

prostorskega načrta za sanacijo območja  
Šmarje Sap (London)

1. člen
Splošno

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo območja 
Šmarje Sap (London) (v nadaljevanju OPPN).

(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju 
ZUreP-3), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gro-
suplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19; v nadaljevanju 
OPN) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.

2. člen
Okvirno območje načrtovanja

(1) Območje načrtovanja z OPPN se nahaja v naselju 
Šmarje Sap, južno od avtoceste in železnice ter predstavlja 
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severni del kamnoloma Šmarje (peskokop London). Obsega 
enoto urejanja prostora (EUP) z oznako ŠS 166 O OPPN.

(2) Območje je v celoti stavbno zemljišče, s podrobnejšo 
namensko rabo območje okoljske infrastrukture (O).

(3) Območje obsega približno 5 ha in zajema zemljišča s 
parc. številkami: 988/34, 988/35, 1182/4, 994/4, 1182/2, 1182/3, 
994/3, 988/42, 988/17, 988/19, 988/20, 988/21, 988/46, 988/22, 
988/52, 988/51, 1185/5, 988/43, 988/9, 988/10, 988/11, 988/69, 
988/70, vse k.o. Mali vrh.

(4) V primeru, da se v nadaljnjih fazah ugotovi, da ni na-
vedenih posameznih parcelnih številk oziroma so te nepravilno 
navedene, so pa zajete v območje obdelave oziroma v njegovo 
morebitno širitev, se le-to smiselno upošteva.

(5) Območje načrtovanja se lahko tekom postopka pripra-
ve OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite 
urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega 
območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

3. člen
Predmet načrtovanja

Na območju načrtovanja je predvidena sanacija peskoko-
pa Šmarje Sap v urejeno območje za okoljsko infrastrukturo z 
vso potrebno infrastrukturo. Načrtuje se umestitve objektov in 
zunanjih ureditev za potrebe gospodarske cone za proizvodnjo 
ter servisno in storitveno dejavnost. Pri urejanju prostora se 
upošteva obstoječe stanje, navezave na obstoječo infrastruk-
turo ter varstvene režime in vplive na okolico in določila.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev 
obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. 
V sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev 
nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo 
tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in 
naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodar-
sko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne 
uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji 
ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.

(2) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne 
podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka 
priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 
ter druge strokovne podlage, ki so bile izdelane za obravnavo 
sosednjih območij.

(3) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat 
ekonomike.

5. člen
Vrsta postopka

OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-3 pripravi in sprej-
me ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave 
in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

6. člen
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz

(1) Priprava OPPN bo potekala v naslednjih fazah in rokih 
izvedbe:

– izdelava osnutka (marec 2023);
– pridobitev prvih mnenj NUP (april 2023);
– izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in 

elaborata ekonomike (maj 2023);
– izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve 

obravnave na občinskem svetu (junij 2023);
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z 

javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem 
svetu (julij 2023);

– zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana 
(julij 2023);

– izdelava predloga (julij 2023);
– pridobitev drugih mnenj NUP (avgust 2023);
– izdelava predloga za sprejem (september 2023);
– objava odloka v uradnem glasilu in izdelava končnega 

gradiva OPPN (oktober 2023);
– arhiviranje sprejetega dokumenta (oktober 2023).
(2) Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvi-

dljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležen-
cev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.

7. člen
Nosilci urejanja prostora

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtova-
nim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 

1000 Ljubljana; gp.mnvp @gov.si
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 

ulica 4, 1000 Ljubljana; gp.mope@gov.si
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za 

vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje; gp.drsv@gov.si
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-

najska cesta 22, 1000 Ljubljana; gp.mkgp@gov.si
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; urszr@urszr.si
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 

za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana; glavna.pisarna@mors.si

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana; oeljubljana@zgs.si

– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana; gp.mzi@gov.si

– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljublja-
na; gp.mk@gov.si

Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Javno komunalno podjetje, Cesta na Krko 7, 1290 Gro-

suplje (vodovod, kanalizacija, odpadki); info@jkpg.si
– Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, 

Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje; info@grosuplje.si
Drugi udeleženci:
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljublja-

na; info@elektro-ljubljana.si
– Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljublja-

na, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana; info@
energetika-ljubljana.si

– Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana; 
sprejemna.pisarna@telekom.si

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, 
se jih v postopek vključi naknadno.

8. člen
Načrt vključevanja javnosti

Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javno-
sti. Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 
30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb 
in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s 
krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, 
načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, se-
znanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Grosuplje, 
na krajevno običajen način in preko oglasne deske na Občini 
Grosuplje. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani 
Občine Grosuplje, v fizični obliki bo na ogled tudi v prostorih 
Občine Grosuplje.

9. člen
Izvedba celovite presoje vplivov na okolje  

oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja
Zavod RS za varstvo narave je z dopisom, 

št. 3563-0067/2022-2 dne 11. 8. 2022, obvestil Občino Grosu-

mailto:gp.mope@gov.si
mailto:gp.drsv@gov.si
mailto:glavna.pisarna@mors.si
mailto:info@jkpg.si
mailto:info@grosuplje.si
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plje, da območje plana OPPN in njegovega daljinskega vpliva 
leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in 
zavarovanega območja, zaradi česar ocenjujejo, da presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana 
območja ni treba izvesti.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira zasebni pobudnik, vključno z 

vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim 
posnetkom in elaboratom ekonomike.

11. člen
Razveljavitev

Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavi Sklep o za-
četku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za gospodarsko območje Šmarje - Sap (London), Uradni 
list RS, št. 47/13.

12. člen
Začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter spletni strani 
Občine Grosuplje na povezavi https://www.grosuplje.si/obja-
ve/107 in začne veljati dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3402.

Št. 3503-0007/2021
Grosuplje, dne 14. februarja 2023

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

384. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
Šmarje Sap – kulturni center

Na podlagi 126. do 129. člena Zakona o urejanju prostora 
– ZUreP-3 (Uradni list RS, 199/21) in na podlagi 34. člena Sta-
tuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) župan Občine 
Grosuplje objavlja

J A V N O    N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Šmarje Sap – kulturni center

1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrob-

nega prostorskega načrta Šmarje Sap – kulturni center, ki ga je 
izdelalo podjetje Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju OPPN), bo potekala v času od 
petka, 24. februarja 2023 do vključno ponedeljka, 27. marca 
2023 v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-
suplje – drugo nadstropje, na Uradu za prostor, v času uradnih 
ur, ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure, 
ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure, ob petkih 
od 8.00–11.00 ure.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN bo javno dostopno 
na spletni strani Občine Grosuplje: https://www.grosuplje.si/
objava/271899

2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v dvorani Družbene-

ga doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v sredo, 8. marca 
2023, ob 16.30 uri.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za 
njihovo posredovanje

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku 
OPPN lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, 
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN Šmarje 
Sap – kulturni center ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v 
času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.

4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih 

zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča 
bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske 
občine in ne z osebnimi podatki.

5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje: https://www.
grosuplje.si/objava/271899 in začne veljati z dnem objave.

Št. 3500-0003/2019
Grosuplje, dne 14. februarja 2023

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

HODOŠ

385. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 
Hodoš

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 
in 46/14) in 14. člena Statuta Občine Hodoš (Glasilo Őrség, de-
cember 2016, letnik XVI, št. 48) je Občinski svet Občine Hodoš 
na 2. redni seji dne 9. februarja 2023 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Hodoš

1. člen
Politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma 

kandidate na lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Hodoš, 
dobijo sredstva iz proračuna Občine Hodoš sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na 
volitvah za člane občinskega sveta.

2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Ob-

čine Hodoš, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana občinskega sveta.

3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank se določijo v 

višini 0,50 EUR letno za glas, pridobljen na volitvah za člane 
občinskega sveta.

4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun političnih 

strank vsake tri mesece.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.

Št. 032-0004/2022-013
Hodoš, dne 10. februarja 2023

Župan 
Občine Hodoš

Denis Tamaško

https://www.grosuplje.si/objave/107
https://www.grosuplje.si/objave/107
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386. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš

Na podlagi 33.a 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) 
in 32. člena Statuta Občine Hodoš (glasilo Őrség, december 
2016, številka 48) je župan Občine Hodoš dne 9. februarja 
2023 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Hodoš

1.
Za podžupana se imenuje Rudolf BUNDERLA ml., stanu-

joč Hodoš 26, 9205 Hodoš – Hodos.

2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati takoj.

Št. 032-0003/2023-1
Hodoš, dne 10. februarja 2023

Župan 
Občine Hodoš

Denis Tamaško

387. Sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu 
članu občinskega sveta

Na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Obči-
ne Hodoš (glasilo Őrség, april 2017, št. 49/2017) je Občinski 
svet Občine Hodoš na 2. redni seji dne 9. februarja 2023 sprejel 
naslednji

S K L E P

Potrdi se mandat novoizvoljenemu članu občinskega sve-
ta, ki je bil izvoljen na naknadnih volitvah dne 5. februarja 2023, 
za mandatno obdobje štirih let.

Član:
1. Valter Abraham, Hodoš 20/b, 9205 Hodoš – Hodos.

Št. 032-0004/2022-10
Hodoš, dne 10. februarja 2023

Župan
Občine Hodoš

Denis Tamaško

388. Sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu 
članu občinskega sveta – predstavniku 
madžarske narodne skupnosti

Na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Obči-
ne Hodoš (glasilo Őrség, april 2017, št. 49/2017) je Občinski 
svet Občine Hodoš na 2. redni seji dne 9. februarja 2023 sprejel 
naslednji

S K L E P

Potrdi se mandat novoizvoljenemu članu občinskega sve-
ta – predstavniku madžarske narodne skupnosti, ki je bil izvo-
ljen na naknadnih volitvah dne 5. februarja 2023, za mandatno 
obdobje štirih let.

Član:
1. Ludvik Nemec, Krplivnik 32, 9205 Hodoš – Hodos.

Št. 032-0004/2022-11
Hodoš, dne 10. februarja 2023

Župan
Občine Hodoš

Denis Tamaško

KAMNIK

389. Odlok o razveljavitvi Odloka o avtotaksi 
prevozih

Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 
40/12, 57/12, 39/13, 92/15, 67/19, 94/21, 105/22) in 17. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 
in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. seji dne 1. 2. 
2023 sprejel

O D L O K
o razveljavitvi Odloka o avtotaksi prevozih

1. člen
Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 88/05) se 

razveljavi.
Prav tako se razveljavijo na njegovi podlagi sprejeti predpisi.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 34401-0003/2005
Kamnik, dne 1. februarja 2023

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda s področja 
vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok 
Vrtec Antona Medveda Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 
42. in 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UBB5, 36/08, 58/09, 
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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, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) ter 17. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 
in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. seji dne 1. 2. 
2023 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje 
in izobraževanja predšolskih otrok  

Vrtec Antona Medveda Kamnik

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgo-

je in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda 
Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07, 36/10, 
77/10, 8/12, 9/15 in 61/19) se spremeni 2. člen, ki se po novem 
glasi:

»Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Antona Medveda Kamnik.
Sedež vrtca: Novi trg 26 b, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo naslednje enote:
1. Pestrna, Groharjeva ulica 1, 1241 Kamnik;
2. Sneguljčica, Kovinarska cesta 11, 1241 Kamnik;
3. Tinkara, Klavčičeva ulica 1, 1241 Kamnik;
4. Rožle, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik;
5. Palček, Šmartno 13 b, 1219 Laze v Tuhinju;
6. Marjetica, Ljubljanska cesta 3 a, 1241 Kamnik;
7. Mojca, Ulica Matije Blejca 14, 1241 Kamnik;
8. Pedenjped, Jakopičeva ulica 27, 1241 Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo tudi enote, ki se prostorsko naha-

jajo v oziroma pri osnovnih šolah:
1. Cepetavček (POŠ Nevlje), Nevlje 16, 1241 Kamnik;
2. Polžki (POŠ Motnik), Motnik 8, 1221 Motnik;
3. Kekec (OŠ Stranje), Zgornje Stranje 22, 1242 Staho-

vica;
4. Kamenček (OŠ 27. julij), Tomšičeva ulica 9, 1241 

Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo tudi enote, ki se nahajajo v najetih 

prostorih:
1. Sonček, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik;
2. Oblaček, Trdinova ulica 7 a, 1241 Kamnik;
3. Snoviček, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju.«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena, ki se po novem 

glasi:
»Podrobnejšo sestavo sveta vrtca določa zakon.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2022
Kamnik, dne 1. februarja 2023

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

391. Sklep o lokacijski preveritvi za območje SN-03 
Terme Snovik

Na podlagi 127., 129., 130. in 131. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) 
je Občinski svet Občine Kamnik na 2. seji dne 1. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za območje  

SN-03 Terme Snovik

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša 

na zemljišče s parc. št. 376/3 in del 374/19 obe k. o. 1916-Loke.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se za 

namen investicije – umestitev kampa, dopusti določitev začasne 
rabe prostora za namen kampa, skupna površina 3.518 m². Na 
območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti do-
ločitev začasne rabe prostora za obdobje 7 let. Investitor mora v 
tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja 
ali pred odločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na 
njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.

3. člen
Začasna raba zemljišča se prilagodi, tako kot izhaja 

iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelala družba 
Osa arhitekti, arhitektura, urbanizem, storitve, d.o.o., Maribor 
(ID št. PA: 3211), pooblaščena projektantka Špela Lesnik, 
univ. dipl. inž. arh., št. naloge 21-363 (februar 2022, dopolnitev 
april 2022). Grafični prikaz lokacijske preveritve je določen v 
elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.

4. člen
Elaborat lokacijske preveritve je z grafičnimi prilogami na 

vpogled na sedežu Občine Kamnik.

5. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 3211.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-3/2022-5/1
Kamnik, dne 1. februarja 2023

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

392. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi (KE-26/153) za del parc. št. 298/1 
in 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj 
(identifikacijska št. PA: 3211)

Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 
17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 
20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 
2. seji dne 1. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
(KE-26/153) za del parc. št. 298/1 in 299  

v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj  
(identifikacijska št. PA: 3211)

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev 

EUP KE-26/153, ID 3211, ki se nanaša na zemljišči parc. 
št. 298/1 in 299 k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj.
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2. člen
(1) Na delu zemljišč parc. št. 298/1 in 299 k.o. 1919 – 

Zgornji Tuhinj se v skladu s 135. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) omogoči sprememba po-
teka meje obstoječega stavbnega zemljišča. Za namen izva-
janja gradnje (enostanovanjske stavbe) se prilagodi in določi 
natančna oblika ter velikost stavbnega zemljišča na posamični 
poselitvi »Ak«.

(2) Na delu zemljišč s parc. št. 298/1 in 299 k.o. 1919 
– Zgornji Tuhinj, kjer je po osnovni namenski rabi prostora, 
opredeljeni v občinskem prostorskem načrtu, določeno naj-
boljše kmetijske zemljišče »K1«, je v skupni površini 580,46 m2 

predvidena opredelitev novega stavbnega zemljišča razpršene 
poselitve »Ak«.

(3) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, 
ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po 
določilih prostorsko izvedbenih pogojev iz Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 
70/17 in 163/21).

3. člen
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi, 

tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je 
izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring 
d.o.o., Murska Sobota, odgovorna prostorska načrtovalka 
Alenka Šumak, št. naloge: LP 3/22 (maj 2022, dopolnitev 
julij 2022 in oktober 2022).

(2) Grafični prikaz širitve stavbnega zemljišča z lokacijsko 
preveritvijo je določen v Elaboratu lokacijske preveritve, ki je 
priloga sklepa.

(3) Elaborat lokacijske preveritve je z grafičnimi prilogami 
na vpogled na sedežu Občine Kamnik.

4. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 3211.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-6/2022-5/1
Kamnik, dne 1. februarja 2023

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KANAL

393. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata 
članice Sveta Krajevne skupnosti Anhovo-
Deskle Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 33., 41. in 110. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 37.a člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) in 9. člena Odloka o krajevnih skupnostih 
v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 46/18) je Občinska 
volilna komisija Občine Kanal ob Soči na 9. dopisni seji dne 
1. 2. 2023 sprejela

U G O T O V I T V E N I    S K L E P

1.
Nastji Bremec Žnidarčič, rojeni 1. oktobra 1980, stanu-

joči Robidni Breg 17, 5210 Deskle, zaradi odstopa s 30. 1. 
2023 preneha mandat članice Sveta Krajevne skupnosti 
Anhovo-Deskle Občine Kanal ob Soči.

2.
Mesto člana Sveta Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle 

Občine Kanal ob Soči za 1. volilno enoto – Anhovo, Robidni 
Breg do nadaljnjega ostaja nezasedeno.

Št. 041-0002/2022-572
Kanal, dne 1. februarja 2023

Dr. Dejan Valentinčič
predsednik Občinske volilne komisije

LJUBNO

394. Sklep o določitvi ekonomske cene programov 
vrtca Ljubno v letu 2023

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB, 72/05, 100/05 – UPB, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 
18/21), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 17. člena Statuta 
Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Ob-
čine Ljubno na 2. seji dne 12. 1. 2023 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov  

vrtca Ljubno v letu 2023

1. člen
Ekonomska cena dnevnega in poldnevnega programa 

vrtca Ljubno v letu 2023 se poviša za 15,50 % oziroma 24,87 % 
za vse starostne skupine oziroma za vse programe in znaša:

 % dvig nova cena

I. starostna skupina 15,50 % 547,87

Poldnevni program 15,50 % 475,24

II. starostna skupina 24,87 % 423,14

Poldnevni program 24,87 % 367,03

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi ekonomske cene programov vrtca Ljubno v letu 2022 
štev.: 602-02/2022-2, z dne 31. 3. 2022.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2023.

Št. 620-02/2022-4
Ljubno, dne 12. januarja 2023

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1650
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PIVKA

395. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občina Pivka (Uradni 
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 
in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne 8. 9. 
2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se nepremičnini z ID znakom:
– parcela 2498 3676/9 ukine status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena z ID zaznambe 16770604 ter status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – odprto širo-
kopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka 
z ID zaznambe 17462740.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-24/2022
Pivka, dne 8. septembra 2022

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

RADEČE

396. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2023

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list 
RS, št. 152/20) in na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih 
taksah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00 in 112/00) je 
občinski svet na 3. redni seji dne 9. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2023

1. člen
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju 

Občine Radeče za leto 2023 znaša 0,842047 EUR.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati in uporabljati pa se začne od 1. januarja 2023 dalje.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks (Uradni 
list RS, št. 207/21).

Št. 354-4/2023
Radeče, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

397. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj 
in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini 
Radeče za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF) in 20. člena Statuta Občine Radeče 
(Uradni list RS, št. 152/20) je občinski svet na 3. redni seji dne 
9. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj  

in vrednosti stavbnega zemljišča  
v Občini Radeče za leto 2023

1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena 

stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Radeče 
za leto 2023.

2. člen
Primerljiva gradbena cena za m2 neto tlorisne stano-

vanjske površine za območje Občine Radeče v januarju 2023 
znaša 1052,8823 EUR in se med letom valorizira v skladu 
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga mesečno 
objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7 % od primer-

ljive gradbene cene.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati in uporabljati pa se začne od 1. januarja 2023 dalje.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega ze-
mljišča v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 207/21).

Št. 354-4/2023/2
Radeče, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

398. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi – EUP RP 12/144, ID 3272

Na podlagi 134., 135. in 138. člena Zakona o urejanju 
prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 20. člena 
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski 
svet Občine Radeče na 3. redni seji dne 9. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
– EUP RP 12/144, ID 3272

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – 
EUP RP 12/144, ID 3272. Elaborat lokacijske preveritve je pod 
številko projekta ELP-10/22 izdelalo podjetje Proplan, Ivanka 
Kraljič s.p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško. Identifikacijska 
številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3272.
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2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preo-

blikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamič-
ne poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Radeče (v nadaljevanju OPN) določeno s podrobnejšo 
namensko rabo prostora A (razpršena poselitev). Območje se 
nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) RP 12/144.

3. člen
Lokacijska preveritev se nanaša na zemljišče s parcelno 

številko 884/1-del, 884/3-del in 884/5-del, vse k.o. 1864 Svibno, 
kjer se izvorno stavbno zemljišče poveča na sledeč način:

– na severnem delu izvorno določenega stavbnega ze-
mljišča se predlaga povečanje stavbnega zemljišča (A) v veli-
kosti 184,20 m2. Namenska raba se spremeni iz K2 v A.

– na vzhodnem delu izvorno določenega stavbnega ze-
mljišča se predlaga povečanje stavbnega zemljišča (A) v veli-
kosti 394,40 m2. Namenska raba se spremeni iz K2 v A.

– Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP RP 12/144 
znaša 5.473,10 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveri-
tvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve in digitalnem 
podatku shp, ki je priloga sklepa.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3513-26/2022/13
Radeče, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

399. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi – EUP RP 12/245, ID 3224

Na podlagi 127., 128. in 131. člena Zakona o urejanju pro-
stora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 20. člena Statuta 
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet 
Občine Radeče na 3. redni seji dne 9. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
– EUP RP 12/245, ID 3224

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – 
EUP RP 12/245, ID 3224. Elaborat lokacijske preveritve (ELP) 
je pod številko projekta 22039-00 izdelalo podjetje Savaprojekt 
d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško. Identifikacijska številka 
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3224.

2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom 

preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju 
posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Radeče (v nadaljevanju teksta: OPN) 
določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A (razpršena 
poselitev). Območje se nanaša na enoto urejanja prostora 
(EUP) RP 12/245.

3. člen
Območje lokacijske preveritve zajema dele zemljišč s 

parcelnimi številkami 1032, 1125/1, 1126/1, 1127, 1128, 1130 
in 1131/1, vse k.o. Njivice, kjer se izvorno stavbno zemljišče 
preoblikuje in poveča na sledeč način:

– v severnem in južnem delu izvorno določenega stavb-
nega zemljišča, kjer teren ni primeren za gradnjo, se predlaga 
zmanjšanje oziroma izvzem stavbnega zemljišča (A) v velikosti 
358,98 m2. Namenska raba se spremeni iz A v K2,

– površina izvzetega stavbnega zemljišča se nadomesti 
zahodno od izvorno določenega stavbnega zemljišča. Hkrati se 
stavbno zemljišče na zahodnem delu poveča za 384,42 m2, kar 
v skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2 predstavlja 
19,63 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega 
v OPN (EUP RP 12/245).

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in 
natančno določene velikosti območja stavbnega zemljišča v 
M 1:1000 in je hkrati določen v elaboratu lokacijske preveritve 
in digitalnem podatku »shp«.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3513-11/2022/17
Radeče, dne 9. februarja 2023

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

NOVA GORICA

400. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
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), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 16. februarja 2023 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Nova Gorica  

za leto 2023

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica za leto 2023 

določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje 

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina 
Nova Gorica.
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II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA

3. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki pro-

računa Mestne občine Nova Gorica izkazani v bilanci prihodkov 
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja.

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v EUR
Proračun 

2023
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 63.550.036
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 45.526.343

70 DAVČNI PRIHODKI 25.736.444
700 Davki na dohodek in dobiček 20.872.644
703 Davki na premoženje 4.010.800
704 Domači davki na blago in storitve 853.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 19.789.899
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 9.165.372
711 Takse in pristojbine 33.000
712 Globe in druge denarne kazni 51.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 539.610
714 Drugi nedavčni prihodki 10.000.917

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.439.808
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 2.439.808

73 PREJETE DONACIJE 4.450
730 Prejete donacije iz domačih virov 4.450

74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.014.076
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 7.028.134
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 7.985.942

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 565.359
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 565.359

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 65.735.036
40 TEKOČI ODHODKI 13.510.793

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.694.339
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 545.058
402 Izdatki za blago in storitve 8.565.740
403 Plačila domačih obresti 500.000
409 Rezerve 205.656

41 TEKOČI TRANSFERI 17.839.243
410 Subvencije 569.924
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 7.800.820
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.174.808
413 Drugi tekoči domači transferi 8.293.691

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 32.865.202
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 32.865.202

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.519.798

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 742.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 777.298

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –2.185.000

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102)–(II.–403–404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –1.714.720

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 14.176.307

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 395.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 395.000
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 395.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –395.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 4.300.000
50 ZADOLŽEVANJE 4.300.000

500 Domače zadolževanje 4.300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 2.900.000

55 ODPLAČILA DOLGA 2.900.000
550 Odplačila domačega dolga 2.900.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.180.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.400.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.185.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.180.000
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-

posrednih 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 konte, določene s predpisanim enotnim 
kontnim načrtom.

(4) Posebni del proračuna se objavi na ravni proračunskih 
postavk – kontov.

(5) V Načrtu razvojnih programov se prikazujejo načrtova-
ni izdatki za programe in projekte Mestne občine Nova Gorica 
po virih financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo 
projektov oziroma programov.

(6) Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na 
koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni 

svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, medobčinska 
uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Ob-
čine Brda ter krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev 
občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih 
ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.

5. člen
(1) Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v prora-

čun v skladu s predpisi.
(2) Prihodki, ki jih uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so 

prihodek proračuna. Prihodki, ki jih krajevna skupnost ustvari s 
svojo dejavnostjo, so prihodek krajevne skupnosti.

(3) Prihodki proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna 
občina Nova Gorica oziroma krajevne skupnosti prejmejo od 
domače ali tuje pravne in fizične osebe.

(4) Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premože-
nja Mestne občine Nova Gorica je prihodek proračuna.

(5) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvar-
no premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrže-
vanje stvarnega premoženja občine.

(6) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne 
občine Nova Gorica sprejme župan.

6. člen
(1) Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le 

za namene, določene v posebnem delu proračuna in načrtu 
razvojnih programov.

(2) Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski 
prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaja ali za-
menjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz 
naslova zavarovanj, transferi iz državnega proračuna in EU, 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, namenski prihodki krajevnih skupnosti, komu-
nalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infrastrukture 
iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb, turistična taksa 
ter koncesijska dajatev od iger na srečo.

(3) Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, proračunski 
uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrto-
vanih pravic porabe v finančnem načrtu sprejetega proračuna.

(4) Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, proračunski 
uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejan-
sko vplačanih oziroma razpoložljivih prihodkov.

(5) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v prete-
klem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za namen za 
katerega so opredeljena.

7. člen
(1) Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 

100.000 EUR se v skladu z 42. členom Zakona o javnih finan-
cah zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se upora-
bljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso za-
gotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, 
ker jih ni bilo mogoče načrtovati.

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan in poroča mestnemu svetu šestmesečno. Dode-
ljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne prora-
čunske postavke.

8. člen
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za pro-

računsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad v skladu z 
49. členom Zakona o javnih financah.

(2) Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 
120.000 EUR.

(3) Župan lahko na predlog organa, pristojnega za finance 
samostojno odloča o porabi do 30.000 EUR zbranih razpoložljivih 
sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu 
Zakona o javnih financah in o tem obvešča mestni svet.

(4) V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno 
v prejšnjem odstavku, odloča mestni svet s posebnim odlokom.

9. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

(2) Župan lahko s sklepi prerazporedi sredstva med prora-
čunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe 
pri neposrednih proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni 
odbor, župan, občinska uprava in Medobčinska uprava Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda.

(3) Povečanje ali zmanjšanje proračunske postavke ne 
sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.

(4) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja 
proračunska sredstva med konti v okviru iste proračunske po-
stavke v sistemu Cadis. S soglasjem finančno računovodske 
službe se odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju pro-
računa ni bilo mogoče predvideti ali se je med letom izkazalo, 
da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva 
se znotraj proračunske postavke prerazporedijo na nov konto.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazpore-
ditve niso dovoljene:

– iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
– iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Nova Gorica 

pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi 
EU in drugih finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,

– iz postavk drugih namenskih sredstev.

10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, 

ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna 
predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja in 
druga predpisana pravna podlaga.

11. člen
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi 

prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične 
krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z 
zaporedno številko od 21 do 39. Povečanje ali zmanjšanje 
proračunske postavke ne sme preseči 20 % vrednosti celotne 
postavke.

12. člen
(1) Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti 

le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posame-
zne namene.

(2) Subvencije se dodeljuje za točno določene namene, 
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja 
dodeljevanja državnih pomoči.

(3) Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obve-
znosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče 
leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

13. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi 

druge zaposlene osebe.
(3) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti 

je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če 
ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.

(4) Krajevne skupnosti so dolžne pred sklenitvijo posa-
meznega pravnega posla pridobiti pisno soglasje župana, v 
nasprotnem primeru je pravni posel ničen.

(5) Soglasje župana ni potrebno za sklenitev:
– pravnih poslov za nabavo blaga in storitev, katerih vre-

dnost je nižja od 40.000 EUR;
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– pravnih poslov za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
katerih vrednost je nižja od 80.000,00 EUR;

– pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinan-
cer oziroma pogodbena stranka;

– pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti oddajajo 
nepremičnine in premičnine v občasno rabo;

– pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti v okviru 
izvajanja pokopališke dejavnosti oddajajo grobove v najem;

– pravnih poslov, na podlagi katerih krajevne skupnosti 
zgolj pridobivajo sredstva kot npr. donacije, sponzorstva.

14. člen
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem 

letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v na-
črt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski 
uporabnik lahko v letu 2023 sklene pogodbo, katerih obve-
znosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne 
višine 50 % predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih 
programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem pro-
računskem letu.

(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za izvedbo 
projektov, ki se financirajo iz sredstev EU, in sicer do višine 
vrednosti projekta.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe 
v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega 
proračunskega uporabnika.

(4) Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za na-
jem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov 
ter prevoze šoloobveznih otrok.

(5) Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih 
programov.

15. člen
(1) Neposredni proračunski uporabnik vodi evidenco pro-

jektov iz veljavnega načrta razvojih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 

so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov že vključenih v veljavni načrt razvojnih 
programov.

(3) Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt ra-
zvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega 
projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro-
čju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom 
potrjene predinvesticijske zasnove, investicijskega programa 
ali njegove novelacije.

(4) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov, 
če investicijsko dokumentacijo potrdi mestni svet.

(5) Župan lahko v postopku izvrševanja proračuna:
– posamezen projekt v načrtu razvojnih programov ukine, 

v kolikor bi se izkazalo, da projekt ni uresničljiv ali da ga ni 
mogoče izvesti,

– spremeni vrednost, vire in dinamiko financiranja v okviru 
posameznega projekta na podlagi pripravljenega Poročila o 
izvajanju projekta, če skupna vrednost projekta ne presega 
20 % izhodiščne vrednosti.

(6) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi 
sredstva med podkonti v okviru istega projekta v načrtu ra-
zvojih programov. V primeru prerazporejanja sredstev med 
posameznimi projekti v veljavnem načrtu razvojnih programov 
odloča župan.

(7) Posamezni projekt v veljavnem načrtu razvojnih pro-
gramov, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne za-

padlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi tekoče prora-
čunsko leto, se vključi v proračun tekoče leta ter uvrsti v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

(8) O projektih, ki jih župan ukine ali spremeni v načrtu 
razvojnih programov, mora poročati mestnemu svetu ob spre-
jemanju prvega naslednjega proračuna, prvega rebalansa ali 
prve spremembe proračuna.

III. ODPIS DOLGA

16. člen
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih 

financah, lahko župan v letu 2023 odpiše plačilo dolga posame-
znemu dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne 
višine 20.000 EUR letno, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

(2) Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih 
financah, lahko predsednik krajevne skupnosti v letu 2023 od-
piše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do krajevne 
skupnosti, in sicer največ do skupne višine 500 EUR, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati.

(3) Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zava-
rovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo 
dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, 
če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžni-
ka, od katerega sicer ne bi bilo možno izterjati celotnega dolga.

(4) Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

17. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 
4.300.000 EUR.

18. člen
(1) Župan je pooblaščen, da odloča:
– o kratkoročni zadolžitvi največ do 5 % sprejetega prora-

čuna v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov in
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno 

z zakonom.
(2) Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se izjemoma 

lahko uporabijo tudi prosta denarna namenska sredstva.

19. člen
(1) Posredni proračunski uporabniki občinskega proraču-

na, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustano-
viteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 
zadolžujejo do skupne višine 2 mio EUR in izdajajo poroštva 
do skupine višine glavnic 0 EUR s soglasjem občine pod po-
goji, ki jih določi mestni svet in če imajo te osebe zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja 
občine, ki je določen v zakonu, ki ureja financiranje občin.

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena izda mestni 
svet.

20. člen
Obseg poroštev, ki jih Mestna občina Nova Gorica lahko 

na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja javnim zavodom, jav-
nim skladom in javnim podjetjem, katerih ustanovitelj oziroma 
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soustanovitelj je, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine 
150.000 EUR potencialne letne obveznosti.

V. FINANCIRANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA

21. člen
(1) Posredni proračunski uporabniki občinskega prora-

čuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti 
program dela in finančni načrt za leto 2023 ter poročila o rea-
lizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo 
leto v skladu s predpisi. Posredni proračunski uporabniki, ki se 
pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne na-
črte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(2) Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno 
predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, 
nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.

22. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so pro-

računskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih 
sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik 
organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni 
organ prejemnika sredstev.

VI. KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne 

občine Nova Gorica.

Št. 410-0008/2022-10
Nova Gorica, dne 16. februarja 2023

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Samo Turel

STRAŽA

401. Odlok o proračunu Občine Straža 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), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 16. in 
100. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je 
Občinski svet Občine Straža na 4. seji dne 16. 2. 2023 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Straža za leto 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2023 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

II. 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 kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS Proračun 
2023

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 5.929.710

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.150.810
70  DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 3.324.450
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.689.180
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 584.370
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 47.900
706  DRUGI DAVKI 3.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 826.360
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 437.200
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 6.800
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 78.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 100
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 304.260
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 350.900
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 0
721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 350.900

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.000
731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.427.000
740  TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 727.000

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 700.000

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.187.044
40  TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.478.940
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 489.345
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401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 77.593

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 873.503
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.500
409  REZERVE 28.000
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.465.254
410  SUBVENCIJE 138.280
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 783.050
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 165.852
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 378.072
414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.151.350
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 4.151.350
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 91.500
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 38.000
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 53.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.257.334
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752  KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440  DANA POSOJILA 0
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 931.865
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 931.865
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 80.297
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 80.297

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –405.766

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 851.568
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 1.257.334
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 405.766
 – OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 

IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
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 konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Straža.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki 
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porablje-
ne v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če na-
stanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih 
postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba 
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja 
investicij in realizacija investicij.

Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja 
občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega 
glavnega programa in da prerazporedi sredstva iz posame-
znega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do 
višine 20 % posameznega področja.

Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med 
podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni 
proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v 
načrt razvojnih programov sprejema župan.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v 
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi 
odločitve župana.

8. člen
(proračunski skladi)

V Sklad za štipendiranje bo občina v letu 2023 vplačala 
5.000 EUR.

V sklad Proračunske rezerve bo občina v letu 2023 vpla-
čala 5.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezlji-
ve človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki 
jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Župan o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-
kov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna prora-
čunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna 
proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezer-
vacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere 
v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva 
v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati.

Splošna proračunska rezervacija v letu 2023 se oblikuje 
v višini 20.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije odloča župan.

9. člen
(enkratne dotacije)

Župan lahko v okviru proračunske postavke 04014 Pro-
mocija in pokroviteljstvo – županova sredstva odloča o enkratni 
odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim in fizič-
nim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posamezne-
mu prejemniku ne sme presegati 1.000 EUR in ne more biti 
odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma 
prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen
(upravljanje s sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela 
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporab-
niki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih 
sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba 
zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega 
proračuna.

11. člen
(nakup nepremičnin)

Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načr-
ta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine.

12. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 7.500 EUR.

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarova-
nju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga 
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se 
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga, 
katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pra-
vočasno plačan.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se v letu 2023 lahko dolgoročno zadolži do višine 
931.865 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem 
proračunu. Na podlagi 10. člena ZFO-1C se občina lahko za-
dolži v proračunu države, ki se ne šteje v obseg zadolževanja 
občine.

14. člen
(likvidnostno posojilo)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in 
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 
2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 41000-5/2022
Straža, dne 16. februarja 2023

Župan 
Občine Straža
Dušan Krštinc

TREBNJE

402. Sklep o načinu financiranja političnih strank 
v Občini Trebnje

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 
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46/14, 11/15) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine 
Trebnje na 3. redni seji dne 15. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank  

v Občini Trebnje

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma 

kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sred-
stva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov 
volivcev, ki so jih dobile na volitvah.

2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih 

strank, se določi v proračunu Občine Trebnje za posamezno 
proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu. Dokler pro-
račun za posamezno proračunsko leto ni sprejet, se sredstva 
zagotavljajo s sklepom o začasnem financiranju v višini, kot 
izhaja iz realizacije proračuna za preteklo leto.

Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne 
smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima Občina Trebnje 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s 
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog 
za posamezno proračunsko leto.

3. člen
Strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke 

na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50 % 
glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, 
pripada na mesečni ravni 0,75 EUR na glas volivca, ki je ve-
ljavno glasoval za te stranke.

4. člen
Sredstva se strankam izplačujejo zadnji delovni dan v 

mesecu na njihove podračune.

5. člen
Izplačilo sredstev za mesec januar 2023 se izvede pri 

izplačilu sredstev za mesec februar 2023.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 
dalje.

Št. 007-1/2023
Trebnje, dne 16. februarja 2023

Županja 
Občine Trebnje
Mateja Povhe
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VLADA
403. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) 

na področju izvajanja evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe 
za rast in delovna mesta

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju uredb (EU) in (Euratom)  

na področju izvajanja evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe  

za rast in delovna mesta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določajo udeleženci evropske kohe-
zijske politike za doseganje cilja naložbe za rast in delovna 
mesta ter njihove naloge, načrtovanje evropske kohezijske 
politike, način izbora operacij in njihovo potrjevanje ter izvajanje 
operacij, kot jih določajo:

– Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. de-
cembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11);

– Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu 
pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 
22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 
št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94);

– Uredba (EU) 2021/1056 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Sklada za pravični 
prehod (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 1), zadnjič popra-
vljena s Popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 74), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1056/EU);

– Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod 
in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter 
finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vklju-
čevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno 
podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 
z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 
2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 
2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 
glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške 
agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – 
CARE (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 23), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 2021/1060/EU);

– Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega 
sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 
(UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljena s 
Popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75);

– Uredba (EU) št. 2021/1058 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, 
str. 60), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 13 z dne 
20. 1. 2022, str. 74).

(2) Ta uredba ureja izvajanje postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike za Evropski sklad za regional-
ni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Kohezijski sklad in Sklad 
za pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: skladi EU) v skladu s 

Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 
v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: program), ki je podprt s 
sredstvi kohezijske politike v višini, kot jo določa Sporazum 
o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 
2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu).

2. člen
(cilji)

Cilji iz prvega in drugega odstavka 5. člena Uredbe 
2021/1060/EU se dosegajo z izvajanjem programa, ki je podprt 
s sredstvi kohezijske politike v višini, kot jo določa sporazum 
o partnerstvu.

3. člen
(omogočitveni pogoji)

Organ upravljanja in posredniška telesa v celotnem pro-
gramskem obdobju spremljajo izpolnjevanje omogočitvenih po-
gojev iz 15. člena Uredbe 2021/1060/EU. Posredniška telesa 
na poziv organa upravljanja poročajo o izpolnjevanju omogoči-
tvenih pogojev iz njihove pristojnosti.

4. člen
(okvir smotrnosti)

(1) Organ upravljanja v skladu s 16. členom Uredbe 
2021/1060/EU vzpostavi okvir smotrnosti.

(2) Pregledovalne seje za preučitev smotrnosti se organi-
zirajo v skladu z 41. členom Uredbe 2021/1060/EU.

(3) Organ upravljanja Evropski komisiji pošlje končno 
poročilo o smotrnosti v rokih, obliki in vsebini, ki so določeni v 
43. členu Uredbe 2021/1060/EU.

5. člen
(celostni teritorialni razvoj)

Celostni teritorialni razvoj v okviru cilja naložbe za rast in 
delovna mesta evropske kohezijske politike se izvaja s teritorial-
nimi in lokalnimi razvojnimi strategijami v eni od naslednjih oblik:

(a) celostne teritorialne naložbe (v nadaljnjem besedilu: 
CTN),

(b) lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem be-
sedilu: CLLD) ali

(c) regionalni razvoj – dogovori za razvoj regij (v nadalj-
njem besedilu: DRR).

6. člen
(celostne teritorialne naložbe)

(1) Trajnostni razvoj mest v skladu z 11. členom Uredbe 
2021/1058/EU se izvaja z uporabo mehanizma CTN na podlagi 
trajnostne urbane strategije, ki jo sprejme mestni svet mestne 
občine.

(2) Geografsko območje trajnostne urbane strategije so 
mestne občine ali mestne občine z občinami funkcionalnega 
območja, ki ga trajnostna urbana strategija zajema.

7. člen
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

(1) CLLD se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor« prek 
lokalnih akcijskih skupin v skladu z 31., 32., 33. in 34. členom 
Uredbe 2021/1060/EU in nacionalnimi predpisi, ki urejajo de-
lovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo in potrditev strategij 
lokalnega razvoja ter izvedbo CLLD za programsko obdobje 
do leta 2027.

(2) Geografsko območje, na katerem se izvaja CLLD, je 
celotno območje Republike Slovenije.

8. člen
(regionalni razvoj – dogovori za razvoj regij)

(1) DRR so oblika celostnega teritorialnega razvoja, ki s 
finančno podporo ključnim regijskim ali sektorskim projektom 



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 17. 2. 2023 / Stran 1281 

podpira regionalni razvojni program v skladu z zakonom, ki 
ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

(2) Geografsko območje, na katerem se izvajajo DRR, je 
razvojna regija na ravni NUTS III.

II. UDELEŽENCI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  
IN NJIHOVE NALOGE

9. člen
(udeleženci evropske kohezijske politike)

(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje evropske kohezijske 
politike v skladu s to uredbo so:

1. organ upravljanja iz prvega odstavka 71. člena Uredbe 
2021/1060/EU,

2. organ za računovodenje iz prvega odstavka 71. člena 
in 76. člena Uredbe 2021/1060/EU,

3. revizijski organ iz drugega odstavka 71. člena Uredbe 
2021/1060/EU,

4. posredniška telesa iz 8. točke 2. člena Uredbe 
2021/1060/EU v povezavi s tretjim odstavkom 71. člena Ured-
be 2021/1060/EU,

5. izvajalska telesa, na katera so posredniška telesa pre-
nesla izvajanje nalog, kot jih določa 13. člen te uredbe,

6. odbor za spremljanje iz 38. člena Uredbe 2021/1060/EU 
in uredbe, ki ureja ustanovitev odbora za spremljanje programa,

7. upravičenci iz 9. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU,
8. končni prejemniki iz 18. točke 2. člena Uredbe 

2021/1060/EU,
9. razvojne institucije, ki so za območja območnih načrtov 

za pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: ONPP) vpisane v 
evidenco regionalnih razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo 
in regionalni razvoj, kot nosilna ali kot sodelujoča institucija 
regionalnega razvoja,

10. regionalne razvojne agencije v skladu z DRR,
11. organ, pristojen za sodelovanje z Evropskim uradom 

za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ za 
sodelovanje z OLAF).

(2) Če isti udeleženec hkrati izvaja naloge upravljanja in 
nadzora na eni strani in izvajanja na drugi, zagotovi ločenost 
funkcij z delitvijo obeh vrst nalog med notranje organizacijske 
enote udeleženca.

(3) Organi iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
sklenejo sporazum o sodelovanju.

10. člen
(organ upravljanja)

(1) Organ upravljanja je Ministrstvo za kohezijo in regio-
nalni razvoj. Organ upravljanja opravlja naloge iz 72., 73., 74., 
75. člena Uredbe 2021/1060/EU, od katerih nekatere delno ali 
v celoti prenese na posredniško telo v skladu s sporazumom iz 
petega odstavka 12. člena te uredbe.

(2) Organ upravljanja poroča odboru za spremljanje v 
primerih neskladnosti operacij z vidika Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov in pritožbah v skladu s sedmim odstavkom 69. člena 
Uredbe 2021/1060/EU.

11. člen
(organ za računovodenje)

(1) Organ za računovodenje je notranja organizacijska 
enota Ministrstva za finance, ki je pristojna za upravljanje 
sredstev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in opravlja 
naloge iz 76. člena Uredbe 2021/1060/EU.

(2) Organ za računovodenje poleg nalog iz prejšnjega 
odstavka izvaja še naslednje naloge:

– prejema plačila iz naslova prispevka EU s strani Evrop-
ske komisije in vodi obrestni podračun za zadevni sklad ter 
evidenco o vseh transakcijah;

– vodi ločene podračune za vsak sklad posebej in vodi 
evidenco o obrestih iz naslova teh računov;

– izvršuje povračila iz naslova prispevka EU v državni 
proračun;

– v primeru sistemskih nepravilnosti vzpostavlja terjatve 
do posredniških teles;

– vodi evidence terjatev, ki jih posredniška in izvajalska 
telesa vzpostavijo do upravičencev, in periodično preverja sta-
nje odprtih terjatev po posredniških telesih in jih o tem obvešča;

– sestavi in predloži napoved zahtevkov za plačilo Evrop-
ski komisiji;

– prejema in ustrezno obravnava poročila organa upra-
vljanja in drugih organov, kar vključuje tudi poročila o nepravil-
nostih in izvedenih ukrepih za njihovo odpravo;

– sodeluje z nacionalnimi in evropskimi nadzornimi organi 
ter ukrepa skladno s priporočili iz končnih poročil misij;

– razvija in uporablja informacijski sistem za namene za-
gotavljanja elektronske revizijske sledi za vse elemente računo-
vodskih izkazov, vključno z zahtevki za plačilo, knjigo dolžnikov, 
prihodkovnih/odhodkovnih kontov ter poročilnega sistema;

– pripravi smernice za izvajanje izplačil evropske kohe-
zijske politike, jih uskladi z organom upravljanja in objavi na 
svoji spletni strani;

– pripravi navodila s področja izvajanja vračil namenskih 
sredstev EU, jih uskladi z organom upravljanja in objavi na 
svoji spletni strani.

12. člen
(posredniška telesa)

(1) Posredniška telesa so:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti,
– Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
– Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za digitalno preobrazbo,
– Ministrstvo za pravosodje,
– Ministrstvo za infrastrukturo,
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
– Ministrstvo za naravne vire in prostor,
– Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Ministrstvo za zdravje in
– Ministrstvo za solidarno prihodnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je posredniško telo, 

pristojno za izbor operacij CTN iz 6. člena te uredbe, Združenje 
mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS).

(3) V okviru načrtovanja in priprave operacij posredniško 
telo opravlja naslednje naloge:

1. oblikuje predloge za pripravo izvedbenega načrta pro-
grama;

2. zaradi priprave usklajenega predloga nabora načinov 
izbora operacij sodeluje z drugimi posredniškimi telesi v okviru 
ene ali več prednostnih nalog in drugimi organi, če je to rele-
vantno;

3. zaradi možnosti kombiniranja financiranja iz različnih 
programov, mehanizmov, pobud ter instrumentov EU pri isti 
operaciji (v skladu s točkama (ii) in (iii) pod (b) prvega odstavka 
11. člena Uredbe 2021/1060/EU) pri pripravi operacije uskladi, 
razmeji ter ustrezno opredeli upravičene stroške iz različnih 
virov sofinanciranja z namenom, da se nedvoumno prepreči 
možnost dvojnega financiranja;

4. zaradi priprave usklajenega izvedbenega načrta sode-
luje z organom upravljanja.

(4) V okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij 
posredniško telo opravlja naslednje naloge:

1. preveri administrativno, tehnično, finančno in vsebin-
sko ustreznost in popolnost vloge upravičenca za neposredno 
potrditev operacije;

2. pošlje organu upravljanja vlogo za potrditev načina 
izbora operacije (v nadaljnjem besedilu: vloga za odločitev o 
podpori);
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3. izvede javni razpis oziroma javni poziv;
4. izvaja upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom 

Uredbe 2021/1060/EU;
5. preverja opravljanje prenesenih nalog izvajalskih teles 

v skladu s 36. členom te uredbe;
6. vsebinsko in finančno spremlja izvajanje operacij ter 

operacij strateškega pomena, odstopanja in napovedi ter o tem 
poroča organu upravljanja;

7. zagotavlja podatke za spremljanje doseganja kazal-
nikov in o tem poroča organu upravljanja v informacijskem 
sistemu organa upravljanja;

8. omogoča dostop in zagotavlja vpogled v dokumentacijo 
s področja evropske kohezijske politike organu upravljanja ter 
nacionalnim in evropskim nadzornim organom;

9. daje navodila upravičencem in izvajalskim telesom;
10. preverja, da upravičenci vodijo ločeno knjigovodstvo 

za posamezno operacijo;
11. hrani dokumentacijo v skladu z 82. členom Uredbe 

2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega 
gradiva;

12. pripravlja metodologije za izvedbo administrativnega 
preverjanja, ki temeljijo na analizi tveganj, upoštevajoč tudi ana-
lizo tveganj, ki jo pripravi organ upravljanja na ravni programa;

13. skrbi za pravilen in pravočasen vnos podatkov v in-
formacijske sisteme, ki so predvideni za finančno upravljanje, 
spremljanje, poročanje, nadziranje in vrednotenje operacij, če 
te naloge ne prenese na upravičenca ali izvajalsko telo;

14. sodeluje v odboru za spremljanje;
15. zagotavlja prepoznavnost, preglednost in komunicira-

nje v okviru izvajanja evropske kohezijske politike.
(5) O načinu izvajanja nalog iz tretjega in četrtega odstav-

ka tega člena ter 23., 24., 25., 26. in 28. člena te uredbe organ 
upravljanja in posredniško telo skleneta sporazum.

(6) Posredniško telo lahko naloge iz četrtega odstavka 
tega člena prenese na izvajalsko telo v skladu s sporazumom 
iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.

13. člen
(izvajalska telesa)

(1) Izvajalska telesa so posredni in neposredni uporabniki 
proračuna po predpisih, ki urejajo javne finance, in so vključeni 
v sistem izvajanja evropske kohezijske politike.

(2) V okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij 
izvajalsko telo poleg nalog iz 3., 4., 10., 11. in 15. točke četrte-
ga odstavka prejšnjega člena opravlja tudi naslednje naloge v 
skladu s sporazumom iz tretjega odstavka tega člena:

1. vsebinsko in finančno spremlja izvajanje operacij ter 
operacij strateškega pomena, odstopanja in napovedi ter o tem 
poroča posredniškemu telesu;

2. zagotavlja podatke za spremljanje doseganja kazalni-
kov v informacijskem sistemu organa upravljanja;

3. omogoča dostop in zagotavlja vpogled v dokumentacijo 
s področja evropske kohezijske politike posredniškemu telesu, 
organu upravljanja ter nacionalnim in evropskim nadzornim 
organom;

4. daje navodila upravičencem;
5. skrbi za pravilen in pravočasen vnos podatkov v in-

formacijske sisteme, ki so predvideni za finančno upravljanje, 
spremljanje, poročanje, nadziranje in vrednotenje operacij, če 
te naloge ne prenese na upravičenca.

(3) O načinu izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka posre-
dniško in izvajalsko telo skleneta sporazum. Posredniško telo 
mora pred sklenitvijo sporazuma iz prejšnjega stavka pridobiti 
pisno soglasje organa upravljanja.

14. člen
(revizijski organ)

Revizijski organ je organ v sestavi Ministrstva za finan-
ce, ki je pristojen za nadzor nad proračunom (v nadaljnjem 
besedilu: revizijski organ). Revizijski organ opravlja naloge 

iz 77. do 80. člena ter tretjega, četrtega in petega odstavka 
81. člena Uredbe 2021/1060/EU.

15. člen
(pristojni organ za sodelovanje z OLAF)

Pristojni organ za sodelovanje z OLAF je organ v sestavi 
Ministrstva za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.

16. člen
(navodila)

(1) Način izvajanja nalog udeležencev evropske kohezij-
ske politike iz 4., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka 9. člena te 
uredbe se podrobneje uredi v navodilih organa upravljanja, ki 
se objavijo na spletni strani organa upravljanja. Organ upravlja-
nja o sprejemu in spremembah navodil obvešča posredniška 
telesa.

(2) Kadar posredniška in izvajalska telesa podrobneje 
urejajo vsebine, ki so predmet navodil organa upravljanja, mo-
rajo biti navodila ali drugi dokumenti posredniških in izvajalskih 
teles v skladu z navodili organa upravljanja in objavljena na 
njihovi spletni strani.

17. člen
(izvedbeni načrt programa)

(1) Izvedbeni načrt je vsebinska in finančna razčlenitev 
programa ob upoštevanju morebitnih dodatnih pravic porabe, 
ki določa način doseganja ciljev programa in je podlaga za 
pripravo državnega proračuna.

(2) Izvedbeni načrt se sprejme za programsko obdobje 
2021–2027 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred 
vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna 
oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna.

(3) Prikaz izvedbenega načrta je razčlenjen po ciljih po-
litike, prednostnih nalogah, specifičnih ciljih, neposrednih pro-
računskih uporabnikih, predlagateljih finančnega načrta, po 
načinu izbora operacij, skladih, kohezijskih regijah, letih in 
morebitnih drugih atributih. Na podlagi poziva organa upravlja-
nja posredniška telesa pripravijo predloge izvedbenega načrta. 
Organ upravljanja po pregledu in uskladitvi predlogov pripravi 
skupni izvedbeni načrt in ga objavi na spletni strani organa 
upravljanja.

(4) Izvedbeni načrt predstavlja eno izmed podlag za pre-
razporeditev pravic porabe v finančne načrte neposrednih pro-
računskih uporabnikov.

(5) Evidenčni projekti so na ravni prednostne naloge. 
Njihov skrbnik je organ upravljanja.

III. NAČIN IZBORA OPERACIJ IN NJIHOVO POTRJEVANJE

18. člen
(splošno)

(1) Način izbora operacije je javni razpis ali javni poziv ali 
neposredna potrditev operacije.

(2) Vsaka operacija izpolnjuje merila za izbor operacij, ki 
jih v skladu s 40. členom Uredbe 2021/1060/EU odobri odbor 
za spremljanje.

19. člen
(neposredna potrditev operacije)

(1) Odločitev o podpori se posredniškemu telesu lahko 
izda brez izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva v nasle-
dnjih primerih:

– če ima operacija neposredno podlago v zakonu ali stra-
tegiji na nacionalni ravni;

– če ima operacija podlago v programih na nacionalni 
ravni, programu, ONPP, trajnostni urbani strategiji ali DRR;

– če ima operacija podlago v aktu o ustanovitvi osebe 
javnega prava, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije;
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– če v okviru instrumentov, ki se izvajajo na ravni EU, 
operacija ni bila sofinancirana iz sredstev EU, bila pa je oce-
njena pozitivno in izpolnjuje merila za izbor operacij iz drugega 
odstavka prejšnjega člena;

– če je bilo s pisnim sporazumom dogovorjeno komple-
mentarno financiranje izbrane operacije iz programa Erasmus+ 
z operacijo iz sredstev evropske kohezijske politike;

– če gre za projekte, ki so bili izbrani za sofinanciranje 
v okviru centralnih programov EU in omogočajo ali zahtevajo 
dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;

– če je projekt prejel pečat odličnosti ali je bil izbran v 
okviru programa, sofinanciranega v okviru Obzorja Evropa, pod 
pogojem, da tak projekt izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (g) 
drugega odstavka 73. člena Uredbe 2021/1060/EU;

– če gre za izvajanje finančnih instrumentov v skladu s 
to uredbo.

(2) V primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka se 
operacija lahko dopolni oziroma spremeni tako, da ustreza 
predpisom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, mora pa ohraniti 
cilje, namene in dejavnosti, na podlagi katerih je bila na ravni 
EU ocenjena pozitivno.

20. člen
(odločitev o podpori)

(1) Posredniško telo v informacijskem sistemu organa 
upravljanja odda vlogo za odločitev o podpori organu upravljanja.

(2) Obvezna priloga vlogi za odločitev o podpori je mnenje 
Ministrstva za finance o skladnosti državne pomoči ali pomoči 
de minimis, razen v primeru, ko ministrstvo nastopa hkrati v 
vlogi posredniškega telesa in upravičenca. Če se način izbora 
operacije nanaša na že obstoječo shemo državne pomoči ali 
pomoči de minimis, za katero je Ministrstvo za finance že izdalo 
mnenje o skladnosti državne pomoči ali pomoči de minimis, se 
priloži že izdano mnenje o skladnosti sheme državne pomoči 
ali pomoči de minimis.

(3) Organ upravljanja pri odločanju o podpori načinu izbo-
ra operacije preveri skladnost z izvedbenim načrtom in merili, 
ki jih odobri odbor za spremljanje. Odločitev o podpori izda, če 
je vloga za odločitev o podpori popolna in iz nje izhaja, da je 
predlagani način izbora operacije upravičen.

(4) Organ upravljanja izda odločitev o podpori najpozneje 
v 15 delovnih dneh od prejema popolne vloge za odločitev o 
podpori in jo pošlje v vednost revizijskemu organu.

(5) Odločitev o podpori se lahko v skladu s pogoji, ki jih do-
loča točka (b) prvega odstavka 20. člena Uredbe 2021/1060/EU, 
izda tudi za operacije, ki že potekajo ali so fizično zaključene, 
vendar ne za izdatke, ki so nastali pred 1. januarjem 2021.

21. člen
(finančna realizacija odločitve o podpori)

(1) Z izdano odločitvijo o podpori organ upravljanja odobri 
finančni prispevek posameznemu načinu izbora operacije.

(2) Po končanem postopku iz prejšnjega odstavka, v kate-
rem se odobri način izbora operacije, posredniško telo poskrbi 
za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

(3) Če je skupna vrednost podpisanih pogodb o sofinan-
ciranju nižja od višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa 
oziroma javnega poziva, neposredni proračunski uporabnik 
pripravi predlog za prerazporeditev preostalih pravic porabe 
v okviru lastnih proračunskih postavk kohezijske politike na 
evidenčnem projektu ali pa z lastnih proračunskih postavk na 
proračunsko postavko evidenčnega projekta organa upravlja-
nja skladno z navodili organa upravljanja. O ustreznosti predla-
gane prerazporeditve pravic porabe odloča organ upravljanja, 
ki prerazporeditev potrdi ali zavrne.

(4) Če organ upravljanja pri izvajanju CLLD ugotovi, da 
je potrebna tudi podpora iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ne glede na 18. člen te uredbe izda odločitev o podpori 
Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, s katero potrdi 
strategijo lokalnega razvoja.

22. člen
(pogodba o sofinanciranju)

(1) Posredniško oziroma izvajalsko telo po odločitvi o 
podpori oziroma po pravnomočnosti sklepa o izboru z upravi-
čencem sklene pogodbo o sofinanciranju.

(2) Pogodba o sofinanciranju vsebuje tudi vsebino, ki jo 
kot bistveno določi organ upravljanja v svojih navodilih.

(3) Če po izdani odločitvi o podpori pri izvajanju operacije 
nastanejo nove okoliščine, zaradi katerih je treba odločitev o 
podpori spremeniti, posredniško telo vloži vlogo za spremembo 
odločitve o podpori v informacijskem sistemu organa upravlja-
nja. Organ upravljanja prouči vpliv novih okoliščin na uspešnost 
izvedbe operacije in v 15 delovnih dneh izda spremenjeno 
odločitev o podpori.

(4) Če ministrstvo nastopa hkrati v vlogi posredniškega 
telesa in upravičenca ali če v vlogi upravičenca nastopa drug 
neposredni proračunski uporabnik, odločitev o podpori nado-
mesti pogodbo o sofinanciranju.

(5) Če v vlogi upravičenca nastopa drug neposredni pro-
računski uporabnik, ki ni hkrati posredniško telo, upravičenec 
in posredniško telo skleneta sporazum o izvajanju.

IV. IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

23. člen
(izvajanje celostnih teritorialnih naložb)

(1) Posredniški telesi, pristojni za izvajanje CTN, sta Mini-
strstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za okolje, pod-
nebje in energijo. Poleg nalog iz tretjega in četrtega odstavka 
12. člena te uredbe opravljata tudi naslednje naloge:

1. sodelujeta pri pripravi navodil organa upravljanja glede 
vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za 
operacije mestnih občin in CTN;

2. v okviru naloge iz 1. točke četrtega odstavka 12. člena 
te uredbe ocenita vloge za operacije in pri tem ves čas skrbita, 
da so kazalniki ter razpoložljiva sredstva kohezijske politike po 
posameznih naložbah v skladu s programom;

3. v okviru naloge iz 2. točke četrtega odstavka 12. člena 
te uredbe o primernosti vloge za odločitev o podpori seznanita 
ZMOS in jo po njegovi potrditvi pošljeta organu upravljanja v 
odločanje;

4. pošljeta predlog ZMOS, da ta ponovi objavo povabila 
za predložitev vlog za operacije mestnih občin, če v 12 mesecih 
po razvrstitvi vlog za operacije ostane nerazporejen del sred-
stev kohezijske politike za doseganje kazalnikov iz programa.

(2) ZMOS kot posredniško telo, pristojno za izbor operacij 
CTN, opravlja naslednje naloge:

1. sodeluje pri pripravi navodil organa upravljanja glede 
vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za 
operacije mestnih občin;

2. v skladu z navodili iz prejšnje točke pripravi in objavi 
povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;

3. razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor 
operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k 
ciljem iz posamezne teritorialne strategije ter k ciljem in kazalni-
kom iz programa in o tem obvesti mestne občine in posredniška 
telesa, pristojna za izvajanje CTN;

4. oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti 
mestne občine in posredniška telesa, pristojna za izvajanje 
CTN;

5. po prejemu obvestila posredniških teles, pristojnih za 
izvajanje CTN iz 3. točke prejšnjega odstavka, potrdi primer-
nost vloge;

6. na predlog posredniških teles, pristojnih za izvajanje 
CTN iz 4. točke prejšnjega odstavka, objavi novo povabilo za 
predložitev vlog za operacije mestnih občin;

7. pri izvajanju finančnih instrumentov v okviru CTN na 
ravni posamezne investicije poda mnenje o skladnosti investi-
cije s trajnostno urbano strategijo;
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8. omogoča dostop in zagotavlja vpogled v dokumentacijo 
s področja evropske kohezijske politike organu upravljanja ter 
nacionalnim in evropskim nadzornim organom;

9. sodeluje v odboru za spremljanje.

24. člen
(izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost)

(1) Posredniško telo, pristojno za izvajanje CLLD iz 7. čle-
na te uredbe, je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

(2) Lokalna akcijska skupina, ki deluje z namenom pri-
prave in izvajanja strategije lokalnega razvoja, uresničevanja 
ciljev in potreb lokalnega okolja, pošlje podatke o izvajanju 
ukrepov in projektov, ki se nanašajo na sofinanciranje s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj Ministrstvu za kohezijo 
in regionalni razvoj.

(3) Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odloča o 
odobritvi oziroma zavrnitvi projekta ter obvestilo o tej odločitvi 
pošlje lokalni akcijski skupini. Z upravičencem, ki mu je bil odo-
bren projekt za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, sklene pogodbo o sofinanciranju.

(4) Podrobnejše izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, predpiše vlada s posebnim predpisom.

25. člen
(izvajanje regionalnega razvoja – dogovorov za razvoj regij)

(1) Posredniška telesa, pristojna za izvajanje DRR iz 
8. člena te uredbe, so Ministrstvo za okolje, podnebje in ener-
gijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za in-
frastrukturo in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter 
tudi druga ministrstva oziroma organi, v katerih pristojnost 
spadajo projekti, umeščeni v DRR, in se financirajo iz evropske 
kohezijske politike. Poleg nalog iz tretjega in četrtega odstavka 
12. člena te uredbe posredniška telesa opravljajo tudi nasle-
dnje naloge:

– sodelujejo pri pripravi in spremembah povabila Ministr-
stva za kohezijo in regionalni razvoj glede vsebin, ki jih mora 
vsebovati povabilo za predložitev predlogov projektov iz njiho-
vega področja za vključitev v DRR;

– ocenijo predloge projektov za uvrstitev v DRR in pri tem 
ves čas skrbijo, da so kazalniki ter razpoložljiva sredstva kohe-
zijske politike po posameznih naložbah v skladu s programom;

– ob primernosti predloga projekta Ministrstvu za kohezijo 
in regionalni razvoj izdajo soglasje za uvrstitev predloga projek-
ta v DRR posamezne regije ali več regij.

(2) Posredniška telesa, pristojna za izvajanje DRR, po-
šljejo podatke o izvajanju projektov Ministrstvu za kohezijo in 
regionalni razvoj.

(3) Upravičenci do podpore pristojni regionalni razvojni 
agenciji pošljejo odločitev o podpori, pogodbo o sofinanciranju 
in poročilo o izvedenem projektu. Regionalna razvojna agencija 
spremlja izvajanje DRR in poroča Ministrstvu za kohezijo in 
regionalni razvoj.

26. člen
(izvajanje pravičnega prehoda v okviru Sklada  

za pravični prehod)
(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje pravičnega prehoda v 

okviru Sklada za pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: SPP) 
v skladu s to uredbo, so organ upravljanja, organ za računovo-
denje, revizijski organ ter posredniška telesa in razvojne insti-
tucije, ki so za območja ONPP vpisane v evidenco regionalnih 
razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, 
kot nosilna ali kot sodelujoča institucija regionalnega razvoja.

(2) Organ upravljanja in nacionalni koordinator je Ministr-
stvo za kohezijo in regionalni razvoj. Pristojno je za pripravo 
ONPP v okviru priprave programa.

(3) Posredniška telesa za izvajanje SPP so:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti,
– Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
– Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
– Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Posredniška telesa, vsako v okviru svojega delovnega podro-
čja, poleg nalog iz tretjega in četrtega odstavka 12. člena te 
uredbe opravljajo naslednje naloge:

1. sodelujejo pri pripravi in spremembah ONPP;
2. finančno načrtujejo sredstva za izvajanje sklada v okvi-

ru izvedbenega načrta;
3. izvajajo postopke izbora operacij in če je relevantno 

in niso predvidena kot potencialni prijavitelj, vanje vključujejo 
razvojne institucije za območja ONPP (nosilno oziroma sode-
lujočo);

4. pred pošiljanjem vloge za odločitev o podpori na organ 
upravljanja pridobijo mnenje razvojne institucije za območja 
ONPP, ki tako predstavlja obvezni sestavni del vloge za odlo-
čitev o podpori;

5. seznanjajo razvojne institucije za območja ONPP z 
izvedenimi postopki javnih razpisov in javnih pozivov;

6. seznanjajo razvojne institucije za območja ONPP z 
odstopi od pogodb o sofinanciranju;

7. spremljajo doseganje kazalnikov in o tem poročajo 
organu upravljanja;

8. sodelujejo z razvojnimi institucijami za območja ONPP 
pri spremljanju izvajanja ONPP.

(4) Razvojne institucije, ki so kot nosilna ali kot sodelujoča 
institucija za območja ONPP vpisane v evidenco regionalnih 
razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, 
pri izvajanju pravičnega prehoda v okviru SPP opravljajo na-
slednje naloge:

1. sodelujejo pri načrtovanju sistema izvajanja pravičnega 
prehoda;

2. sodelujejo z organom upravljanja pri dejavnostih na 
regionalni ravni za zagotavljanje partnerstva;

3. sodelujejo pri pripravi in spremembah ONPP;
4. sodelujejo v odboru za spremljanje;
5. sodelujejo s posredniškimi telesi v skladu s prejšnjim 

odstavkom;
6. pregledujejo in podajajo mnenja o skladnosti vlog (ne-

posredna potrditev operacije ali javni razpis ali javni poziv) za 
odločitev o podpori z ONPP, če ne nastopajo v vlogi potencial-
nega prejemnika sredstev oziroma upravičenca;

7. spremljajo izvajanje ONPP in v tem okviru pripravljajo 
poročila o izvajanju ter poročajo organu upravljanja;

8. sodelujejo z organom upravljanja in posredniškimi te-
lesi pri vrednotenju izvajanja ONPP.

(5) Razvojna institucija, ki je kot nosilna ali kot sodelujoča 
institucija za območja ONPP vpisana v evidenco regionalnih 
razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, 
v premogovni regiji deluje tudi kot Center za pravični prehod, 
ki ločeno od nalog, ki jih izvaja v okviru upravljanja in so na-
vedene v prejšnjem odstavku, izvaja še naslednje dejavnosti:

1. vzpostavljanje lokalnih partnerstev in mreženje za po-
trebe izvajanja projektov oziroma operacij;

2. izvajanje usposabljanj in krepitev zmogljivosti projek-
tnih sponzorjev;

3. zagotavljanje podpore pri pripravi projektov (podpora 
pri izdelavi projektnih idej, pripravi vlog, investicijske doku-
mentacije ipd.);

4. spremljanje izvajanja projektov in podpora pri projek-
tnem upravljanju;

5. evidentiranje prostorsko in okoljsko degradiranih ob-
močij (stanje, optimalna raba, način in časovnica, sanacije 
ipd.) in priprava vizije o revitalizaciji dediščine, povezane s 
premogovništvom;

6. priprava študij in analiz, potrebnih za učinkovito in 
pravočasno izvajanje strategije in z njo povezanih programov, 
ukrepov ali projektov;

7. deluje tudi kot glavna informacijska točka ter s tem skrbi 
za dosledno izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja tako 
lokalnih deležnikov pravičnega prehoda (npr. občanov, projek-
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tnih sponzorjev, delavcev v premogovništvu ipd.) kot tudi širše 
zainteresirane javnosti;

8. Center za pravični prehod ima osrednjo vlogo usklaje-
vanja in njegova naloga je koordinacija dejavnosti vseh deležni-
kov (mladi, NVO, socialni partnerji, gospodarstvo, predstavniki 
lokalnih skupnosti, drugi) v regiji pri dejavnostih, povezanih z 
izvajanjem ONPP.

V. FINANČNI INSTRUMENTI

27. člen
(splošno)

(1) Posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih in-
strumentov, je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

(2) Pri načrtovanju in izvajanju finančnih instrumentov 
posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov, 
sodeluje z drugimi ministrstvi in vladnimi službami, ki v okviru 
izvajanja svojega vsebinskega delovnega področja načrtujejo 
uporabo finančnih instrumentov kot obliko podpore skladov EU 
(v nadaljnjem besedilu: sodelujoča ministrstva).

(3) Posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih in-
strumentov, v sodelovanju s sodelujočimi ministrstvi pripravi 
predlog za izvedbeni načrt in ključne elemente finančnih in-
strumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, in jih 
pošlje organu upravljanja.

28. člen
(izvajanje finančnih instrumentov)

(1) Posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih in-
strumentov, poleg nalog iz tretjega in četrtega odstavka 12. čle-
na te uredbe opravlja tudi naslednje naloge:

1. sklene sporazum o sodelovanju z organom upravljanja;
2. v sodelovanju s sodelujočimi ministrstvi opravi posto-

pek izbire izvajalca finančnih instrumentov iz 22. točke 2. člena 
Uredbe 2021/1060/EU, ki je holdinški sklad oziroma v primeru 
odsotnosti strukture holdinškega sklada eden ali več posebnih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec finančnih instrumen-
tov), in organu upravljanja pošlje vlogo za odločitev o podpori;

3. po izdani odločitvi o podpori sklene sporazum o finan-
ciranju z izvajalcem finančnih instrumentov v skladu s Prilogo 
X Uredbe 1060/2021/EU;

4. skupaj s sodelujočimi ministrstvi pripravi investicijsko 
strategijo, pri pripravi katere lahko sodeluje z izvajalcem finanč-
nih instrumentov;

5. skupaj s sodelujočimi ministrstvi finančno načrtuje fi-
nančne instrumente, pri tem lahko z izvajalcem finančnih instru-
mentov sodeluje pri pripravi poslovnega in finančnega načrta;

6. daje navodila izvajalcu finančnih instrumentov;
7. spremlja izvajanje finančnih instrumentov, odstopanja 

in napovedi ter o tem poroča organu upravljanja in organu za 
računovodenje;

8. spremlja doseganje kazalnikov in o tem poroča organu 
upravljanja;

9. spremlja izvajanje ukrepov s področja informiranja;
10. sodeluje v odboru za spremljanje in v usmerjevalnem 

odboru za finančne instrumente;
11. izvaja upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom 

Uredbe 2021/1060/EU, razen preverjanj pri končnem prejemni-
ku iz 18. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU, ki se izvedejo 
v izrecno določenih primerih;

12. preverja opravljanje nalog izvajalca finančnih instru-
mentov in finančnih posrednikov.

(2) Sodelujoča ministrstva, vsako v okviru svojega delov-
nega področja, opravljajo naslednje naloge:

1. sodelujejo pri pripravi in spremembah sporazuma o 
financiranju z izvajalcem finančnih instrumentov;

2. sodelujejo pri pripravi investicijske strategije;
3. sodelujejo pri finančnem načrtovanju finančnih instru-

mentov;
4. sodelujejo pri pripravi poslovnega in finančnega načrta;

5. spremljajo izvajanje finančnih instrumentov, odstopa-
nja, napovedi in doseganje kazalnikov;

6. omogočajo dostop in zagotavljajo vpogled v dokumen-
tacijo s področja evropske kohezijske politike organu upravlja-
nja ter nacionalnim in evropskim nadzornim organom;

7. sodelujejo v usmerjevalnem odboru za izvajanje finanč-
nih instrumentov;

8. hranijo dokumentacijo v skladu z 82. členom Uredbe 
2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega 
gradiva;

9. zagotavljajo prepoznavnost, preglednost in komunicira-
nje v okviru izvajanja evropske kohezijske politike.

29. člen
(usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov)

(1) Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumen-
tov sestavljajo predstavniki:

– posredniškega telesa, pristojnega za finančne instru-
mente,

– sodelujočih ministrstev,
– organa upravljanja,
– Ministrstva za finance in
– posredniškega telesa za izbor operacij CTN (ZMOS).
(2) Pri načrtovanju in izvajanju finančnih instrumentov se 

posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov, 
posvetuje z usmerjevalnim odborom za izvajanje finančnih 
instrumentov najmanj glede:

– priprave ključnih elementov finančnih instrumentov v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne finance,

– priprave investicijske strategije,
– priprave predloga izvedbenega načrta,
– izbire izvajalca finančnih instrumentov,
– sporazuma o financiranju in
– izvajanja finančnih instrumentov skozi polletna in letna 

poročila, ki jih predloži izvajalec finančnih instrumentov.
(3) Administrativno in tehnično podporo za delovanje 

usmerjevalnega odbora za izvajanje finančnih instrumentov 
zagotavlja posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih 
instrumentov.

VI. IZPLAČILA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
TER POVRAČILA V DRŽAVNI PRORAČUN

30. člen
(tehnična pomoč)

(1) Upravičenci do tehnične pomoči iz 36. člena Uredbe 
2021/1060/EU so udeleženci evropske kohezijske politike iz 
prvega odstavka 9. člena te uredbe, razen udeležencev, nave-
denih v 6., 7., 8. in 11. točki prvega odstavka 9. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do teh-
nične pomoči lahko tudi neposredni proračunski uporabnik, ki 
ni posredniško telo in nastopa v vlogi upravičenca.

(3) Sredstva za tehnično pomoč se dodelijo v skladu s 
petim odstavkom 36. člena Uredbe 2021/1060/EU.

31. člen
(zahtevek za izplačilo)

(1) Upravičenec uveljavlja povračilo upravičenih izdat-
kov z zahtevkom za izplačilo, ki mu priloži dokazila o nastalih 
stroških in njihovih plačilih v informacijskem sistemu organa 
upravljanja. V primeru finančnih instrumentov se zahtevku za 
izplačilo priloži poročilo, ki izkazuje, da so bili izpolnjeni pogoji 
za povračilo prispevka EU v državni proračun v skladu z 91. in 
92. členom Uredbe 2021/1060/EU.

(2) Administrativno preverjanje zahtevka za izplačilo se 
izvede v skladu s 34. členom te uredbe v 30 dneh od prejema 
popolnega zahtevka za izplačilo. Po izvedenem administrativ-
nem preverjanju posredniško telo izda odredbo za izplačilo iz 
državnega proračuna.
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(3) Hkrati z izvedenim izplačilom iz državnega proračuna 
posredniško telo vzpostavi terjatev do organa za računovode-
nje. Terjatev se vzpostavi v informacijskem sistemu MFERAC 
in je sestavni del plačanega zahtevka za izplačilo.

32. člen
(povračilo prispevka EU v državni proračun)

(1) Organ za računovodenje izvaja naloge iz drugega 
odstavka 11. člena te uredbe.

(2) Če organ za računovodenje zahtevka za izplačilo ne 
zavrne, pripravi odredbo za povračilo prispevka EU v državni 
proračun.

(3) Povračilo prispevka EU v državni proračun se izvaja v 
skladu z 11. členom te uredbe.

VII. PREVERJANJA

33. člen
(upravljalna preverjanja – splošno)

(1) Upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom Uredbe 
2021/1060/EU so:

– administrativna preverjanja in
– preverjanja na kraju samem.
(2) Vsebina in način izvajanja upravljalnih preverjanj, po-

pravljalnih ukrepov in finančnih popravkov v primeru odkritih 
napak in nepravilnosti pri izvajanju evropske kohezijske politike 
se podrobneje uredijo v navodilih organa upravljanja.

34. člen
(administrativna preverjanja)

(1) Organ upravljanja za namen administrativnega prever-
janja pripravi analizo tveganja na ravni programa.

(2) Posredniško telo pripravi metodologijo za izvajanje 
administrativnih preverjanj, ki upošteva analizo tveganj na ravni 
programa iz prejšnjega odstavka in lahko upošteva tudi lastna 
specifična tveganja. Način izvedbe administrativnega prever-
janja je lahko 100 % ali na vzorcu. Metodologija za izvajanje 
administrativnih preverjanj, ki jo potrdi organ upravljanja, določi 
način izvedbe preverjanja in velikost vzorca, če gre za prever-
janje na vzorcu.

(3) Administrativna preverjanja se izvedejo pred izplači-
lom iz proračuna, razen v primerih, ko je to drugače določeno 
s predpisi s področja izvrševanja proračuna.

(4) Kadar je organ upravljanja ali posredniško telo tudi v 
vlogi upravičenca in samo izvaja administrativno preverjanje, 
zagotovi ločitev funkcij v skladu z drugim odstavkom 9. člena 
te uredbe.

35. člen
(preverjanja na kraju samem)

(1) Organ upravljanja na podlagi analize tveganja pripravi 
letni načrt preverjanj operacij na kraju samem, ki jih bosta opra-
vila organ upravljanja in posredniško telo skupaj z izvajalskim 
telesom.

(2) Kadar je organ upravljanja, posredniško telo ali izva-
jalsko telo tudi v vlogi upravičenca in samo izvaja preverjanja 
na kraju samem, se načelo ločenosti funkcij zagotovi v skladu 
z drugim odstavkom 9. člena te uredbe.

36. člen
(preverjanja opravljanja prenesenih nalog)

(1) Organ upravljanja v skladu z 72. členom Uredbe 
2021/1060/EU nadzoruje posredniška telesa.

(2) Organ upravljanja in posredniško telo izvajata prever-
janje opravljanja prenesenih nalog najmanj enkrat na obdo-
bje programa in v skladu s sporazumom iz petega odstavka 
12. člena te uredbe.

(3) Preverjanja opravljanja prenesenih nalog na posredni-
ških in izvajalskih telesih izvaja v razmerju do posredniškega 
telesa organ upravljanja, v razmerju do izvajalskega telesa pa 
posredniško telo.

37. člen
(finančni popravki in nepravilnosti)

(1) Udeleženci evropske kohezijske politike preprečujejo, 
odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter o njih poročajo.

(2) Udeleženci evropske kohezijske politike izvajajo fi-
nančne popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sis-
temskimi nepravilnostmi. Finančni popravki se določijo na po-
sameznih primerih ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Kadar 
zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti, se 
uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek, s 
pomočjo katerega se ocenijo neupravičeni izdatki.

(3) Podlaga za vračilo sredstev so ugotovljene nepravilno-
sti v poročilih organov, pristojnih za izvajanje preverjanj, revizij-
skega organa, organa za računovodenje ter drugih nacionalnih 
in evropskih nadzornih organov, vključenih v izvajanje evropske 
kohezijske politike.

(4) V primeru neupravičene porabe sredstev evropske 
kohezijske politike posredniško telo v informacijskem sistemu 
MFERAC vzpostavi terjatev do upravičenca. V primeru sistem-
ske nepravilnosti pa organ za računovodenje vzpostavi terjatev 
do posredniškega telesa oziroma do organa upravljanja, kadar 
revizijski organ ugotovi, da napaka presega dopustno napako, 
ki je določena na 2 % certificiranih izdatkov.

(5) O nepravilnostih se poroča v skladu z usmeritvami 
pristojnega organa za sodelovanje z OLAF in navodili organa 
upravljanja.

VIII. PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST  
IN KOMUNICIRANJE

38. člen
(naloge organa upravljanja)

(1) Organ upravljanja zagotovi prepoznavnost podpore 
v vseh dejavnostih, povezanih z operacijami, ki se podpirajo 
iz skladov, pri čemer je posebna pozornost namenjena ope-
racijam strateškega pomena v skladu s 46. členom Uredbe 
2021/1060/EU. Za dejavnosti prepoznavnosti, preglednosti in 
komuniciranja je odgovoren organ upravljanja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek so za dejavnosti pre-
poznavnosti, preglednosti in komuniciranja na ravni operaci-
je odgovorni tudi udeleženci evropske kohezijske politike iz 
9. člena te uredbe. Organ upravljanja dolžnosti udeležencev 
evropske kohezijske politike podrobneje določi v navodilih or-
gana upravljanja.

(3) Organ upravljanja imenuje koordinatorja za komuni-
ciranje, ki skrbi za naloge informiranja, obveščanja in prepo-
znavnosti za programe, v katerih sodeluje Republika Slovenija 
po tej uredbi, in opravlja druge naloge v skladu z 49. členom 
Uredbe 2021/1060/EU. Organ upravljanja določi tudi skrbnike 
za komuniciranje za program v njegovi pristojnosti.

(4) Organ upravljanja vzpostavi enoten spletni portal, 
ki omogoča dostop do vseh programov, ki jih ureja Uredba 
2021/1060/EU v skladu z 49. členom Uredbe 2021/1060/EU.

39. člen
(odgovornosti upravičencev)

Upravičenci in izvajalci finančnih instrumentov, ki so za 
operacijo prejeli podporo iz skladov EU, izvajajo dejavnosti pre-
poznavnosti, preglednosti in komuniciranja v skladu s 50. čle-
nom Uredbe 2021/1060/EU in navodila organa upravljanja, 
ki se nanašajo na področje komuniciranja vsebin kohezijske 
politike v programskem obdobju 2021–2027.

IX. INFORMACIJSKI SISTEM

40. člen
(informacijska podpora)

(1) Informacijska podpora za izvajanje evropske ko-
hezijske politike se zagotavlja v informacijskem sistemu 
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organa upravljanja in informacijskem sistemu Ministrstva 
za finance, MFERAC. Sistema sta med seboj povezana in 
sestavljata enoten informacijski sistem evropske kohezij-
ske politike ter izpolnjujeta pravila sprejete informacijske 
varnostne politike.

(2) Informacijska podpora zagotavlja vnos vseh potrebnih 
podatkov, dostopnost podatkov v skladu z dodeljenimi pravica-
mi, sledljivost podatkov in povezljivost z drugimi informacijskimi 
sistemi javnega sektorja in informacijskim sistemom Evropske 
komisije. Informacijska podpora mora izpolnjevati zahteve iz 
69. člena, Priloge VII, Priloge XII, Priloge XIV, Priloge XV, Pri-
loge XXIII in Priloge XXIV Uredbe 2021/1060/EU.

(3) Organ upravljanja Evropski komisiji pošlje podatke v 
elektronski obliki v rokih in na način, ki je določen v 42. členu 
Uredbe 2021/1060/EU.

(4) Na ravni operacije organ upravljanja ter posredniška in 
izvajalska telesa v informacijskem sistemu organa upravljanja 
in v informacijskem sistemu Ministrstva za finance MFERAC 
vnesejo in vzdržujejo ažurne evidence podatkov, ki so določeni 
v Prilogi XVII Uredbe 2021/1060/EU.

41. člen
(vnos in vpogled v informacijske sisteme)

(1) Organ upravljanja udeležencem evropske kohezijske 
politike omogoča vnos podatkov v informacijski sistem organa 
upravljanja in vpogled vanj v skladu z dodeljenimi pravicami.

(2) Ministrstvo za finance omogoči vpogled v enoten 
finančno-računovodski sistem ministrstva organu upravljanja, 
revizijskemu organu, posredniškim telesom in preostalim ude-
ležencem, ki so neposredni proračunski uporabniki za opravlja-
nje nalog, kot jih določa ta uredba.

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

42. člen
(izvajanje operacij iz programskega obdobja 2014–2020  

in smiselna uporaba obstoječih navodil)
(1) Operacije, ki se izvajajo po Uredbi o porabi sredstev 

evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v program-
skem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21), se končajo po Uredbi o 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Slo-
veniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 
69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21).

(2) V primeru operacij, ki so predmet večfazne izvedbe 
iz programskega obdobja 2014–2020, se lahko druga faza 
operacij pod pogoji iz 118. člena Uredbe 2021/1060/EU izvede 
v skladu s to uredbo.

(3) Do sprejetja navodil iz 16. člena te uredbe se smiselno 
uporabljajo navodila organa upravljanja, kot jih določa uredba 
iz prvega odstavka tega člena.

43. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-60/2023
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-1630-0001

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

404. Uredba o določitvi višine dnevnega 
nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi 
bolezni za samozaposlene v kulturi za polni 
delovni čas za leto 2023

Na podlagi četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi višine dnevnega nadomestila  
za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni  

za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas 
za leto 2023

1. člen
Ta uredba določa višino dnevnega nadomestila za čas 

zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi 
za polni delovni čas za leto 2023 iz četrtega odstavka 82.a čle-
na Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 
105/22 – ZZNŠPP).

2. člen
Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela 

zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas 
za leto 2023 je 37 eurov.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-59/2023
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2022-3340-0058

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

405. Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi 
dela dohodnine za donacije

Na podlagi enajstega odstavka 142. člena Zakona o do-
hodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 
75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 
23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 
– odl. US in 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o namenitvi  

dela dohodnine za donacije
1. člen

V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni 
list RS, št. 155/21 in 15/22) se v 2. členu v prvem odstavku be-
sedilo »28/19 in 66/19« nadomesti z besedilom »28/19, 66/19, 
39/22, 132/22 – odl. US in 158/22«.

Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se 
glasijo:

»(2) Organi iz osmega in devetega odstavka 142. člena 
ZDoh-2 ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke 
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o političnih strankah, reprezentativnih sindikatih, registriranih 
cerkvah in verskih skupnostih ter sestavnih delih registriranih 
cerkva in drugih verskih skupnosti, ki imajo na dan 31. decem-
bra preteklega leta pridobljen status politične stranke, repre-
zentativnega sindikata, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti oziroma ima sestavni del registrirane cerkve in druge 
verske skupnosti pridobljeno pravno osebnost, v elektronski 
obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

(3) Organ iz desetega odstavka 142. člena ZDoh-2 mini-
strstvu, pristojnemu za finance, pošlje podatke o šolah in vrtcih, 
ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta ustanovljen šolski 
sklad ali sklad vrtca iz petega odstavka 142. člena ZDoh-2, v 
elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

(4) AJPES pošlje FURS, organi iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena pa pošljejo ministrstvu, pristojnemu za 
finance, naslednje podatke o upravičencih:

– davčno številko, če organ, ki vodi register oziroma evi-
denco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko, 
s katero razpolaga organ,

– ime oziroma naziv,
– naslov sedeža oziroma poslovni naslov,
– pristojno ministrstvo,
– področje delovanja,
– datum vpisa v evidenco nevladnih organizacij v javnem 

interesu,
– datum podelitve statusa na posameznem področju, pri-

dobitve pravne osebnosti sestavnega dela registrirane cerkve 
in druge verske skupnosti oziroma ustanovitve šolskega sklada 
ali sklada vrtca.«.

Peti odstavek se črta.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, 

se besedilo »v skladu z osmim« nadomesti z besedilom »v 
skladu z enajstim«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko 

davčni zavezanec do deleža dohodnine, določenega v šestem 
odstavku 142. člena ZDoh-2, za posamezno davčno leto od 
dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohod-
kov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni eni ali več 
šolam oziroma enemu ali več vrtcem s seznama iz prejšnjega 
člena.

(4) Davčni zavezanec lahko posamezni šoli oziroma vrt-
cu s seznama iz prejšnjega člena nameni delež dohodnine, 
zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer namenjeni delež 
posamezni šoli ali vrtcu ne sme presegati deleža iz šestega 
odstavka 142. člena ZDoh-2, skupno namenjeni delež več 
šolam oziroma vrtcem pa ne sme presegati deleža iz prvega 
odstavka 142. člena ZDoh-2.«.

V šestem odstavku se v drugi alineji črta besedilo »oziro-
ma ustanovitelja šolskega sklada«.

3. člen
V 5. členu se besedilo »št. 25/14« nadomesti z besedilom 

»št. 25/14 in 39/22«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-58/2023
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-1611-0010

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

406. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
Odbora za spremljanje izvajanja skupne 
kmetijske politike

Na podlagi drugega odstavka 9.b člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHV-
VR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 
44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slo-
venije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi  

Odbora za spremljanje izvajanja  
skupne kmetijske politike

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja 

skupne kmetijske politike (Uradni list RS, št. 2/23) se v 3. členu 
v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. z ministrstev in organov v sestavi ter iz uradov, skla-
dov in z zavodov:

a) trije predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
b) dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kme-

tijske trge in razvoj podeželja;
c) en predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti;
č) en predstavnik ministrstva, pristojnega za digitalno 

preobrazbo;
d) en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance;
e) en predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodar-

stvo, turizem in šport;
f) en predstavnik ministrstva, pristojnega za infrastrukturo;
g) en predstavnik ministrstva, pristojnega za kohezijo in 

regionalni razvoj;
h) en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo;
i) en predstavnik ministrstva, pristojnega za naravne vire 

in prostor;
j) en predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje, pod-

nebje in energijo;
k) en predstavnik ministrstva, pristojnega za visoko šol-

stvo, znanost in inovacije;
l) en predstavnik ministrstva, pristojnega za vzgojo in 

izobraževanje;
m) en predstavnik Statističnega urada Republike Slove-

nije;
n) en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroe-

konomske analize in razvoj;
o) en predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za 

regionalni razvoj in razvoj podeželja;
p) en predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo 

narave;«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstvu za kmetij-

stvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »mini-
strstvu, pristojnem za kmetijstvo«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-63/2023
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-2330-0010

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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POPRAVKI

407. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije

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) dajemo

P O P R A V E K
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije

V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 165/22) se:

1. v 4. členu v tretjem odstavku v tabeli, ki nadomešča 
tabelo iz enajstega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slove-
nije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18, 181/21 in 
136/22), in sicer:

− v tabeli »Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se 
uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023« besedila pod 
zaporednimi številkami 47, 59, 60, 61, 65, 74, 100, 119, 120, 
174, 176 in 180 pravilno glasijo:

»
47 E046005 STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA  

IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH 
VI 0 29 39 

59 E047011 DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI  
S PSIHIČNO MOTNJO 

VII/1 0 36 46 

60 E047089 DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH 
PSIHIATRIJE 

VII/1 0 37 47 

61 E047096 DELOVNI TERAPEVT I VII/1 0 35 45 
65 E047016 DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VII/2 0 38 48 
74 E047026 FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VII/2 0 38 48 
100 E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I VII/2 0 36 46 
119 E047065 SANITARNI INŽENIR I VII/1 0 35 45 
120 E047066 SANITARNI INŽENIR II VII/1 0 33 43 
174 E049002 MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT IX 0 47 57 
176 E049004 MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT IX 0 47 57 
180 E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI 

MEDICINI 
IX 0 46 56 

«;
– v tabeli »Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se 

uporablja od 1. aprila 2023« besedila pod zaporednimi šte-
vilkami 47, 59, 60, 61, 65, 74, 100, 119, 120, 174, 176 in 180 
pravilno glasijo:

»
47 E046005 STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI  

V NLZOH 
VI 0 29 39 

59 E047011 DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO VII/1 0 38 48
60 E047089 DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE VII/1 0 39 49
61 E047096 DELOVNI TERAPEVT I VII/1 0 37 47
65 E047016 DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VII/2 0 39 49 
74 E047026 FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VII/2 0 39 49 
100 E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I VII/2 0 37 47
119 E047065 SANITARNI INŽENIR I VII/1 0 36 46 
120 E047066 SANITARNI INŽENIR II VII/1 0 34 44 
174 E049002 MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT IX 0 51 61
176 E049004 MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT IX 0 51 61
180 E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI IX 0 49 59

«;
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2. besedilo 12. člena pravilno glasi:
»Na delovno mesto E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK 

S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne uslužbence, ki opra-
vljajo delo na enem ali več od naslednjih področij:

– dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja labora-
torijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del izvajajo odvzem 
venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvze-
mnih mestih oziroma v odvzemnih ambulantah),

– delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki 
pokriva službo 24 ur na dan,

– raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava 
materiala in analiza),

– diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pre-
gled krvnega zamaza,

– opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno 
opravljanje dela na tem področju,

– pregled semenskega izliva z morfologijo,
– delo v akreditiranem laboratoriju ali nacionalnem labo-

ratoriju,
– delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, 

genetika, izvajanje preiskav FISH, imunofluorescenčnih prei-
skav, ZORA),

− delo v laboratorijih za sodno medicino,
− delo v laboratorijih za patologijo.«;
3. besedilo 15. člena pravilno glasi:
»Na delovno mesto E047103 INŽENIR LABORATORIJ-

SKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne 
uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih 
področij:

– dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laborato-
rijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del, izvajajo odvzem 
venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na od-
vzemnih mestih oziroma v odvzemnih ambulantah),

– delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki 
pokriva službo 24 ur na dan,

– raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava 
materiala in analiza),

– diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pre-
gled krvnega zamaza,

– opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno 
opravljanje dela na tem področju,

– pregled semenskega izliva z morfologijo,
– delo v akreditiranem laboratoriju,
– delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, 

genetika, izvajanje preiskav FISH, imunofluorescenčnih prei-
skav, ZORA),

− delo v laboratorijih za sodno medicino,
− delo v laboratorijih za patologijo.«;
4. besedilo 16. člena pravilno glasi:
»Na delovno mesto E047104 ANALITIK V LABORATO-

RIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne 
uslužbence, ki opravlja delo na enem ali več od naslednjih 
področij:

– dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja labora-
torijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del izvajajo odvzem 
venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvze-
mnih mestih oziroma v odvzemnih ambulantah),

– delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki 
pokriva službo 24 ur na dan,

– raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava 
materiala in analiza),

– diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pre-
gled krvnega zamaza,

– mikroskopski pregled kostnega mozga,
– delo v akreditiranem laboratoriju,
– delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, 

genetika, izvajanje preiskav FISH, imunofluorescenčnih prei-
skav, ZORA),

− opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno 
opravljanje dela na tem področju,

− delo v laboratorijih za sodno medicino,
− delo v laboratorijih za patologijo.«.

Št. 0070-328/2022
Ljubljana, dne 3. februarja 2023

Vlada Republike Slovenije Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja

Sanja Ajanović Hovnik
ministrica

za javno upravo

Sindikat zdravstva  
in socialnega varstva 

Slovenije
Irena Ilešič Čujovič

po pooblastilu
Polona Tanšek Aškerc

Klemen Boštjančič
minister

za finance

Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar
NI PODPISALA

Danijel Bešič Loredan
minister

za zdravje

Sindikat zdravstva  
in socialnega skrbstva 

Slovenije
Aleksander Jus
po pooblastilu

Mojca Šumer Korman

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

Sindikati v zdravstvu 
Slovenije – PERGAM

Vladimir Lazić 

prof. dr. Bojana Beović
Zdravniška zbornica 

Slovenije
NI PODPISALA

SPUKC – Sindikat zdravstva 
Slovenije

Mateja Klep Breskvar
NI PODPISALA

SINCE07 Sindikat centrov
za socialno delo
Perica Radonjić

SVIZ – Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti  

in kulture
Branimir Štrukelj

Sindikat finančno 
računovodskih uslužbencev 

plačne skupine J
Jožefa Frangeš
NI PODPISALA
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