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DRŽAVNI ZBOR
2610. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Stanovanjskega zakona (SZ-1D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Stano-
vanjskega zakona (SZ-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Repu-
blike Slovenije na seji dne 24. septembra 2019.

Št. 003-02-8/2019-2
Ljubljana, dne 2. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-1D)

1. člen
V Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 

– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 
ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US 
in 27/17) se v 29. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko eta-
žni lastniki, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, 
izvedejo gradbena dela in izboljšave za odpravo arhitektonskih 
ovir tudi, kadar je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(6) Etažni lastnik, ki se z odločanjem o poslih iz tretjega 
ali četrtega odstavka tega člena ne strinja, lahko zahteva raz-
veljavitev sklepa o odločitvi etažnih lastnikov v nepravdnem 
postopku. Sodišče sklep razveljavi, če ugotovi, da bi se s 
posegom iz izpodbijanega sklepa poslabšal posamezni del ali 
bivanje etažnega lastnika, ki zahteva razveljavitev sklepa, ali 
bi stroški izvršitve izpodbijanega sklepa predstavljali zanj pre-
veliko breme. Če kritje stroškov izvršitve izpodbijanega sklepa 
prevzamejo etažni lastniki, ki so sklep sprejeli, ga sodišče ne 
more razveljaviti iz razloga, da stroški izvršitve predstavljajo 
preveliko breme.«.

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odprava arhitektonskih ovir iz tretjega odstavka tega 

člena predstavlja zagotovitev neoviranega dostopa in uporabe 
stavbe (npr. klančine, mehanske dvižne naprave, prilagoditev 
stavbnega pohištva oziroma gradbena dela, ki jih za zagoto-
vitev univerzalne uporabe objekta določa pravilnik, ki ureja 
univerzalno graditev in uporabo objektov).«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 

končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 805-01/19-7/15
Ljubljana, dne 24. septembra 2019
EPA 595-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2611. Zakon o spremembah Zakona o skupnosti 
študentov (ZSkuS-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona  

o skupnosti študentov (ZSkuS-A)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o skupnosti 
študentov (ZSkuS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 24. septembra 2019.

Št. 003-02-8/2019-3
Ljubljana, dne 2. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O SKUPNOSTI 

ŠTUDENTOV (ZSkuS-A)

1. člen
V Zakonu o skupnosti študentov (Uradni list RS, 

št. 38/94) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
V Študentski organizaciji Slovenije se pravice pridobijo 

ali prenehajo s pridobitvijo ali izgubo statusa študenta na 
visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v skladu z za-
konom. Pravice v Študentski organizaciji Slovenije pridobijo 
tudi državljani Republike Slovenije, ki imajo status študenta 
na tujih visokošolskih zavodih.

Študentska organizacija Slovenije je pravna oseba jav-
nega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
določata ta zakon in njen temeljni akt. Študentska organizaci-
ja Slovenije je avtonomna pri izvajanju pooblastil in dejavnosti 
v skladu z določbami tega zakona.

Organizacijske oblike povezovanja v Študentski orga-
nizaciji Slovenije so študentske organizacije visokošolskih 
zavodov, študentske organizacije višjih strokovnih šol, štu-
dentske organizacije lokalnih skupnosti in interesne oblike 
povezovanja študentov, ki za pridobitev statusa organizacij-
ske oblike Študentske organizacije Slovenije izpolnjujejo po-
goje, določene v tem zakonu in aktih Študentske organizacije 
Slovenije.

Študentsko organizacijo visokošolskega zavoda sesta-
vljajo vsi študentje posameznega visokošolskega zavoda.

Študentsko organizacijo višje strokovne šole sestavljajo 
vsi študentje posamezne višje strokovne šole. Določbe zako-
nov, ki se uporabljajo za študentsko organizacijo visokošol-
skega zavoda, se uporabljajo tudi za študentske organizacije 
višjih strokovnih šol.

V študentsko organizacijo lokalne skupnosti se zdru-
žujejo študentje s stalnim bivališčem v lokalni skupnosti, 
ki izkažejo interes, v skladu s temeljnim aktom Študentske 
organizacije Slovenije.

Študentska organizacija univerze, samostojnega visoko-
šolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna ose-
ba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, 
ki jih določajo zakon in temeljni akt Študentske organizacije 
Slovenije.

Študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov 
so pravne osebe javnega prava s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določajo zakon in temeljni akt Študent-
ske organizacije Slovenije.

Izraz pravna oseba javnega prava iz tega člena se 
nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem 
študentskih organizacij, kot jih določa ta zakon.

Člani organov vodenja in nadzora Študentske organiza-
cije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ter pravnih oseb, 
v katerih imajo Študentska organizacija Slovenije ali njene 
organizacijske oblike prevladujoč vpliv, ne smejo biti osebe, 
ki so bile pravnomočno obsojene na zaporno kazen v trajanju 
več kot šest mesecev.

Za Študentsko organizacijo Slovenije in njene organi-
zacijske oblike ter pravne osebe, v katerih imajo Študentska 
organizacija Slovenije ali njene organizacijske oblike prevla-
dujoč vpliv, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja, kot velja za druge osebe javnega 
prava.

Za člane organov vodenja in nadzora Študentske orga-
nizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ter pravnih 
oseb, v katerih imajo Študentska organizacija Slovenije ali 
njene organizacijske oblike prevladujoč vpliv, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupci-
je, glede omejitve poslovanja, začasne prepovedi poslovanja 

po prenehanju funkcije, nasprotja interesov, daril, lobiranja 
in nadzora nad premoženjskim stanjem ter protikorupcijske 
klavzule.

V temeljnem aktu Študentske organizacije Slovenije se 
za namene izvajanja določb prejšnjega odstavka določi funk-
cije in zaposlitve v organizaciji, ki štejejo za člane organov 
vodenja in nadzora.«.

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
Finančno in materialno poslovanje ter razpolaganje s 

pridobljenimi sredstvi Študentske organizacije Slovenije in 
njenih organizacijskih oblik poteka pod pogoji in na način, 
določen z zakonom in akti Študentske organizacije Slovenije. 
Za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil pravnih 
oseb javnega prava po tem zakonu se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja računovodstvo, v delu, ki ureja 
javne zavode. Študentska organizacija Slovenije in njene 
organizacijske oblike ter pravne osebe, v katerih imajo Štu-
dentska organizacija Slovenije ali njene organizacijske oblike 
prevladujoč vpliv, uporabljajo določbe zakona, ki ureja javno 
naročanje.

Računsko sodišče Republike Slovenije revidira pravil-
nost in smotrnost poslovanja Študentske organizacije Slove-
nije in njenih organizacijskih oblik ter pravnih oseb, v katerih 
imajo Študentska organizacija Slovenije ali njene organizacij-
ske oblike prevladujoč vpliv.

Zaposlenim, poslovodnim osebam ter članom organov 
vodenja in nadzora Študentske organizacije Slovenije, nje-
nih organizacijskih oblik ter pravnih oseb, v katerih imajo 
Študentska organizacija Slovenije ali njene organizacijske 
oblike prevladujoč vpliv, se plača določi tako, da najvišja bruto 
plača brez dodatka na delovno dobo ne presega dvakratnika 
povprečne bruto plače, izplačane v Republiki Sloveniji v pred-
preteklem mesecu.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Študentska organizacija Slovenije in njene organiza-

cijske oblike svoje temeljne akte in druge interne akte 
uskladijo s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona.

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 022-04/19-2/20
Ljubljana, dne 24. septembra 2019
EPA 495-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2612. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 4. 10. 2019 / Stran 6981 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1K)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki ga je sprejel Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2019.

Št. 003-02-8/2019-4
Ljubljana, dne 2. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DAVKU NA DODANO VREDNOST  
(ZDDV-1K)

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 

št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 
83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) se v 1. členu v prvem odstavku 
v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 
(EU) 2018/912 z dne 22. junija 2018 o spremembi Direktive 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 
v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje 
(UL L št. 162 z dne 27. 6. 2018, str. 1),« nadomesti z besedi-
lom »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2019/475 
z dne 18. februarja 2019 o spremembi direktiv 2006/112/ES 
in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione 
d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko obmo-
čje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (UL L 
št. 83 z dne 25. 3. 2019, str. 42),«.

V drugem odstavku se v četrti alineji v a) točki za peto 
podalinejo doda nova šesta podalineja, ki se glasi:

»– v Italijanski republiki: Campione d'Italia, italijanske 
vode Luganskega jezera.«.

V b) točki se tretja podalineja spremeni tako, da se glasi:
»– v Italijanski republiki: Livigno.«.

2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen
(posebna ureditev skladiščenja na odpoklic)

(1) Ne glede na prejšnji člen se za dobavo blaga, opravlje-
no za plačilo, ne šteje prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev 
davčnega zavezanca, iz Slovenije v drugo državo članico, če 
se prenos opravi v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic v 
skladu s tem členom.

(2) Šteje se, da je prenos v drugo državo članico opravljen 
v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun 
odpošlje ali odpelje blago iz Slovenije v drugo državo članico z 
namenom, da to blago tam pozneje dobavi drugemu davčnemu 
zavezancu, na katerega v skladu s pogodbo med davčnima 
zavezancema preide pravica do razpolaganja z blagom kot 
lastnika,

b) davčni zavezanec, ki odpošilja ali prevaža blago ozi-
roma za račun katerega se odpošilja ali prevaža blago (v na-
daljnjem besedilu: davčni zavezanec – dobavitelj blaga), nima 
niti sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote v državi 
članici, v katero je blago odposlano ali odpeljano,

c) davčni zavezanec, kateremu je namenjena dobava 
blaga (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec – prejemnik 

blaga), je identificiran za DDV v državi članici, v katero je blago 
odposlano ali odpeljano, njegova identiteta in identifikacijska 
številka za DDV, ki mu jo je dodelila ta država članica, pa sta 
v trenutku, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga, znani 
davčnemu zavezancu – dobavitelju blaga, in

d) davčni zavezanec – dobavitelj blaga prenos blaga iz 
Slovenije v drugo državo članico evidentira v evidenci iz četr-
tega odstavka 85. člena tega zakona, identiteto davčnega za-
vezanca – prejemnika blaga in njegovo identifikacijsko številko 
za DDV, ki mu jo je dodelila država članica, v katero se blago 
odpošilja ali prevaža, pa navede v rekapitulacijskem poročilu v 
skladu s četrtim odstavkom 90. člena tega zakona.

(3) Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in se 
pravica do razpolaganja z blagom kot lastnik prenese na davč-
nega zavezanca – prejemnika blaga v roku iz četrtega odstav-
ka tega člena, se šteje, da je v trenutku prenosa pravice do 
razpolaganja z blagom kot lastnik na davčnega zavezanca 
– prejemnika blaga:

a) davčni zavezanec – dobavitelj blaga v Sloveniji opravil 
oproščeno dobavo blaga v skladu s 1. točko 46. člena tega 
zakona;

b) davčni zavezanec – prejemnik blaga opravil pridobitev 
blaga znotraj Unije v državi članici, v katero je bilo blago odpo-
slano ali odpeljano.

(4) Če v 12 mesecih po prihodu blaga v drugo državo čla-
nico v smislu prvega odstavka tega člena blago ni dobavljeno 
davčnemu zavezancu – prejemniku blaga iz c) točke drugega 
odstavka tega člena ali osebi iz šestega odstavka tega člena 
in če ne nastopi nobena od okoliščin iz sedmega do desetega 
odstavka tega člena, se šteje, da je bil na dan po izteku obdo-
bja 12 mesecev opravljen prenos blaga v skladu z 9. členom 
tega zakona.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da prenos v 
skladu z 9. členom tega zakona ni bil opravljen, če:

a) pravica do razpolaganja z blagom kot lastnik ni bila pre-
nesena in je bilo zato blago v roku iz prejšnjega odstavka vrnje-
no v državo članico, iz katere je bilo odposlano ali odpeljano, in

b) davčni zavezanec – dobavitelj blaga vračilo blaga 
iz prejšnje točke evidentira v evidenci iz četrtega odstavka 
85. člena tega zakona.

(6) Če davčnega zavezanca – prejemnika blaga iz c) toč-
ke drugega odstavka tega člena v roku iz četrtega odstavka 
tega člena kot prejemnik blaga nadomesti drug davčni zave-
zanec, se šteje, da prenos v skladu z 9. členom tega zakona v 
trenutku zamenjave prejemnika blaga ni bil opravljen, če:

a) so izpolnjeni vsi drugi pogoji iz drugega odstavka tega 
člena in

b) je davčni zavezanec – dobavitelj blaga iz b) točke dru-
gega odstavka tega člena zamenjavo evidentiral v evidenci iz 
četrtega odstavka 85. člena tega zakona.

(7) Če v roku iz četrtega odstavka tega člena kateri koli 
od pogojev iz drugega oziroma šestega odstavka tega člena ni 
več izpolnjen, se šteje, da je bil prenos blaga v skladu z 9. čle-
nom tega zakona opravljen v trenutku, ko ta pogoj ni bil več 
izpolnjen.

(8) Če se v roku iz četrtega odstavka tega člena blago 
dobavi kateri koli drugi osebi, razen davčnemu zavezancu – 
prejemniku blaga iz c) točke drugega odstavka tega člena ali 
davčnemu zavezancu iz šestega odstavka tega člena, se šteje, 
da pogoji iz drugega oziroma šestega odstavka tega člena tik 
pred to dobavo niso več izpolnjeni.

(9) Če se blago v roku iz četrtega odstavka tega člena ne 
vrne v Slovenijo, ampak odpošlje ali odpelje v drugo državo, 
se šteje, da pogoji iz drugega oziroma šestega odstavka tega 
člena, tik preden se tako odpošiljanje ali prevoz začne, niso 
več izpolnjeni.

(10) V primeru uničenja, izgube ali tatvine blaga se šteje, 
da pogoji iz drugega oziroma šestega odstavka tega člena 
niso več izpolnjeni na dan, ko je bilo blago dejansko uničeno, 
izgubljeno ali ukradeno, če tega dneva ni mogoče določiti, pa 
na dan, ko je bilo ugotovljeno, da je blago uničeno, izgubljeno 
ali ukradeno.
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(11) Ta člen se smiselno uporablja tudi v primeru, če se 
ureditev skladiščenja na odpoklic izvaja v Sloveniji in je davčni 
zavezanec – dobavitelj blaga oseba s sedežem v drugi državi 
članici, davčni zavezanec – prejemnik blaga pa davčni zave-
zanec s sedežem v Sloveniji.«.

3. člen
V 20. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(11) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge 

države članice, pri katerih se kraj dobave blaga določi v skla-
du z osmim odstavkom tega člena, mora davčnemu organu 
najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so 
opravljene te dobave, v elektronski obliki poročati o letnem 
prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici, o obdobju 
poročanja in identifikacijski številki za DDV v namembni državi 
članici ter o datumu začetka oziroma konca identifikacije za 
DDV v tej državi članici.«.

4. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen
(zaporedne dobave)

(1) Če se isto blago dobavlja zaporedno in je to blago iz 
Slovenije odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, ali 
obratno, neposredno od prvega dobavitelja do zadnje stranke v 
verigi, se odpošiljanje ali prevoz za namene uveljavljanja opro-
stitve plačila DDV zaradi dobave v drugo državo članico pripiše 
samo dobavi, ki se opravi vmesnemu dobavitelju.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se odpošiljanje ali pre-
voz za namene iz prejšnjega odstavka pripiše dobavi blaga, ki 
jo opravi vmesni dobavitelj, če je vmesni dobavitelj svojemu 
dobavitelju sporočil identifikacijsko številko za DDV, ki mu jo 
je izdala Slovenija.

(3) Za namene tega člena »vmesni dobavitelj« pomeni 
dobavitelja v verigi, ki ni prvi dobavitelj in ki odpošilja ali pre-
važa blago oziroma za račun katerega se blago odpošilja ali 
prevaža.«.

5. člen
V 46. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. dobave blaga, ki ga prodajalec ali oseba, ki pridobi 

blago, ali druga oseba za njun račun odpošlje ali odpelje z 
ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) blago se dobavi drugemu davčnemu zavezancu ali 
pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki deluje kot taka v drugi 
državi članici,

b) davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni za-
vezanec, kateremu se dobavi blago, je identificiran za DDV 
v drugi državi članici in je to identifikacijsko številko za DDV 
sporočil dobavitelju, in

c) davčni zavezanec, ki je dobavil blago v drugo državo 
članico, je predložil rekapitulacijsko poročilo v skladu s prvim 
in četrtim odstavkom 90. člena in 92. členom tega zakona, 
v katero je vključil tudi popolne in pravilne podatke v skladu 
z drugim in tretjim odstavkom 90. člena tega zakona v zvezi 
z dobavo iz te točke. Izjemoma lahko davčni organ dovoli 
uveljavitev oprostitve tudi, če je davčni zavezanec opustil 
obveznost iz te točke in neizpolnjevanje oziroma zamudo 
pri izpolnitvi svoje obveznosti utemeljil z opravičljivimi ra-
zlogi, hkrati pa tudi predložil manjkajoče podatke oziroma 
dokumente.«.

6. člen
V 68. členu se v tretjem odstavku za besedo »uničenja« 

doda vejica, besedilo »ali izgube« pa se nadomesti z besedilom 
»izgube ali tatvine premoženja«.

7. člen
V 74. členu se v prvem odstavku v b) točki v prvi alineji 

besedilo »s 13. točko« nadomesti z besedilom »z 12. točko«.

8. člen
V 74.i členu se v drugem odstavku v a) točki v prvi alineji 

besedilo »s 13. točko« nadomesti z besedilom »z 12. točko«.

9. člen
V 85. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Vsak davčni zavezanec – dobavitelj blaga, ki pre-

nese blago v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic v 
skladu z 9.a členom tega zakona, mora voditi evidenco, 
na podlagi katere lahko davčni organi preverijo skladnost 
prenosa in dobav z ureditvijo skladiščenja na odpoklic iz 
9.a člena tega zakona.

(5) Vsak davčni zavezanec – prejemnik blaga mora v 
okviru ureditve skladiščenja na odpoklic v skladu z 9.a členom 
tega zakona voditi evidenco o tem blagu.«.

10. člen
V 90. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Poleg informacij iz prvega in drugega odstavka tega 

člena mora vsak davčni zavezanec – dobavitelj blaga v rekapi-
tulacijsko poročilo vključiti tudi podatke o identifikacijski številki 
za DDV tistih davčnih zavezancev, ki jim je namenjeno blago, ki 
se odpošlje ali odpelje v okviru ureditve skladiščenja na odpo-
klic v skladu z 9.a členom tega zakona, in o vseh spremembah 
predloženih informacij.«.

11. člen
Za 93. členom se dodata naslov novega 8. podpoglavja 

in nov 93.a člen, ki se glasita:

»8. Obveznosti pri pridobitvi prevoznih sredstev

93.a člen
(pridobitev prevoznega sredstva)

(1) Pridobitev novega prevoznega sredstva iz tretjega 
odstavka 3. člena tega zakona mora davčnemu organu v elek-
tronski obliki v 15 dneh od pridobitve prijaviti:

– davčni zavezanec iz 2.a) točke prvega odstavka 3. čle-
na tega zakona, ki novo prevozno sredstvo registrira v Sloveniji;

– oseba iz 2.b) točke prvega odstavka 3. člena tega za-
kona, pri čemer DDV odmeri davčni organ.

(2) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v 
Sloveniji, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo in ga registrira 
v Sloveniji, od prodajalca, ki je rabljeno prevozno sredstvo 
dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena 
tega zakona, mora davčnemu organu prijaviti, v elektronski 
obliki, pridobitev rabljenega prevoznega sredstva v 15 dneh 
od dneva pridobitve. Za rabljeno prevozno sredstvo se šteje 
prevozno sredstvo, ki ne šteje za novo prevozno sredstvo v 
skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona.

(3) Davčni zavezanec mora pred registracijo prevoznega 
sredstva, ki je bilo ob pridobitvi namenjeno nadaljnji prodaji, 
davčnemu organu prijaviti pridobitev prevoznega sredstva v 
elektronski obliki.

(4) Organ, pristojen za registracijo, oziroma za registracijo 
vozil pooblaščena organizacija prevoznega sredstva davčnega 
zavezanca iz prve alineje prvega odstavka oziroma iz drugega 
ali iz tretjega odstavka tega člena ne sme registrirati brez do-
kazila o prijavi pridobitve davčnemu organu oziroma ko gre za 
prevozno sredstvo osebe iz druge alineje prvega odstavka tega 
člena brez dokazila o plačilu DDV.

(5) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi prijavo 
pridobitve prevoznega sredstva iz tega člena.«.
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12. člen
V 126. členu se v četrti alineji besedilo »zadnjič spreme-

njeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. ok-
tobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 
glede kraja opravljanja storitev (UL L št. 284 z dne 26. 10. 
2013, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeni z 
Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1912 z dne 4. decembra 
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede 
nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti (UL L 
št. 311 z dne 7. 12. 2018, str. 10)«.

13. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:

»140. člen
(davčni prekrški)

(1) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če:

1. ne poroča davčnemu organu o dobavah blaga na 
daljavo ali ne poroča o dobavah blaga v predpisanem roku 
ali ne poroča o dobavah blaga na predpisan način oziroma o 
dobavah blaga na daljavo poroča nepopolne, nepravilne ali 
neresnične podatke (enajsti odstavek 20. člena);

2. ne predloži davčnemu organu poročila in izjave s po-
datki iz četrtega odstavka 30.c člena tega zakona ali ne predlo-
ži poročila in izjave v predpisanem roku ali ne predloži poročila 
in izjave na predpisan način oziroma v predloženem poročilu 
oziroma izjavi izkaže nepopolne, nepravilne ali neresnične 
podatke (30.c člen);

3. DDV ne obračuna oziroma ne obračuna DDV, ko na-
stane obveznost obračuna DDV (33., 33.a, 34., 35., 39., prvi 
odstavek 61. in četrti odstavek 131. člena);

4. DDV obračuna po nepravilni stopnji (40., 41. člen);
5. uveljavlja oprostitve DDV v nasprotju z 42. do 44. čle-

nom ter 46. do 58. členom tega zakona;
6. uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu, čeprav 

niso izpolnjeni zakonski pogoji (75. člen);
7. na računu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične 

podatke ali podatke, ki so v nasprotju z 82. členom, drugim in 
tretjim ter petim do sedmim odstavkom 83. člena, 84.a, 110. ali 
116. členom tega zakona;

8. ne obračuna ali nepravilno obračuna DDV za predpisa-
no davčno obdobje (89., 134. in 135. člen);

9. ne prijavi davčnemu organu pridobitve prevoznega 
sredstva ali ne prijavi pridobitve prevoznega sredstva v pred-
pisanem roku ali ne prijavi pridobitve prevoznega sredstva na 
predpisan način (93.a člen);

10. registrira prevozno sredstvo v nasprotju s 93.a členom 
tega zakona;

11. davčnemu organu ne predloži prijave, kdaj se njegova 
dejavnost iz 6.a oziroma 6.b podpoglavja XI. poglavja tega 
zakona, ki jo opravlja kot davčni zavezanec, začne, spremeni 
ali preneha, ali ne predloži prijave na predpisan način ali v 
predloženi prijavi navede nepopolne, nepravilne ali neresnične 
podatke oziroma ne sporoči sprememb posredovanih podatkov 
(prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 130.c člena);

12. davčnemu organu ne poroča o izdanih in neplačanih 
računih oziroma popisa neplačanih računov ne predloži v zah-
tevanem roku (drugi odstavek 136. člena);

13. ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske šte-
vilke za DDV ali ne predloži zahtevka na predpisan način ali 
v predloženem zahtevku navede nepopolne, nepravilne ali 
neresnične podatke oziroma ne obvesti davčnega organa o 
spremembah podatkov iz zahtevka (prvi, drugi, tretji in četrti 
odstavek 137.b člena);

14. ne obvesti davčnega organa o predvidenem opravlja-
nju prevoza ali ga ne obvesti na predpisan način (137.d člen).

(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 4.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se 
odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 
4.000 eurov.

(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojne-
ga podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik – imetnik dovoljenja za pavšalno nadomestilo, če 
ne predloži davčnemu organu obračuna pavšalnega nadome-
stila ali obračuna ne predloži v predpisanem roku ali obračuna 
ne predloži na predpisan način ali v predloženem obračunu 
navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke (peti 
odstavek 95. člena).

(6) Z globo od 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki:

1. stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
2. pri izvozu blaga v potniškem prometu uveljavlja opro-

stitev plačila DDV na podlagi nepopolnih, nepravilnih ali nere-
sničnih podatkov ali uveljavlja oprostitev plačila DDV za blago, 
ki ga ne iznese iz Unije (prvi odstavek 75. člena).«.

14. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:

»141. člen
(hujši davčni prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov, če:

1. določi davčno osnovo v nasprotju s 36., 36.a, 37., 38. 
ali 39. členom tega zakona;

2. ne predloži davčnemu organu obračuna DDV ali ne 
predloži obračuna DDV v predpisanem roku ali ne predloži 
obračuna DDV na predpisan način ali v predloženem obračunu 
DDV navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali 
podatke, ki so v nasprotju s 63. do 70., 87., 88., 88.a., 127., 
130.e ali 137.e členom tega zakona;

3. ne plača DDV ali ne plača DDV v predpisanem roku ali 
ne plača DDV na predpisan način (77., 128., 130.f, 137.f člen);

4. ne izpolni obveznosti v zvezi s prijavo, spremembo ali 
prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma davčnemu organu 
ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV 
ali zahtevka ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan 
način (78. člen);

5. ne zagotovi, da je račun izdan ali izda račun v nasprotju 
z 81., prvim in četrtim odstavkom 83. člena, prvim do tretjim 
odstavkom 84. člena ali 116. členom tega zakona;

6. ne zagotovi v svojem knjigovodstvu predpisanih podat-
kov ali podatkov v knjigovodstvu ne zagotovi za predpisano ob-
dobje ali podatki knjigovodstva niso dovolj podrobni za pravilno 
obračunavanje DDV oziroma za nadzor davčnega organa (prvi 
in tretji odstavek 85. člena in 115. člen);

7. ne vodi predpisane evidence ali je vodena evidenca 
nepopolna ali ne zagotovi hrambe dokumentacije v predpisa-
nem roku (drugi odstavek 85., 122., 130, 130.h, 137.g člen);

8. ne zagotovi hrambe računov ali kopij računov ali do-
kazil o opravljenih plačilih v skladu z zakonom ali davčnemu 
organu v postopku nadzora ne omogoči dostopa do računov, 
njihovega prenosa ali uporabe (86. člen, četrti odstavek 84. čle-
na, prvi odstavek 136. člena);

9. ne predloži davčnemu organu rekapitulacijskega poro-
čila o dobavah blaga in storitev znotraj Unije oziroma o prenosu 
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blaga znotraj Unije v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic 
ali ne predloži rekapitulacijskega poročila v predpisanem roku 
ali ne predloži rekapitulacijskega poročila na predpisan način 
ali v predloženem poročilu navede nepopolne, nepravilne ali 
neresnične podatke ali podatke, ki so v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom 90. člena, prvim odstavkom 91. člena ali 
92. členom tega zakona;

10. ne predloži davčnemu organu poročila o dobavah bla-
ga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ne predloži poročila 
v predpisanem roku ali ne predloži poročila na predpisan način 
ali v predloženem poročilu navede nepopolne, nepravilne ali 
neresnične podatke (92.a člen);

11. obračunava DDV, na računih izkazuje DDV oziroma 
odbija DDV v nasprotju s 94. členom tega zakona;

12. ne izda naročniku prodaje obračuna ali v izdanem ob-
računu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke 
(117. člen);

13. davčnemu organu predloži napačne ali nepopolne 
podatke o izpolnjevanju pogojev iz 133. člena tega zakona;

14. uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, ne 
da bi izpolnjeval predpisane pogoje, oziroma začne uporabljati 
posebno ureditev pred začetkom davčnega obdobja, ki ga 
je navedel v obvestilu davčnemu organu, oziroma uporablja 
posebno ureditev tudi potem, ko ne izpolnjuje več pogojev za 
njeno uporabo (133. in 134. člen).

(2) Z globo od 3.000 do 50.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se 
odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov.

(4) Z globo v višini od 800 do 10.000 eurov se za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.«.

15. člen
141.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»141.a člen
(izjema od prekrška pri predložitvi obračuna DDV)

Ne glede na 3., 4., 5., in 8. točko prvega odstavka 
140. člena in 1., 2., in 12. točko prvega odstavka 141. člena 
tega zakona se za prekršek ne kaznujejo pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, in odgovorne osebe teh oseb, če predložijo 
obračun DDV v skladu z 88.b ali 88.c členom tega zakona ali 
če predložijo obračun DDV v okviru davčnega inšpekcijskega 
nadzora v skladu s 140.a členom Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 
94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – 
ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H 
in 36/19).«.

16. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:

»142. člen
(globa v primerih, ko je narava prekrška posebno huda)

(1) V primerih, ko je narava prekrška iz 141. člena tega 
zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubno-
sti, se z globo od 2.500 do 15.000 eurov za prekršek kaznuje 

posameznik, z globo od 3.500 do 75.000 eurov se za prekršek 
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, z globo od 4.500 do 100.000 
eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če se pravna ose-
ba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo 
od 10.500 do 150.000 eurov.

(2) Z globo v višini od 1.000 do 20.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba sa-
mostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo v višini od 1.200 do 20.000 eurov se za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 1.400 do 
20.000 eurov.

(4) Za potrebe tega člena se šteje, da je narava prekrška 
posebno huda zaradi višine pridobljene protipravne premo-
ženjske koristi, če se s prekrškom iz 141. člena tega zakona 
povzroči ali bi se lahko povzročilo neplačilo DDV, ki v primeru 
storitve prekrška s strani posameznika presega 5.000 eurov, v 
primeru storitve prekrška s strani samostojnega podjetnika po-
sameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
presega 8.000 eurov, v primeru storitve prekrška s strani prav-
ne osebe presega 10.000 eurov in v primeru storitve prekrška 
s strani pravne osebe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, prese-
ga 25.000 eurov.«.

17. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:

»143. člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku o 
prekršku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje pred-
pisane globe, določene s tem zakonom.«.

18. člen
144. člen se črta.

19. člen
V Prilogi I se točka (6) spremeni tako, da se glasi:
»(6) dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi-

sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih 
elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim 
gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar-
vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi 
in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v 
celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki 
jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio 
glasbene vsebine;«.

KONČNA DOLOČBA

20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, 
spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega 
drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se uporabljajo od dneva 
uveljavitve tega zakona.

(2) Določbe prvega in drugega odstavka 1. člena, 1. točke 
46. člena, četrte alineje 126. člena, 140., 141., 141.a, 142., 
143. in 144. člena ter točke (6) Priloge I Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
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besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) se 
uporabljajo do 31. decembra 2019.

Št. 434-02/19-3/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2019
EPA 635-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2613. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (ZASP-H)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 
2019.

Št. 003-02-8/2019-9
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH  
(ZASP-H)

1. člen
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 
in 63/16 – ZKUASP) se v 1. členu v drugem odstavku na koncu 
osme alineje beseda »ter« nadomesti z vejico.

Na koncu devete alineje se pika nadomesti z besedo 
»ter« in doda nova deseta alineja, ki se glasi:

»– Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih dovoljenih upo-
rabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z 
avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne 
osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi 
Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske 
pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 242 z 
dne 20. 9. 2017, str. 6).«.

2. člen
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»Invalidi in upravičene osebe

48.a člen
V korist invalidov, vključno z upravičenimi osebami iz 

48.b člena tega zakona, je prosto reproduciranje, ki vključuje 
tudi nujno potrebne nevsebinske prilagoditve, distribuiranje in 
priobčitev javnosti objavljenih del, če je taka uporaba neposre-
dno povezana z njihovo invalidnostjo in v obsegu, ki ga zahte-

va posamična oblika invalidnosti, in ni namenjena doseganju 
posredne ali neposredne gospodarske koristi.«.

3. člen
Za 48.a členom se dodata nova 48.b in 48.c člen, ki se 

glasita:

»Upravičena oseba, delo za upravičeno osebo  
in izvod v dostopnem formatu

48.b člen
(1) Za upravičeno osebo se šteje oseba, ki:
1. je slepa,
2. je slabovidna in njene slabovidnosti ni mogoče izboljšati 

do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primer-
ljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, in ki zaradi tega 
ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba 
brez take motnje,

3. ima motnjo zaznavanja ali branja in zaradi tega ne 
more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba 
brez take motnje, ali

4. je zaradi telesne motnje drugače nezmožna držati knji-
go ali jo premikati ali osredotočiti ali premikati svojih oči v meri, 
ki je običajno sprejemljiva za branje.

(2) Za delo za upravičeno osebo se šteje delo v obliki knji-
ge, periodične publikacije, časopisa, revije ali drugega pisnega 
dela, zapisa, vključno z notnimi zapisi, in povezane ilustracije 
v katerem koli mediju, vključno z zvočno obliko, kot so zvoč-
ne knjige, in digitalnimi formati, ki je varovano z avtorsko ali 
sorodnimi pravicami in je bilo objavljeno ali drugače zakonito 
dostopno javnosti.

(3) Za izvod v dostopnem formatu se šteje izvod dela za 
upravičeno osebo v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni 
osebi daje dostop do tega dela za upravičeno osebo in upravi-
čeni osebi omogoča, da do dela za upravičeno osebo dostopa 
enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali 
motenj iz prvega odstavka tega člena.

Pooblaščeni subjekt in izmenjava izvodov v dostopnem 
formatu za upravičene osebe

48.c člen
(1) Pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji 

lahko pod pogoji iz 48.a člena tega zakona za upravičeno 
osebo ali za pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici 
Evropske unije naredi iz dela za upravičeno osebo izvod v 
dostopnem formatu in ga priobči javnosti, distribuira ali posodi 
upravičeni osebi ali drugim pooblaščenim subjektom za izključ-
no uporabo upravičene osebe.

(2) Upravičena oseba ali pooblaščeni subjekt s sedežem 
v Republiki Sloveniji lahko od pooblaščenega subjekta s sede-
žem v državi članici Evropske unije pridobi izvod v dostopnem 
formatu, narejen iz dela za upravičeno osebo, ali ima dostop 
do njega za izključno uporabo upravičene osebe.

(3) Za pooblaščeni subjekt iz prvega odstavka tega čle-
na se šteje subjekt, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, 
usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upra-
vičenim osebam.

(4) Pooblaščeni subjekt iz prvega odstavka tega člena 
sprejme in izvaja ukrepe, s katerimi zagotovi, da:

1. priobči javnosti, distribuira ali da na voljo izvode v 
dostopnem formatu le upravičenim osebam ali drugim poobla-
ščenim subjektom;

2. odvrača nedovoljeno reproduciranje, distribuiranje ali 
priobčitev javnosti izvodov v dostopnem formatu, npr. z obve-
stili na svoji spletni strani in obvestilom upravičenim osebam o 
dovoljenih in nedovoljenih načinih uporabe izvoda v dostopnem 
formatu;

3. izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli za upra-
vičene osebe ter njihovimi izvodi v dostopnem formatu in tako 
ravnanje beleži;
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4. na svoji spletni strani ali na drug način objavlja in po-
sodablja informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz 1. do 
3. točke tega odstavka;

5. v primerih izmenjave izvodov v dostopnem formatu 
s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici 
Evropske unije na zahtevo zagotovi upravičenim osebam, dru-
gim pooblaščenim subjektom ali imetnikom pravic na dostopen 
način seznam del, za katere ima izvode v dostopnem formatu, 
razpoložljive formate in imena ter kontaktne podatke poobla-
ščenih subjektov, s katerimi si je izmenjal izvode v dostopnem 
formatu.

(5) Ministrstvo, pristojno za kulturo, na svoji spletni strani 
objavi seznam s kontakti pooblaščenih subjektov s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki izvajajo izmenjavo izvodov v dostopnem 
formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi 
članici Evropske unije. Ta seznam se objavi na podlagi po-
datkov, ki jih ministrstvu, pristojnemu za kulturo, prostovoljno 
pošljejo pooblaščeni subjekti iz prvega odstavka tega člena.

(6) Pogodbena določila, ki nasprotujejo določbam prvega 
ali drugega odstavka tega člena, so nična.«.

4. člen
V 166.c členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni 

tako, da se glasi:
»1. uporaba v korist invalidov in upravičenih oseb 

(48.a člen);«.

5. člen
V 184. členu se v prvem odstavku napovedni stavek 

spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 1.700 do 5.000 eurov 
se kaznuje za prekršek pravna oseba:«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 350 do 3.000 eurov se kaznuje samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 350 do 1.500 eurov se kaznuje odgovor-
na oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 350 do 1.000 eurov se kaznuje posame-

znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-

vek, se beseda »vzamejo« nadomesti z besedo »odvzamejo«.
Dosedanji peti odstavek se črta.

6. člen
Za 184. členom se doda nov 184.a člen, ki se glasi:

»184.a člen
(1) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje za prekršek 

pooblaščeni subjekt iz tretjega odstavka 48.c člena tega za-
kona, ki:

1. priobči javnosti, distribuira ali da na voljo izvode v 
dostopnem formatu neupravičenim osebam ali drugim neu-
pravičenim subjektom (1. točka četrtega odstavka 48.c člena);

2. ne odvrača nedovoljenega reproduciranja, distribuira-
nja ali priobčitve javnosti izvodov v dostopnem formatu (2. toč-
ka četrtega odstavka 48.c člena);

3. ne izkazuje ustrezne skrbnosti pri ravnanju z deli za 
upravičene osebe ter njihovimi izvodi v dostopnem formatu in 
takega ravnanja ne beleži (3. točka četrtega odstavka 48.c čle-
na);

4. ne objavlja in ne posodablja informacij o izpolnjevanju 
obveznosti iz 1. do 3. točke četrtega odstavka 48.c člena tega 
zakona (4. točka četrtega odstavka 48.c člena);

5. ne zagotovi upravičenim osebam, drugim pooblašče-
nim subjektom ali imetnikom pravic na dostopen način sezna-
ma del, za katere ima izvode v dostopnem formatu, razpolo-
žljivih formatov in imen ter kontaktnih podatkov pooblaščenih 

subjektov, s katerimi si je izmenjal izvode v dostopnem formatu 
v primerih izmenjave izvodov v dostopnem formatu s poobla-
ščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske 
unije (5. točka četrtega odstavka 48.c člena).

(2) Z globo od 50 do 100 eurov se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pooblaščenega subjekta iz tretjega odstavka 48.c člena 
tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 40 do 100 eurov se kaznuje pooblaščeni 
subjekt iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona – posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

7. člen
185. člen se spremeni tako, da se glasi:

»185. člen
(1) Z globo od 850 do 3.000 eurov se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba, ki osebi, ki ima zakonit dostop do primerka 
avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi 
sredstev, ki ji omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pra-
vic (166.c člen).

(2) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje odgovor-
na oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo od 250 do 700 eurov se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

8. člen
V 186. členu se v prvem odstavku za besedilom »v 184.« 

dodata vejica in besedilo »184.a« ter črta drugi stavek.

9. člen
Za 186. členom se doda nov 186.a člen, ki se glasi:

»186.a člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-

reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 120-01/19-2/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 636-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2614. Zakon o spremembah Zakona o ureditvi 
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe 
arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam
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U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona 
o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne 
razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi 

Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 

(ZUVRAS-A)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ureditvi dolo-
čenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na 
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.

Št. 003-02-8/2019-10
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O UREDITVI 

DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI KONČNE 
RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA  

NA PODLAGI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE  

IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE (ZUVRAS-A)

1. člen
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne 

razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega spora-
zuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrva-
ške (Uradni list RS, št. 69/17) se v 14. členu v prvem odstavku 
beseda »dveh« nadomesti z besedo »štirih«.

2. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je upravi-

čen do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega 
gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Re-
publike Slovenije v obdobju štirih let od začetka uporabe tega 
zakona, če je bilo za ribiško plovilo iz dovoljenja za gospodarski 
ribolov v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 oddanih skupaj 
vsaj 76 ladijskih dnevnikov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(dokončanje začetih postopkov)

Postopki glede upravičenosti do nadomestila zaradi iz-
pada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova, za-
četi pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih 
predpisih.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 003-02/19-4/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 682-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2615. Zakon o spremembah Zakona o usklajevanju 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom 
v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona  
o usklajevanju transferjev posameznikom  
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji  

(ZUTPG-C)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o usklajeva-
nju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 
Sloveniji (ZUTPG-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.

Št. 003-02-8/2019-11
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O USKLAJEVANJU 

TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI 

(ZUTPG-C)

1. člen
V Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in 

gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10 
in 96/12 – ZPIZ-2) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(1) Transferji posameznikom in gospodinjstvom iz dru-

gega odstavka tega člena se uskladijo enkrat letno, in sicer 
1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

(2) Na način in v roku iz prejšnjega odstavka se usklaju-
jejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinj-
stvom, ki se izplačujejo iz državnega proračuna:

1. otroški dodatek v skladu z zakonom, ki ureja uveljavlja-
nje pravic iz javnih sredstev,

2. dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske prejemke,

3. delno plačilo za izgubljeni dohodek v skladu z zako-
nom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,

4. dodatek za veliko družino v skladu z zakonom, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske prejemke,

5. pomoč ob rojstvu otroka v skladu z zakonom, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske prejemke,

6. starševski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja star-
ševsko varstvo in družinske prejemke,

7. materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo v 
skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke,

8. nadomestilo v času odmora za dojenje v skladu z 
zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,

9. znesek najnižjega in najvišjega izplačila nadomestila 
v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke,

10. štipendije v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, 
razen štipendij Ad futura,

11. višina subvencije za obrok študentske prehrane, v skla-
du z zakonom, ki ureja subvencioniranje študentske prehrane,
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12. rejnine v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške 
dejavnosti,

13. denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skla-
du z zakonom, ki ureja trg dela,

14. invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih 
invalidov,

15. dodatek za posebno invalidnost v skladu z zakonom, 
ki ureja pravice vojnih invalidov,

16. dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, 
ki ureja pravice vojnih invalidov,

17. oskrbnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih 
invalidov,

18. invalidski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pra-
vice vojnih invalidov,

19. družinska invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja 
pravice vojnih invalidov,

20. družinski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice 
vojnih invalidov,

21. renta v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice 
žrtev v vojni za Slovenijo 1991,

22. štipendija v skladu z zakonom, ki ureja posebne pra-
vice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,

23. dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, 
ki ureja pravice vojnih veteranov,

24. veteranski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pra-
vice vojnih veteranov,

25. doživljenjska mesečna renta v skladu z zakonom, ki 
ureja pravice žrtev vojnega nasilja,

26. denarna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice 
žrtev vojnega nasilja.

(3) Na način in v roku iz prvega odstavka tega člena se 
usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospo-
dinjstvom, ki se izplačujejo iz proračunov občin:

1. kadrovske štipendije,
2. delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se izplačuje družin-

skemu pomočniku v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(1) Na način in v roku iz prvega odstavka 3. člena tega 

zakona se usklajuje tudi osnovni znesek minimalnega dohodka 
v skladu z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

(2) S 1. januarjem se na način iz prvega odstavka 3. člena 
tega zakona usklajujeta odmerna osnova po zakonu, ki ureja 
varstvo vojnih invalidov, in osnova za odmero rente po zakonu, 
ki ureja varstvo žrtev v vojni za Slovenijo 1991.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Transferji posameznikom in gospodinjstvom iz 3. člena 

zakona, osnovni znesek minimalnega dohodka iz prvega od-
stavka 5. člena zakona, ter odmerna osnova in osnova za 
odmero rente iz drugega odstavka 5. člena zakona se v letu 
2020 uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od 
1. julija do 31. decembra 2019 po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije.

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 541-01/19-26/17
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 648-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2616. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o enakih možnostih žensk in moških 
(ZEMŽM-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih  
žensk in moških (ZEMŽM-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 
2019.

Št. 003-02-8/2019-12
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH 
(ZEMŽM-A)

1. člen
V Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list 

RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD) se v drugem 
odstavku 6. člena, drugem in tretjem odstavku 11. člena, dru-
gem odstavku 13. člena, prvem odstavku 15. člena, drugem in 
tretjem odstavku 16. člena in naslovu pododdelka 1.2. besedilo 
»Urad za enake možnosti« v vseh sklonih, v drugem odstavku 
30. člena pa beseda »uradom«, nadomesti z besedilom »mi-
nistrstvo, pristojno za enake možnosti« v ustreznem sklonu.

2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(načelo uravnotežene zastopanosti spolov na ravni vlade)

(1) Vlada upošteva načelo uravnotežene zastopanosti 
spolov, to je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola pri 
sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, delovnih teles 
ter delegacij, ki jih ustanovi po zakonu, ki ureja Vlado Republi-
ke Slovenije, in po poslovniku, ki ureja delo Vlade Republike 
Slovenije, kot tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic 
in predstavnikov vlade v organe upravljanja in nadzora oseb 
javnega prava.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek načela uravnotežene 
zastopanosti spolov ni mogoče upoštevati:

– pri imenovanju ali predlaganju edine predstavnice ali 
predstavnika;

– pri imenovanju ali predlaganju treh predstavnic ali pred-
stavnikov, pri čemer mora biti med imenovanimi ali predlaga-
nimi predstavnicami ali predstavniki vsaj en predstavnik ali 
predstavnica vsakega od spolov, razen če to ni mogoče zaradi 
izjem iz tretje in četrte alineje tega odstavka;

– če je članstvo določeno zaradi funkcije;
– če v času priprave predloga ni na izbiro osebe določe-

nega spola, ki pozna področje dela in izpolnjuje druge pogoje, 
določene v aktu o ustanovitvi delovnega telesa vlade ali osebe 
javnega prava oziroma v predpisu.«.

3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 4. 10. 2019 / Stran 6989 

»18. člen
(naloge ministrstva, pristojnega za enake možnosti)
(1) Poleg nalog iz 15. in 16. člena tega zakona opravlja 

ministrstvo, pristojno za enake možnosti, na področju ustvarja-
nja enakih možnosti še naslednje naloge:

– spremlja izvajanje določb tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi;

– spremlja posamezna področja družbenega življenja z vi-
dika enakosti spolov ter vladi in ministrstvom predlaga sprejem 
oziroma spremembo zakonov in drugih predpisov ter sprejem 
drugih ukrepov;

– usklajuje dejavnosti, namenjene izvajanju integracije 
načela enakosti spolov, vključno z nudenjem strokovne pod-
pore pri vzpostavljanju ustreznih metod in tehnik;

– usklajuje pripravo nacionalnega programa in spremlja 
njegovo izvajanje;

– usklajuje pripravo poročil o izpolnjevanju mednarodnih 
obveznosti Republike Slovenije na področju ustvarjanja enakih 
možnosti;

– daje pobude za raziskave in analize, potrebne za izva-
janje nacionalnega programa;

– sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju enakih možnosti, in sofinancira njihove projekte ali 
dejavnosti.

(2) Pogoje in merila za sofinanciranje projektov oziroma 
dejavnosti iz sedme alinee prejšnjega odstavka določi vlada.«.

4. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:

»30.a člen
(načelo uravnotežene zastopanosti spolov  

na ravni samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne 
narodne skupnosti)

(1) Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti in pri-
stojni organ samoupravne narodne skupnosti pri imenovanju 
ali predlaganju svojih predstavnic ali predstavnikov v organe 
upravljanja in nadzora oseb javnega prava upoštevata načelo 
uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 40-odstotno 
zastopanost enega spola.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek načela uravnotežene 
zastopanosti spolov ni mogoče upoštevati:

– pri imenovanju ali predlaganju edine predstavnice ali 
predstavnika;

– pri imenovanju ali predlaganju treh predstavnic ali pred-
stavnikov, pri čemer mora biti med imenovanimi ali predlaga-
nimi predstavnicami ali predstavniki najmanj en predstavnik ali 
ena predstavnica vsakega od spolov, razen če to ni mogoče 
zaradi izjem iz tretje in četrte alineje tega odstavka;

– če je članstvo določeno zaradi funkcije;
– če v času priprave predloga ni na izbiro osebe določe-

nega spola, ki pozna področje dela in izpolnjuje druge pogoje, 
določene v aktu o ustanovitvi osebe javnega prava oziroma v 
predpisu.«.

5. člen
Naslov oddelka »3. Politične stranke« in 31. člen se 

črtata.

6. člen
Naslov poglavja »V. KAZENSKE DOLOČBE« ter 33., 34. 

in 35. člen se črtajo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
(dokončanje začetih postopkov)

Postopki imenovanj ali predlaganj predstavnic in pred-
stavnikov, začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se 
dokončajo po dosedanjih predpisih.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati 
Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zasto-
panosti spolov (Uradni list RS, št. 103/04).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 000-04/19-13/12
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 672-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

2617. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije 
ministra

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), 12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – 
ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v skla-
du s 112. in 261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 
in 38/17) se je Državni zbor na seji 1. oktobra 2019 seznanil s

S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Ugotovi se, da je dr. Iztoku Puriču prenehala funkcija 
ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo.

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije 
dr. Iztok Purič opravlja tekoče posle do imenovanja novega 
ministra oziroma do obvestila predsednika Vlade v skladu z 
drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega zbora.

Št. 020-12/19-38/3
Ljubljana, dne 1. oktobra 2019
EPA 793-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik
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2618. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije (ReSNV-2)

Na podlagi 109. člena Poslovnika državnega zbora (Ura-
dni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 26. septembra 2019 
sprejel

R E S O L U C I J O
o strategiji nacionalne varnosti Republike 

Slovenije (ReSNV-2)

1. Uvod

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: resolucija) je temeljni razvojno- 
usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti. Zato 
se z resolucijo opredeljujejo nacionalni interesi in nacionalno-
varnostni cilji Republike Slovenije, viri ogrožanja varnosti in 
varnostna tveganja države, analizira varnostno okolje, določa 
izhodišča politike odzivanja Republike Slovenije na posamezne 
varnostne grožnje in tveganja ter določa najširše sistemsko- 
organizacijske rešitve celovitega delovanja države pri zagota-
vljanju nacionalne varnosti.

Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije 
temelji na Ustavi Republike Slovenije ter spoštovanju človeko-
vih pravic, temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne 
države. Pri tem se upoštevajo sprejeti nacionalni razvojni do-
kumenti, zakoni in podzakonski akti ter spoštujejo načela med-
narodnega prava ter pravice in obveznosti Republike Slovenije, 
prevzete z mednarodnimi pogodbami.

Resolucija predstavlja podlago za pripravo in dopolnje-
vanje posebnih strateških ter drugih razvojnih in doktrinarnih 
dokumentov na področju nacionalne varnosti ter za normativno, 
organizacijsko in vsebinsko urejanje vprašanj v zvezi z zagota-
vljanjem nacionalne varnosti Republike Slovenije.

2. Interesi in cilji Republike Slovenije

Izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti Republi-
ke Slovenije so nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji 
Republike Slovenije, ki izhajajo iz temeljnih vrednot slovenske 
družbe, zapisanih v Ustavi Republike Slovenije. Njihovo uresni-
čevanje prispeva k dobrobiti in napredku Republike Slovenije 
ter njenih prebivalk in prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: pre-
bivalci), zato zaščita in obramba nacionalnih interesov ter ciljev 
predstavljata srž zagotavljanja nacionalne varnosti.

2.1. Nacionalni interesi Republike Slovenije
Nacionalni interesi Republike Slovenije so življenjski in 

strateški. Trajna življenjska interesa Republike Slovenije sta 
ohranitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti 
države ter ohranitev nacionalne identitete, kulture in samobi-
tnosti slovenskega naroda tako znotraj mednarodno priznanih 
meja Republike Slovenije kot v zamejstvu in po svetu.

Strateški interesi Republike Slovenije so priznavanje in 
spoštovanje nedotakljivosti njenih mednarodno priznanih meja 
in državnega območja, vključno s stikom teritorialnega morja z 
odprtim morjem in zračnim prostorom Republike Slovenije, de-
lovanje demokratičnega parlamentarnega političnega sistema, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, krepitev 
pravne in socialne države, blaginja prebivalcev in celovit razvoj 
družbe, zaščita življenja in visoka stopnja vseh oblik varnosti 
prebivalcev, zaščita pravic in razvoj slovenske avtohtone naro-
dne skupnosti v sosednjih državah, mir, varnost in stabilnost v 
svetu ter ohranitev okolja in naravnih virov Republike Slovenije.

Republika Slovenija bo svoje življenjske in strateške in-
terese uresničevala samostojno, z intenzivnim dvostranskim 
delovanjem ter dejavno vlogo tako v regiji kot v Organizaciji 
združenih narodov, Evropski uniji, Natu in drugih mednarodnih 

organizacijah. Pri tem bo uporabljala mehanizme in sredstva, 
ki so skladni z določili mednarodnega prava.

2.2. Nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije
Republika Slovenija bo svoje življenjske in strateške inte-

rese uveljavljala z uresničevanjem nacionalnovarnostnih ciljev 
preko celovitega in povezljivega delovanja vseh subjektov ter 
jasno določenih pristojnosti in procesov posameznih nosil-
cev in mehanizmov na področju nacionalne varnosti. Ti cilji 
so: zagotovitev visoke stopnje varnosti in blaginje Republike 
Slovenije ter njenih državljank in državljanov (v nadaljnjem 
besedilu: državljani), zaščita in krepitev ustavnih načel, naci-
onalne identitete, kulture in samobitnosti slovenskega naro-
da, učinkovito delovanje pravne in socialne države, varovanje 
okolja in trajnostni razvoj gospodarstva ter povezanost med 
gospodarskimi cilji države in nacionalnovarnostnim sistemom, 
krepitev mednarodnega ugleda, politično-varnostnega položaja 
in prepoznavnosti Republike Slovenije, zavedanje prepletenosti 
nacionalnovarnostnih ciljev s cilji in z interesi zaveznikov in par-
tnerjev, zagotavljanje strateških virov za krepitev vseh struktur 
nacionalnovarnostnega sistema, krepitev dobrih odnosov s 
sosednjimi in z drugimi državami ter obramba Republike Slove-
nije, sodelovanje pri odvračanju pred grožnjami in zagotavljanje 
miru v svetu.

3. Geopolitični in geostrateški položaj Republike Slo-
venije ter njeno mednarodno varnostno okolje

3.1. Geopolitični  in  geostrateški  položaj Republike Slo-
venije

Republika Slovenija je celinska in pomorska država. Njen 
geostrateški položaj v evropskem in širšem prostoru je pose-
ben in ostaja takšen tudi v razmerah vse močnejše globalizacije 
in krepitve transnacionalnih povezav.

Leži na stičišču srednje- in južnoevropskega ter sre-
dozemskega geostrateškega in geopolitičnega prostora. To 
predstavlja tako politične, gospodarske, družbene in kulturne 
ter druge prednosti in priložnosti kot tudi določena varnostna 
tveganja.

Ozemlje Republike Slovenije prečkajo najkrajše kopen-
ske poti, ki zahodno in srednjo Evropo povezujejo z jugo-
vzhodno Evropo in Azijo, ter najkrajše in najugodnejše poti 
s srednjeevropskih celinskih območij do obale Jadranskega 
morja ter iz vzhodne in jugovzhodne Evrope do Apeninskega 
polotoka. Prav tako se nahaja na širšem interesnem območju 
med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem. Oskrba Republike 
Slovenije in širšega evropskega prostora je zelo odvisna od de-
lovanja pristanišč v severnem Jadranu, pomorskega prometa, 
kopenskih poti in zračnega prometa.

Na ozemlju Republike Slovenije se križajo geopolitični 
interesi, zato je ozemlje Republike Slovenije predmet različnih 
politično-vojaških ocen in načrtov.

Pomembne primerjalne prednosti Republike Slovenije kot 
članice Evropske unije in Nata bodo tudi v prihodnje izhajale iz 
njenih zgodovinskih, političnih, gospodarskih, socialnih, etnič-
nih, kulturnih in drugih povezav z območjem jugovzhodne Evro-
pe. Te prednosti bo Republika Slovenija optimalno izkoristila pri 
oblikovanju lastnega prispevka h krepitvi politične stabilnosti 
in varnosti v regiji, kar bo pomembno z vidika zagotavljanja 
dobrih političnih in gospodarskih odnosov z državami te regije 
ter s tem zaščite lastnih nacionalnih interesov. V tem okviru bo 
posebno pozornost namenila krepitvi odnosov in sodelovanju z 
državami v regiji, ki niso vključene v evroatlantske integracije, 
schengenski prostor ali Evropsko unijo, oziroma sodelovanju 
s tistimi državami, ki to regijo prepoznavajo kot del njihovega 
interesnega območja.

3.2. Mednarodno varnostno okolje Republike Slovenije
Po desetletjih popuščanja napetosti v mednarodnem 

varnostnem okolju se te v njem znova povečujejo. Sodobno 
mednarodno varnostno okolje se naglo in v temeljih spreminja. 
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Zaradi negativnih posledic procesov globalizacije in odzivov 
nanje je postalo bolj povezano, kompleksno in negotovo. Pri-
haja do dolgoročnih sprememb v ravnovesju gospodarskih in 
vojaških sil. Ključni dejavniki so multipolarnost, širok nabor 
groženj in akterjev ogrožanja z okrepljeno vlogo nedržavnih 
akterjev, nestabilnost neposredne soseščine, na globalni ravni 
erozija demokratičnih vrednot in človekovih pravic, medna-
rodne pravne ureditve in multilateralizma, uveljavljanje eno-
stranskih interesov ter omejena sposobnost odzivanja s strani 
mednarodne globalne skupnosti. S tem se otežuje doseganje 
kompromisov in naslavljanje globalnih tveganj. Pojavljajo se 
nove oblike groženj, ki jih omogočajo hiter tehnološki napredek 
in globalizacijski učinki.

V mednarodnem varnostnem okolju se bodo pojavljali 
predvsem naslednja tveganja in grožnje:

– hibridne grožnje,
– informacijsko-kibernetske grožnje,
– obveščevalna dejavnost tujih akterjev,
– vojaške grožnje,
– krizna žarišča,
– terorizem in nasilni ekstremizem,
– nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalnega 

orožja, orožij za množično uničevanje ter jedrskih in raketnih 
tehnologij,

– hude in organizirane oblike kriminala,
– nezakonite migracije,
– podnebne spremembe,
– globalna finančna, gospodarska, tehnološka in socialna 

tveganja,
– ogrožanje javne varnosti,
– naravne in druge nesreče,
– omejenost naravnih virov in degradacija življenjskega 

okolja ter
– zdravstveno-epidemiološke grožnje.
Poleg pojava novih oblik ogrožanja nacionalne varnosti se 

v evroatlantskem območju in širše znova pojavljajo raznovrstne 
oblike rivalstva med regionalnimi silami in velikimi silami multi-
polarnega sveta. Soočeni smo z različnimi pogledi držav članic 
na prihodnost Evropske unije in nekatera ključna vprašanja.

Republika Slovenija skupaj z zavezniki prepoznava pas 
nestabilnosti, ki obkroža Evropsko unijo in Nato. Evropska unija 
in zavezništvo se spoprijemata s celotnim naborom varnostnih 
tveganj in groženj iz vseh geografskih smeri. Za Republiko 
Slovenijo so ključni predvsem tisti iz vzhodne in južne smeri.

V močno soodvisnem sodobnem mednarodnem varno-
stnem okolju si nobena država svoje (nacionalne) varnosti ne 
more več zagotavljati povsem samostojno. Zato je predvsem 
za evroatlantski prostor, v katerem sta ključna dejavnika ohra-
njanja in zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti Evrop-
ska unija in Nato, značilno zunanjepolitično, gospodarsko, 
kulturno, znanstveno-tehnološko, varnostno, obrambno, obve-
ščevalno-varnostno, zaščitno-reševalno ter drugo povezovanje 
in sodelovanje držav, kar prinaša temu prostoru kot celoti večjo 
varnost in stabilnost. Stabilnost in varnost evroatlantskega 
prostora sta močno odvisni tudi od procesa nadaljnje krepitve 
Evropske unije in Nata.

4. Grožnje in tveganja nacionalne varnosti Republike 
Slovenije

V mednarodnem in nacionalnovarnostnem okolju se so-
očamo z raznovrstnimi sodobnimi viri ogrožanja in tveganja 
varnosti. Njihovi nosilci so tako državni kot nedržavni akterji, 
po naravi pa so kompleksni, pogosto težko predvidljivi ter imajo 
lahko multiplikativni značaj in učinek. Republika Slovenija je na 
različne vire tveganja in ogrožanja dodatno občutljiva zaradi 
velikosti ozemlja, svoje geografske raznolikosti, omejenosti 
naravnih virov, ozemeljske prehodnosti ter vpetosti v medna-
rodno okolje.

Grožnje opredeljujemo kot vire ogrožanj in aktivnosti, ki bi 
lahko ogrozili nacionalno varnost Republike Slovenije ter njene 

cilje in interese. Tveganja opredeljujemo kot izpostavljenost 
Republike Slovenije ter njenih ciljev in interesov posameznim 
grožnjam, odvisna so od ranljivosti in zmogljivosti države, da 
se zoperstavi in odzove na te grožnje.

Zaradi narave in pojavnih oblik sodobnih groženj je težko 
določiti jasno razmejitev med globalnimi in zgolj nacionalnimi 
grožnjami. Posamezne grožnje lahko s časom spreminjajo 
svojo pojavno obliko in stopnjo ogrožanja nacionalne varnosti 
Republike Slovenije. Na nacionalno varnost Republike Slove-
nije vplivajo nekatere sodobne grožnje, tudi če se te ne poja-
vljajo neposredno na ozemlju Republike Slovenije ali v njeni 
neposredni okoliščini.

Z namenom učinkovitega spremljanja in odzivanja na hitro 
spreminjajoče se varnostno okolje bo letno izdelana nacionalna 
ocena varnostnih tveganj in groženj.

4.1. Hibridne grožnje
Hibridne grožnje niso nove oblike groženj, ampak impli-

kacije že obstoječih subverzivnih oblik, katerih hitrost, obseg 
in pogostost pojavljanja so se s pomočjo sodobnih tehnologij 
okrepili. Hibridne grožnje so večdimenzionalne, izredno hori-
zontalno razpršene in zajemajo predvsem političnodiplomatski, 
informacijski, vojaški, gospodarski, finančni, obveščevalni in 
pravni vidik, pri čemer je vsak hibridni scenarij lahko drugačen, 
zato morajo biti temu prilagojeni tudi odzivi.

Hibridne grožnje predstavljajo medsebojno povezano, 
kompleksno in nepredvidljivo visokointegrirano uporabo pri-
krite ali odkrite kombinacije tradicionalnih in neregularnih voja-
ških in civilnih ter kriminalnih metod in sredstev, ki jih vodijo in 
izvajajo državni in nedržavni akterji. Ti se poslužujejo različnih 
metod, vrst in načinov hibridnega delovanja, s čimer se zame-
gljuje meja med mirom, krizo, konfliktom in vojno. Dejavnosti 
hibridnih akterjev so usmerjene v šibke točke ciljane države 
ali družbe, z namenom destabilizacije, povzročanja zmede in 
povečanja ranljivosti, za doseganje lastnih geopolitičnih inte-
resov in vpliva.

Akterji s svojimi hibridnimi metodami, dezinformacijami, 
lažnimi novicami in vpletanjem v demokratične politične pro-
cese vplivajo na stabilnost demokratično izvoljenih struktur 
oblasti, ustavne in družbene ureditve ter mednarodnih insti-
tucij, ovirajo in slabijo zmožnost demokratičnega in ustavno 
opredeljenega političnega odločanja in oblikovanja učinkovite 
nacionalne politične agende, sprožajo radikalizacijo in rekru-
tacijo skrajnih gibanj ter vplivajo na javno mnenje v državi, 
kar dosegajo z usmerjanjem akterjev, ki so tako zlorabljeni za 
hibridno delovanje. Posebej ukrojeni kibernetski napadi z zlora-
bo informacijske tehnologije in metodo sabotaže predstavljajo 
grožnjo za vzdrževanje odpornosti ključnih funkcij države in 
družbe ter kritične infrastrukture. Izvajajo ekonomsko vplivanje 
in izsiljevanje ter nezakonite izrabe finančnih sistemov tudi za 
financiranje terorizma ali da vplivajo na nacionalne strukture. 
Dejavnosti hibridnih akterjev so bolj ali manj podprte z inten-
zivnim obveščevalnim delovanjem. Upravičena je domneva, 
da bodo vojaške hibridne oblike delovanja poleg nekonven-
cionalnega vojskovanja lahko vključevale tudi zlorabo orožja 
za množično uničevanje in teroristična delovanja, na lokalno 
omejenem ozemlju tudi z uporabo jedrskih, radioloških, kemič-
nih in bioloških elementov.

4.2. Informacijsko-kibernetske grožnje
Značilnost kibernetskega okolja so globalna narava, asi-

metričnost in horizontalnost, kar se odraža v odsotnosti geo-
grafskih in časovnih omejitev, težavni določljivosti dejanskega 
vira in akterja ogrožanja ter v dejstvu, da gre lahko za aktivnost 
državnih in nedržavnih akterjev. Ranljivost sodobne družbe 
izhaja iz močne odvisnosti od neprekinjenosti in zanesljivo-
sti delovanja informacijskih tehnologij in sistemov. Republika 
Slovenija je s tem izpostavljena resnim grožnjam za delovanje 
javnega in zasebnega sektorja ter kritične infrastrukture, zaradi 
česar je lahko ogroženo izvajanje ključnih funkcij države in 
družbe. Zagotavljanje suverenosti Republike Slovenije v kiber-
netskem prostoru je zato izrednega pomena.



Stran 6992 / Št. 59 / 4. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije

Ključno grožnjo nacionalni informacijsko-komunikacijski 
infrastrukturi in kritični informacijsko-komunikacijski infrastruk-
turi ter podatkom znotraj njiju predstavljajo kibernetski napadi 
in vdori, spletno vohunjenje, kraja intelektualne lastnine, širje-
nje dezinformacij, kibernetski kriminal in terorizem ter druge 
oblike, ki imajo lahko velik negativen medpodročni vpliv na 
gospodarstvo in finančni sistem, delovanje političnega sistema 
in mednarodni ugled države, delovanje kritične infrastrukture, 
javno varnost, obrambno sposobnost, varnost državljanov, za-
gotavljanje osnovnih življenjskih dobrin ter delovanje sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vključenost Republike Slovenije v mednarodne organi-
zacije, predvsem Evropsko unijo in Nato, povečuje interes 
nekaterih tujih držav in drugih akterjev ter s tem dejansko 
izpostavljenost države kibernetskim napadom.

4.3. Obveščevalna dejavnost tujih akterjev
Tuji obveščevalni akterji s svojim delovanjem ogrožajo 

varnostne, politične in gospodarske interese Republike Slo-
venije ter izkoriščajo njeno ozemlje za delovanje proti tretjim 
državam. Obveščevalno dejavnost proti slovenskim interesom 
izvajajo s pomočjo klasičnih oblik pridobivanja podatkov s 
človeškimi viri ter z izkoriščanjem sodobnih informacijskih teh-
nologij in sistemov.

Z aktivnejšo vlogo Republike Slovenije v okviru mednaro-
dne skupnosti, predvsem v Evropski uniji in Natu, se je okrepilo 
klasično obveščevalno delovanje nekaterih tujih držav proti 
Republiki Sloveniji. Pri tem izstopa interes za pridobitev vseh 
vrst tajnih podatkov ter zanimanje za slovenske diplomatske in 
gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju.

Tuje obveščevalne in varnostne službe bi lahko tudi v 
prihodnje agresivneje delovale proti predstavnikom Republi-
ke Slovenije v tujini, predvsem proti tistim, ki so udeleženi v 
mednarodnih operacijah in misijah, in tistim, ki diplomatsko in 
poslovno delujejo v tujini.

4.4. Vojaške grožnje
Vojaške grožnje bodo v prihodnje še vedno predvsem 

posledica povečanega števila ter zaostrovanja lokalnih in re-
gionalnih nestabilnosti, ki lahko hitro presežejo svoj okvir, za-
radi konfliktnih interesov globalnih centrov moči. Globalni in 
z njim evroatlantski prostor sta po koncu hladne vojne znova 
izpostavljena tveganju za vojaški spopad večjih razsežnosti. 
Bojišče poleg kopnega, morja in zraka obsega tudi kibernetsko 
dimenzijo in vesolje.

V vojaških spopadih prihodnosti nasprotniki ne bodo 
samo države, temveč tudi različni nedržavni ali nadnacionalni 
akterji. Zaradi različne uporabnosti in učinkovitosti konvencio-
nalnih in nekonvencionalnih vojaških zmogljivosti bo postala 
vse pogostejša in vse pomembnejša oblika ogrožanja varnosti 
hibridno delovanje. To poleg konvencionalnih vključuje tudi 
uporabo terorističnih, kriminalnih in drugih neregularnih oblik 
delovanja, informacijske tehnologije ter različnih gospodarskih 
in drugih sredstev z namero celovite destabilizacije državnih in 
družbenih struktur pod pragom oboroženega konflikta. V okviru 
hibridnega delovanja lahko nasprotnik uporablja tudi vojaške 
zmogljivosti. Ob tem lahko mnogi po naravi nevojaški dejavniki 
nestabilnosti, na primer omejevanje dostopa do skupnih dobrin, 
napadi na kritično infrastrukturo, kibernetski napadi, množične 
migracije, epidemije in pandemije, naravne in druge nesreče, 
zaradi njihovega multiplikativnega učinka zahtevajo sodelova-
nje vojaških zmogljivosti z namenom njihovega obvladovanja.

Varnostno okolje na obrobju evroatlantskega prostora 
postaja vse bolj nepredvidljivo. Tako se na njegovem vzhodu 
soočamo z resnim povečevanjem vojaške ogroženosti, med-
tem ko se na jugu in jugovzhodu soočamo z nestabilnostmi in 
možnostjo njihovega preoblikovanja v asimetrične grožnje. Ena 
največjih sprememb je povečano tveganje večjega in dolgotraj-
nejšega regionalnega vojaškega konflikta, ki lahko prerase v 
konflikt širših razsežnosti in zaradi česar je zaznavno odločno 
vračanje h krepitvi odvračalne in obrambne drže ter kolektivne 

obrambe v okviru zveze Nato. Odraz in posledica tega je tudi 
krepitev in razvoj vojaških zmogljivosti Evropske unije ter obli-
kovanja novih pobud okrepljene skupne varnostne in obrambne 
politike Evropske unije.

Tako zaradi navedenega kot zaradi geostrateškega po-
ložaja Republike Slovenije je mogoče pričakovati, da bi bilo 
v primeru bistveno poslabšanih mednarodnih ali regionalnih 
politično-varnostnih razmer ozemlje Republike Slovenije lah-
ko izpostavljeno neposrednim vojaškim grožnjam, v prvi fazi 
predvsem delovanjem iz razdalje po ključni infrastrukturi, ki 
omogoča strateško mobilnost vojaških sil, v kasnejših fazah 
pa tudi grožnji ozemeljski celovitosti države. Nestabilne politič-
no-varnostne razmere in oboroževalna tekma na jugovzhodu 
Evrope, predvsem pa realna možnost nove globalne oboro-
ževalne tekme, katere del bi bila tudi Evropa, opozarjajo na 
latentno prisotnost vojaških groženj tudi v širšem globalnem in 
regionalnem prostoru.

Zaradi aktivnega sodelovanja Republike Slovenije v med-
narodnih operacijah in misijah so vojaškim grožnjam vseskozi 
izpostavljeni tudi pripadniki večine slovenskih kontingentov 
pri opravljanju svojih nalog v tujini, tudi v povezavi z uporabo 
elementov hibridnega delovanja.

4.5. Krizna žarišča
Krizna žarišča z oboroženimi spopadi in spopadi nizke 

intenzivnosti ogrožajo mednarodni mir in varnost. Posledično 
se mednarodna skupnost sooča s pojavom nestabilnih in ne-
delujočih držav, aktivnostmi terorističnih in skrajnih oboroženih 
skupin, porastom organiziranega kriminala ter grobimi kršitvami 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vse to neposredno 
vpliva na širšo regionalno in globalno stabilnost, razvoj, migra-
cijske tokove ter nastajanje zatočišč za delovanje terorističnih 
skupin, nasilnega ekstremizma in organiziranega kriminala.

Republika Slovenija se kot članica Organizacije združenih 
narodov, Evropske unije, Nata in drugih mednarodnih orga-
nizacij sooča tudi z geografsko bolj oddaljenimi regionalnimi 
kriznimi žarišči. Dogajanja na bolj oddaljenih kriznih žariščih 
imajo lahko posledice tudi na nacionalno varnost Republike 
Slovenije.

Izrazit vpliv na nacionalno varnost Republike Slovenije 
ima nedokončana pokonfliktna tranzicija Zahodnega Balkana, 
predvsem na področjih demokratizacije, pravne države, var-
nosti in socialno-ekonomskega razvoja. Slednje se kaže pred-
vsem v večji verjetnosti nastanka nevojaških virov ogrožanja, 
kot so organiziran kriminal, korupcija, nezakonite migracije in 
trgovina z ljudmi, orožjem in drogami ter terorizem in nasilni 
ekstremizem. Potencialno tveganje za nacionalno varnost Re-
publike Slovenije pomenijo odprta etnična in verska vprašanja 
v regiji, prav tako v regiji ostajajo pereča tudi nerešena mejna 
vprašanja med državami.

Republika Slovenija skladno s svojimi nacionalnimi intere-
si sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah na posameznih 
kriznih žariščih, s čimer dejavno prispeva k mednarodnemu 
miru, varnosti in stabilnosti ter svoji nacionalni varnosti. Priso-
tnost Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah 
na kriznih območjih lahko pomeni tudi tveganje v smislu izpo-
stavljenosti terorizmu in drugim oblikam nevojaških groženj. 
Povečuje se tudi možnost, da postanejo mednarodne sile na 
kriznih žariščih, v katerih sodelujejo predstavniki Republike 
Slovenije, tarča napada pripadnikov sprtih strani, nasilnih eks-
tremističnih skupin in organiziranega kriminala.

4.6. Terorizem in nasilni ekstremizem
Terorizem in nasilni ekstremizem predstavljata eno naj-

pomembnejših varnostnih tveganj in groženj. Pojavne oblike 
terorizma in nasilnega ekstremizma se v zadnjih letih močno 
spreminjajo. Zaznamujejo jih izrazita dinamika in celovitost ter 
uporaba širokega nabora instrumentov, prav tako je značilna 
vse večja individualizacija. Na obstoj in nastanek pogojev za 
radikalizacijo, ki vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem, vpli-
vajo različni socialni, ekonomski, politični in varnostni dejavniki. 
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Pojav in širjenje terorizma ostajata tesno povezana tudi z ideo-
loško, politično, versko, ekonomsko in socialno motivirano radi-
kalizacijo relativno majhnega dela civilne družbe, zaradi česar 
terorizem tudi v evroatlantskem okolju postaja vse pogostejša 
pojavna oblika dolgoročne grožnje.

V sodobnih razmerah se terorizem povezuje z drugimi 
varnostnimi grožnjami, predvsem z organiziranim kriminalom, 
nedovoljenimi dejavnostmi na področju orožij za množično 
uničevanje in jedrske tehnologije, nezakonitimi migracijami ter 
trgovino z ljudmi, orožjem in prepovedanimi drogami. Cilji tero-
rističnih groženj in napadov so predvsem civilno prebivalstvo, 
državni predstavniki in ustanove, diplomatsko-konzularna pred-
stavništva, kritična infrastruktura ter pripadniki mednarodnih sil 
v mednarodnih operacijah in misijah.

Določeno nevarnost predstavljajo tudi različna ekstremi-
stična gibanja in organizacije, saj lahko njihovo sicer legitimno 
izražanje mnenj in stališč preraste v grožnjo ustavni ureditvi 
Republike Slovenije, zanikanje ali kršenje temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin, nenadzorovano nasilje ter s tem v ogroža-
nje človekovega dostojanstva, varnosti in življenja.

4.7. Nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalne-
ga orožja, orožij za množično uničevanje, jedrskih in raketnih 
tehnologij

Širjenje konvencionalnega orožja, predvsem osebnega 
in lahkega, streliva, industrijskih in vojaških razstreliv, drugih 
nevarnih substanc in materialov ter blaga z dvojno rabo, je 
pomembna potencialna grožnja mednarodni varnosti ter s tem 
tudi nacionalni varnosti Republike Slovenije. Pogosto so te de-
javnosti predmet nezakonite mednarodne trgovine, predvsem 
z območja razpadlih držav ter preteklih in današnjih kriznih 
žarišč, hkrati pa obstaja nevarnost uporabe teh sredstev in 
materialov za klasična kriminalna dejanja ter za delovanje 
terorističnih ali organiziranih kriminalnih skupin.

Z vidika posledic je še večja potencialna varnostna gro-
žnja širjenje materialov, blaga z dvojno rabo, drugih sredstev, 
industrijskih naprav in znanj, potrebnih za proizvodnjo jedrske-
ga in drugih orožij za množično uničevanje, vključno z raketnim 
balističnim orožjem. Širjenje raketnih in sorodnih tehnologij 
predstavlja pomembno novo grožnjo za varnost tako Evropske 
unije in Nata kot tudi Republike Slovenije.

Pomembno obliko potencialnega ogrožanja nacionalne 
varnosti Republike Slovenije predstavlja nespoštovanje ali opu-
ščanje obstoječih mednarodnih sporazumov, ki urejajo podro-
čje širjenja konvencionalnih in nekonvencionalnih orožij.

Varnostno zaskrbljujoče je tudi, da nekatere države, še 
posebej tiste, ki podpirajo različne oblike terorizma in eks-
tremizma, pri razvoju in uporabi jedrske tehnologije v civilne 
namene ne sprejemajo norm, sprejetih v okviru mednarodnega 
(jedrsko) neširitvenega režima, ali te norme zavestno kršijo.

4.8. Hude in organizirane oblike kriminala
Nacionalno varnost ogrožajo hude in organizirane oblike 

kriminala, ki povzročajo škodo žrtvam ter zaradi negativnega 
vpliva na socialne in gospodarske vidike življenja tudi družbi kot 
celoti. Posebej pomembne čezmejne varnostne grožnje, po-
vezane z delovanjem organiziranega kriminala, so tihotapstvo 
prepovedanih drog, trgovina z ljudmi, nezakonite migracije, 
nezakonita trgovina z odpadki, orožjem in visoko obdavčenim 
trošarinskim blagom, korupcija, pranje in ponarejanje denarja 
ter zlorabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Dodatno grožnjo predstavljajo povezave med organiziranim 
kriminalom in terorizmom ter vstopanje organiziranega krimi-
nala v nedovoljene dejavnosti na področju trgovanja z orožjem, 
odpadki, blagom z dvojno rabo in strateškimi materiali.

Hiter tehnološki razvoj, predvsem na področju digitalnih 
komunikacij, že vrsto let narekuje trend, da vse več storilcev 
kaznivih dejanj že v osnovi uporablja zaščiteno vrsto komu-
nikacije (kriptiranje), saj storilci s tem ohranjajo zaupnost in 
anonimnost komuniciranja. Prav tako je zaščiteno celotno 
omrežje temačnega spleta in zaradi tega tudi vse komunika-

cijske storitve znotraj le-tega. Omrežje temačnega spleta je 
tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti 
vseh udeležencev ter zaščite komunikacij in transakcij. Zno-
traj tega omrežja se trguje z orožjem, prepovedanimi drogami, 
napravami za ponarejanje denarja, bančnimi karticami, gradivi 
v zvezi s spolnimi zlorabami otrok, ukradenim blagom, na-
ročili umorov ter drugimi oblikami hudega in organiziranega 
kriminala.

Dogajanja v okviru organizirane kriminalitete v Republiki 
Sloveniji zaznamuje njen geografski položaj v srednji Evropi z 
neposredno izpostavljenostjo tako imenovani balkanski poti. 
Analize opredeljujejo Zahodni Balkan kot pomembno kriminal-
no žarišče, kjer je osredotočena logistika, ki olajšuje trgovino z 
nezakonitim blagom, ustvarja nove trge kriminalnih dejavnosti 
in zagotavlja priložnosti organiziranim kriminalnim združbam, 
za katere je ozemlje Republike Slovenije pomembno tranzitno 
območje za vstop na trge Evropske unije.

Organiziran kriminal pomeni kompleksno in trajno grožnjo 
varnosti Republike Slovenije, čeprav je mogoče pričakovati, 
da bo naša država z vidika delovanja mednarodnih kriminalnih 
združb, predvsem tistih vzdolž tako imenovane balkanske poti, 
tudi v prihodnje predvsem tranzitno-logistična in v manjši meri 
ciljna država.

4.9  Nezakonite migracije
Republike Slovenije se nezakonite migracije dotikajo 

predvsem zaradi poteka migracijskih tokov čez njeno ozemlje. 
Od množičnih migracij v letih 2015 in 2016 se na slovenski 
del zunanje kopenske schengenske meje vrši nenehen pritisk 
nezakonitih migracij. Velika večina migrantov, ki v Republiki 
Sloveniji zaprosi za mednarodno zaščito, Republiko Slovenijo 
zapusti še pred končanjem postopka, kar nakazuje na zlorabo 
tega inštituta. Sekundarna gibanja prosilcev za mednarodno 
zaščito tako potekajo večinoma iz Republike Slovenije v druge 
države Evropske unije. Sistematična zloraba sistema med-
narodne zaščite je zaznana tako na balkanski poti kot tudi na 
drugih migracijskih poteh in v celotni Evropski uniji. Dodatno 
težo ta varnostna grožnja pridobiva zaradi svoje povezanosti z 
delovanjem organiziranega kriminala in terorizma. Balkanska 
pot nezakonitih migracij ostaja zanimiva tudi zaradi vračanja 
morebitnih »tujih borcev« z bojišč na Bližnjem vzhodu ter 
ostalih pripadnikov različnih terorističnih organizacij, ki bi želeli 
vstopiti na ozemlje držav Evropske unije.

Pritisk nezakonitih migracijskih tokov na Republiko Slo-
venijo nasploh bodo tudi v prihodnje pomembno opredeljevale 
družbeno-gospodarske in politično-varnostne razmere tako v 
svetu kot v navedeni regiji. Širši obseg nezakonitih migracij ali 
množičnih migracij lahko na splošno ogrozi varnost in dobrobit 
prebivalcev naše države ter predstavlja znatno obremenitev za 
celoten nacionalnovarnostni sistem Republike Slovenije. Po-
večan migrantski pritisk na Republiko Slovenijo in širše okolje 
lahko posredno vpliva tudi na razvoj ekstremizmov, slabšanje 
varnostnih razmer ter zunanjo in notranjo politiko.

4.10. Podnebne spremembe
Podnebne spremembe sodijo med najbolj pereče global-

ne grožnje. Zaradi spremenjenih vremenskih vzorcev in inten-
zivnejših izrednih vremenskih dogodkov prihaja do pojavov 
z veliko materialno in gospodarsko škodo. Dvig temperature 
zraka in gladine morja, spremenjeni padavinski vzorci in inten-
zivnejši izredni vremenski dogodki bodo zaostrili pomanjkanje 
življenjskih virov, kot sta hrana in voda, ter povečali pogostost 
in intenzivnost naravnih nesreč v obliki poplav, suš, vodnih 
ujm in podobno. Posredne posledice podnebnih sprememb 
– prisilne migracije, motnje v prehranski varnosti, omejevanje 
dostopa do naravnih virov, predvsem vode in energije, širi-
tev epidemičnih bolezni – predstavljajo multiplikator groženj, 
saj povzročajo krepitev politične, družbene in gospodarske 
nestabilnosti. Predvsem pomanjkanje vodnih virov oziroma 
tekmovanje zanje predstavlja resen vir napetosti in tveganje 
za oborožene konflikte.
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4.11. Globalna finančna, gospodarska, tehnološka in so-
cialna tveganja

Zaradi globalnih in evropskih tveganj, izvirajočih pred-
vsem iz prihajajočih geopolitičnih sprememb, stopnjevanja na-
petosti okoli mednarodnih trgovinskih odnosov ter potencialne 
krize evrskega območja, so realno tveganje nove finančne in 
gospodarske krize. Na globalni ravni bodo viri ogrožanja naro-
dnogospodarskih interesov izhajali iz nadaljevanja globalizacije 
in vzpostavljanja novega ravnovesja v svetovnem gospodar-
stvu, zaostrenega tekmovanja za dostop do donosnih tržišč, 
surovin in obvladovanja dobavnih verig, občutnejših sprememb 
razmerja med ponudbo in povpraševanjem po energetskih vi-
rih ob skokovitem naraščanju in nihanju njihovih cen, pojavov 
izolacionizma in protekcionizma ter gospodarskih sankcij, ki 
vodijo v trgovinske vojne, na evropski ravni pa iz naraščanja 
strukturnih razlik znotraj evrskega območja in neenotnosti gle-
de mehanizmov zagotavljanja stabilnosti v območju evra, ki 
utegnejo ogroziti stabilnost in obstoj skupne valute. Zaradi vse 
pomembnejše vloge finančnih institucij z globalno prisotnostjo 
ter njihovega velikega vpliva na pretok denarja in finančnih 
transakcij ter zaradi naglega razvoja informacijske tehnologije 
se je hitrost pomembnih finančnih in denarnih tokov povečala, 
posledično se je povečala tudi občutljivost teh institucij na 
informacije, politike ali dogodke po svetu, kar predstavlja stal-
no tveganje v zvezi z dostopnostjo do finančnih virov. Visoka 
stopnja digitalizacije prinaša povečanje tveganja za kibernetske 
napade, nereguliran trg kriptovalut pa omogoča nenadzorova-
ne finančne transakcije organiziranega kriminala in terorističnih 
skupin. Vsi ti viri ogrožanja bodo predstavljali velika tveganja za 
ohranjanje rasti nacionalnega gospodarstva, ki se bo soočalo 
tudi s starajočim se prebivalstvom na eni ter iskanju rešitev v 
hitri rasti prebivalstva v nerazvitem delu sveta in migracijskimi 
pritiski na drugi strani.

Zaostrovanje globalnih trgovinskih razmerij, predvsem pa 
vračanje nacionalnega gospodarskega protekcionizma, pred-
stavlja za Republiko Slovenijo in njeno blagostanje, zaradi 
odprtega in izvozno usmerjenega gospodarstva, pomemben 
dejavnik negotovosti. Pri tem še posebej izstopa multiplikativni 
učinek, ki ga imajo zaostrovanja trgovinskih sporov na vse 
družbene podsisteme in niso omejeni izključno na gospodar-
stvo.

Zaradi neugodnih dolgoročnih demografskih trendov v 
Evropi in Republiki Sloveniji (staranje prebivalstva, upadanje 
rodnosti, odseljevanje prebivalstva in pomanjkanje delovne 
sile) prihaja do naraščanja izdatkov za zdravstvo in socialno 
varstvo ter tveganj pri ohranjanju trajnostnega ekonomskega 
razvoja, kar posledično zmanjšuje prožnost družbe pri soočanju 
z aktualnimi varnostnimi tveganji. Negativni demografski trendi 
lahko dolgoročno negativno vplivajo na sposobnost delovanja 
vseh podsistemov države in uresničevanje njenih ambicij v 
mednarodnem prostoru.

Nove tehnologije ponujajo nove priložnosti, sočasna glo-
balna digitalizacija pa hkrati ustvarja nove ranljivosti in z njimi 
povezana varnostna tveganja. Negativne posledice globaliza-
cije in komercializacije otežujejo ohranjanje in razvijanje kultur-
nega ustvarjanja in varovanje kulturne dediščine slovenskega 
naroda ter z njima povezanega obstoja kulturne raznolikosti, 
jezikovne identitete in ustvarjalnosti, ki so pomemben temelj 
narodove in državne suverenosti.

4.12. Ogrožanje javne varnosti
V zapletenih razmerah finančne, gospodarske in socialne 

krize se lahko ogrožanje javne varnosti pojavlja v obliki poveča-
nega obsega napadov na življenje in premoženje ljudi, gospo-
darske kriminalitete, korupcije, finančnih prevar, ponarejanja 
listin, denarja in blaga, kibernetske in okoljske kriminalitete ter 
množičnih kršitev javnega reda in miru. Ti pojavi lahko med 
prebivalstvom okrepijo nezadovoljstvo z delovanjem ali vsaj 
nezaupanje v učinkovitost delovanja institucij nacionalnega 
varnostnega sistema in države nasploh, kar je dodaten element 
slabitve posameznikove in nacionalne varnosti.

Revščina in drugi socialni problemi, posledice podnebnih 
sprememb, naravnih in drugih nesreč ter nezakonite migracije 
so pojavi, ki lahko dodatno vplivajo na nove pojavne oblike in 
intenziteto kriminalitete ter na pogoje za njihov nastanek.

Glede na splošno zaostrovanje političnih, socialnih, go-
spodarskih, varnostnih in drugih razmer v svetu je v prihodnje 
tudi v Republiki Sloveniji mogoče pričakovati več kršitev javne-
ga reda in miru, vključno s hujšimi kršitvami, ki lahko posledično 
prerastejo v kazniva dejanja z vsemi posledicami za varnost 
posameznika in širše skupnosti.

4.13. Naravne in druge nesreče
Naravne in druge nesreče so stalnica ogrožanja ljudi, 

živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja Republike 
Slovenije.

Med naravnimi nesrečami Republiko Slovenijo najbolj 
ogrožajo potresi, poplave, neurja, močan veter, žled, suša, 
veliki požari v naravnem okolju ter množični pojavi nalezljivih 
bolezni pri ljudeh, živalih in rastlinah. Intenzivnost in pogostost 
nekaterih naravnih nesreč se povečuje zaradi podnebnih spre-
memb, prekomernega obremenjevanja okolja in prekomerne 
rabe naravnih virov ter neustreznih posegov v prostor.

Med drugimi nesrečami, ki jih povzroči človek s svo-
jo dejavnostjo ali z ravnanjem, Republiko Slovenijo ogrožajo 
predvsem nesreče v prometu in industrijske nesreče, pa tudi 
nesreče kot posledica različnih oblik namernega ogrožanja. 
Verjetnost nastanka tovrstnih nesreč je različna, prav tako 
možne posledice. Industrijske nesreče so zaradi tehnoloških 
ukrepov sicer manj verjetne kot naravne, imajo pa lahko poleg 
kratkotrajnih tudi dolgotrajne posledice za ljudi, živali ter okolje 
in hrano. Najhujše posledice bi povzročile industrijske nesreče 
v obratih z nevarnimi snovmi. Zaradi čezmejnih učinkov nesreč 
z nevarnimi snovmi je lahko Republika Slovenija ogrožena tudi 
ob tovrstnih nesrečah v tujini.

4.14.  Omejenost  naravnih  virov  in  degradacija  življenj-
skega okolja

Zaradi neprimerne rabe naravnih virov v preteklosti in 
posledic podnebnih sprememb se kažejo resni negativni vplivi 
tako v naravi kot v človekovem bivalnem okolju.

Ker je Republika Slovenija močno energetsko in surovin-
sko odvisna od uvoza, bo z vidika njene nacionalne varnosti 
tudi v prihodnje pomembna predvsem stabilna in zadostna 
oskrba z energetskimi viri in s strateškimi surovinami, ki bo lah-
ko motena zaradi nestabilnosti na globalnem trgu energentov in 
strateških surovin ter nezanesljivih oskrbovalnih poti. Podobno 
velja tudi za uvoz hrane, saj Republika Slovenija ni prehrambno 
samozadostna. Zaradi podnebnih sprememb in onesnaževanja 
okolja je možno, da se bo Republika Slovenija v prihodnosti 
soočila tudi s težavami pri oskrbi s kakovostno pitno vodo in z 
omejenimi naravnimi danostmi za pridelavo varne hrane.

Kakovost okolja v Republiki Sloveniji se zaradi izvajanja 
politik in ukrepov za varovanje okolja na splošno sicer izbolj-
šuje, vendar je okolje na nekaterih območjih še vedno preveč 
obremenjeno. Največjo obremenitev za okolje in odločilni vpliv 
na procese v prostoru bodo tudi v prihodnje povzročali industri-
ja, energetika, kmetijstvo, promet, poselitev in turizem, ki bodo 
hkrati še naprej ključni nosilci razvoja in dejavniki zagotavljanja 
blaginje v družbi.

4.15. Zdravstveno-epidemiološke grožnje
V razmerah vse večje globalizacije, urbanizacije in učin-

kov negativnih demografskih trendov lahko varnost in blaginjo 
prebivalcev Republike Slovenije ogrožajo tudi množični pojavi 
nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni.

Verjetnost pojava in širjenja nalezljivih bolezni dodatno 
povečujejo migracije prebivalstva, naravne in druge nesreče, 
podnebne spremembe in terorizem. Zaradi epidemij in pande-
mij nalezljivih bolezni je lahko ogroženo nemoteno delovanje 
ključnih funkcij države in družbe, lahko pa je ogrožena tudi 
mednarodna stabilnost.
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5. Odzivanje Republike Slovenije na grožnje in tvega-
nja nacionalne varnosti

V sodobnem varnostnem okolju je za uspešno in učinkovito 
odzivanje na grožnje in tveganja nacionalne varnosti nujno celo-
stno odzivanje, ki vključuje vse relevantne subjekte. Odpornost 
in odzivnost na sodobne grožnje bo zahtevala celoten nabor 
zmogljivosti ter medinstitucionalno in medresorsko usklajenost 
na nacionalni ravni ter sodelovanje z zasebnim sektorjem.

Uspešno soočanje s prihodnjimi varnostnimi grožnjami na 
vseh ravneh zahteva splošen dvig varnostne kulture v Republi-
ki Sloveniji in preventivno varnostno osveščanje.

Nacionalnovarnostna politika
Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije je urav-

notežena celota vizije, strategij, programov, načrtov in dejav-
nosti države, potrebnih za načrtovano odzivanje na vse vrste 
kriz in vire ogrožanja in tveganja njene nacionalne varnosti 
ter s tem za uresničevanje njenih nacionalnovarnostnih ciljev, 
usmerjenih k zaščiti slovenskih nacionalnih interesov.

Sestavljajo jo predvsem zunanja politika, obrambna politi-
ka, politika zagotavljanja notranje varnosti, migracijska politika 
ter politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Okrepljena bo povezanost in usklajenost med vsemi sek-
torskimi politikami in nosilci področij, ki so neposredno ali po-
sredno vključeni v zagotavljanje nacionalne varnosti Republike 
Slovenije. Krovna nacionalnovarnostna politika poleg ključnih 
področnih politik zajema tudi vse druge sektorske politike, ki 
prispevajo k nacionalni varnosti. Skladno s sodobnim večdi-
menzionalnim razumevanjem pojma nacionalne varnosti se 
upošteva tudi varnostni vidik politike države na gospodarskem, 
socialnem, okoljskem, zdravstvenem, demografskem, izobra-
ževalnem, znanstveno-tehnološkem, informacijskem, kultur-
nem in drugih področjih. Za učinkovito obvladovanje sodobnih 
groženj in tveganj, za uspešno uveljavitev strateških interesov 
in ciljev Republike Slovenije ter za vzpostavitev in ohranjanje 
ustrezne stopnje varnosti države in njenih državljanov so ključ-
ne pravočasne in celovite informacije nosilcem nacionalnovar-
nostnega sistema Republike Slovenije in drugim ključnim odlo-
čevalcem, ki jih zagotavlja obveščevalno-varnostna skupnost.

Temeljni namen uresničevanja nacionalnovarnostne poli-
tike Republike Slovenije bo tudi v prihodnje zagotoviti čim višjo 
stopnjo človekove varnosti, odpornost države in družbe, ustre-
zen družbeni razvoj in blaginjo slovenske družbe ter ohraniti na-
cionalno identiteto slovenskega naroda, poleg tega pa skupaj z 
uresničevanjem sprejetih mednarodnih obveznosti naše države 
prispevati k ohranjanju miru ter h krepitvi varnosti in stabilnosti v 
širši in ožji mednarodni skupnosti. Sodobne grožnje in tveganja 
narekujejo oblikovanje in uporabo celostnega pristopa države k 
odzivanju in h kriznemu upravljanju, ki po potrebi vključuje tudi 
aktivno mednarodno delovanje in angažiranje.

Za Republiko Slovenijo delovanje v kolektivni obrambi v 
okviru Nata, poglobljeno sodelovanje in integracija Evropske 
unije predstavljajo ključne in temeljne komplementarne dejav-
nike zagotavljanja nacionalne varnosti in obrambe.

Republika Slovenija bo razvijala mehanizme za krepitev 
splošne varnostne kulture, ki je utemeljena na ozaveščanju, 
preventivi, strpnosti, solidarnosti, sodelovanju in pomoči med 
ljudmi ter na kulturi miru in nenasilja pri zagotavljanju varnosti.

Zunanja politika
Eden temeljnih ciljev zunanje politike Republike Slovenije 

je zagotavljanje in krepitev varnega in stabilnega položaja drža-
ve v mednarodni skupnosti. V tem smislu bo Republika Slove-
nija kot članica Organizacije združenih narodov, Evropske unije 
in Nata ohranjala mesto v skupnosti držav, ki jih povezujejo 
napredne civilizacijske vrednote in interesi, kot so spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, parlamentarna de-
mokracija, vladavina prava, tržno gospodarstvo ter kolektivna 
obramba in varnost. Ta zunanjepolitični in nacionalnovarnostni 
cilj bo Republika Slovenija tudi v prihodnje še naprej uresni-

čevala s sodelovanjem v globalnih regionalnih mednarodnih 
organizacijah, Organizaciji združenih narodov, Organizaciji za 
varnost in sodelovanje v Evropi, Svetu Evrope ter drugih med-
narodnih organizacijah in povezavah.

V mednarodnih odnosih se bo Republika Slovenija zavze-
mala za mirno reševanje sporov med državami, krepitev so-
delovanja in zaupanja med njimi, spoštovanje mednarodnega 
prava ter dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Aktivna bo v prizadevanjih za nizkoogljični trajnostni 
razvoj mednarodne skupnosti.

Republika Slovenija si bo prizadevala svojo varnost dol-
goročno zagotavljati predvsem z urejenimi odnosi s sosednjimi 
državami ter z državami srednje in jugovzhodne Evrope, ki 
bodo temeljili na enakopravnosti, medsebojnem spoštovanju in 
zaupanju ter upoštevanju temeljnih načel demokracije in med-
narodnega prava, vključno z varstvom in zaščito narodnostnih 
manjšin in etničnih skupin.

Pri določanju svojih zunanjepolitičnih prednosti bo Repu-
blika Slovenija upoštevala stanje in možen razvoj političnih, go-
spodarskih in varnostnih razmer v Evropi in svetu ter izhajala iz 
tistih interesov in ciljev, ki so temeljni za varnost in razvoj Repu-
blike Slovenije. Pomembno orodje zunanje in varnostne politike 
Republike Slovenije predstavlja delovanje v mednarodnih ope-
racijah in misijah. S sodelovanjem v mednarodnih operacijah in 
misijah Republika Slovenija prispeva k skupnim prizadevanjem 
mednarodne skupnosti pri soočanju z varnostnimi grožnjami v 
različnih regijah, s čimer se z varnostnimi grožnjami soočamo 
pri izvoru in zmanjšujemo njihove neposredne vplive na varnost 
Republike Slovenije. Delovanje v mednarodnih operacijah in 
misijah temelji na celostnem pristopu pri načrtovanju in izvedbi, 
s ciljem doseganja širših ciljev kot zgolj varnostnih. Celostni 
pristop temelji na usklajenem delovanju vojaških in policijskih 
sil ter predstavnikov drugih resorjev.

Obrambna politika
Obrambna politika Republike Slovenije bo usmerjena v 

zagotavljanje obrambnih zmogljivosti države, tako vojaških 
kot civilnih, primarno potrebnih za zagotavljanje nacionalne 
obrambe. Proporcionalni del obrambnih zmogljivosti Slovenije 
bo namenjen uporabi in delovanju tudi v okviru skupnih priza-
devanj Nata in Evropske unije na področju varnosti in obrambe. 
Konceptualno, organizacijsko in po obsegu usklajen razvoj teh 
zmogljivosti bo prilagojen potrebam odzivanja na vse vrste 
kriz in vire ogrožanja na obrambnem področju ter v skladu 
s skupno sprejetimi cilji in zavezami zagotavljal kolektivne 
obrambe in odvračanja, hkrati bo upošteval prihodnje varno-
stne, tehnološke in demografske trende. Pri tem bodo temeljna 
vodila nadaljnja krepitev in odpornost obrambnih zmogljivosti 
ter prilagajanje njihovega obsega zahtevam spremenjenega 
varnostnega okolja, krepitev prizadevanj po skupnem razvoju 
zmogljivosti in uporabi zmogljivosti z drugimi državami v okviru 
Nata in Evropske unije ter zagotavljanje sorazmernega deleža 
skupne odgovornosti pri kolektivni obrambi, solidarnosti in var-
nosti Nata in Evropske unije.

Obrambna politika bo zagotavljala nadaljnji razvoj 
obrambnega sistema Republike Slovenije skladno z nacio-
nalnimi potrebami in ob upoštevanju načel obrambnega načr-
tovanja v Natu in Evropski uniji ter usklajenost in povezljivost 
obrambnega podsistema z drugimi podsistemi sistema nacio-
nalne varnosti Republike Slovenije. Ob zagotavljanju razvoja 
obrambnih zmogljivosti bo smiselno sledila načelu povezovanja 
in skupnega razvoja zmogljivosti z drugimi državami v okviru 
Nata in Evropske unije.

Obrambna politika Republike Slovenije bo usmerjena v 
zagotavljanje nacionalne odpornosti tudi s teritorialno kompo-
nento in v sposobnosti za uresničevanje sprejetih mednarodnih 
obveznosti države. Mednarodne aktivnosti Republike Slovenije 
na obrambnem področju bodo skladne z določili mednaro-
dnega prava in bodo prednostno usmerjene v mednarodne 
operacije in misije v okviru Nata, Evropske unije in Organizacije 
združenih narodov, ki bodo neposredno vplivale na nacionalno 
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varnost Republike Slovenije. To bo prispevalo k večji varnosti in 
stabilnosti Republike Slovenije ter uspešnejšemu uveljavljanju 
njenih nacionalnih interesov, pa tudi k njeni večji prepoznavno-
sti kot odgovorne članice mednarodne skupnosti.

Politika zagotavljanja notranje varnosti
Politika zagotavljanja notranje varnosti bo temeljila na 

spoštovanju ustavnih načel, predpisov in načel mednarodnega 
prava ter sprejetih obveznosti Republike Slovenije v medna-
rodni skupnosti. Usmerjena bo v varovanje in zaščito ustavne 
ureditve ter institucij demokratičnega političnega sistema, v 
zagotovitev nemotenega delovanja sistema oblasti na celo-
tnem ozemlju Republike Slovenije ter spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, v boj proti kriminalu ter v varo-
vanje javnega reda. Republika Slovenija bo posebno pozor-
nost namenila varovanju schengenskih meja ter razvijala nove 
oblike sodelovanja pri zagotavljanju notranje varnosti v okviru 
Evropske unije, s sosednjimi in z drugimi državami v regiji, s 
posebnim poudarkom na migracijski politiki.

Politika na področju notranje varnosti se bo uresničevala 
skozi področne strategije nosilnih institucij varnostnega sis-
tema, s poudarkom na varovanju in zaščiti življenja, osebne 
varnosti ter premoženja ljudi, preprečevanju in zatiranju kri-
minalitete, varovanju demokratične ustavne ureditve, institucij 
države, njenih predstavnikov, kritične infrastrukture, prepreče-
vanju terorizma in nasilnega ekstremizma, upravljanju migracij 
ter zagotavljanju javnega reda in miru.

Migracijska politika
Republika Slovenija se v primeru spremenjenih migra-

cijskih razmer lahko sooči s situacijo, ki predstavlja tveganje 
javnemu redu in notranji varnosti. Zaradi nepredvidljive narave 
migracij so dejavniki tveganja, ki jih slednji prinašajo, težko 
predvidljivi in imajo lahko multiplikativni značaj in učinek, kar 
posledično vpliva na nastanek drugih varnostih groženj.

V primeru ogrožanja nacionalne varnosti si medsebojno 
pomoč v obliki kadrovskih resursov in materialno-tehničnih 
sredstev lahko nudijo subjekti nacionalnovarnostnega sistema.

Pripravljena bo celostna strategija na področju migracij, ki 
bo definirala cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje 
migracij v Republiki Sloveniji. Obsegala bo celovito področje 
migracij, to je področje zakonitih migracij, ekonomskih migracij, 
mednarodne zaščite, nezakonitih migracij, vključevanja tujcev 
v slovensko družbo in zunanje dimenzije migracij.

Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo 

tudi v prihodnje naravnana v krepitev zmogljivosti za celovito 
obvladovanje naravnih in drugih nesreč, ki obsega preventivo, 
pripravljenost, ukrepanje ob nesrečah, zagotavljanje osnovnih 
pogojev za življenje in obnovo. Glavni poudarki bodo na krepitvi 
preventivnih dejavnosti, načrtnem povečevanju zmogljivosti za 
pravočasno napovedovanje, odkrivanje, spremljanje in opozar-
janje na nevarnosti, krepitvi pripravljenosti sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč na vseh ravneh, glede na sprejete normativne 
in druge rešitve, ter aktivnem mednarodnem sodelovanju na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pou-
darek bo tudi na izboljševanju procesov za sodelovanje vseh 
vključenih v obvladovanje naravnih in drugih nesreč v vseh 
fazah nesreč, glede na sprejete normativne in druge rešitve, 
ter na aktivnem mednarodnem sodelovanju s sosednjimi dr-
žavami, v okviru Evropske unije, regije jugovzhodne Evrope, 
Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih orga-
nizacij. Hitreje in sistematično bo treba razvijati in posodabljati 
infrastrukturne sisteme za delovanje sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo 
tudi v prihodnje namenil velik poudarek prostovoljstvu.

5.1. Odzivanje na hibridne grožnje
Republika Slovenija bo hibridne grožnje ter z njimi pove-

zana tveganja naslavljala s celovitim, medsektorskim in nadre-

sorskim pristopom in sodelovanjem, vključujoč vse ravni države 
in družbe. Pri tem sta ključni nadgradnja in izgradnja odpornih 
sistemov države in družbe za odkrivanje, odzivanje ter zaščito 
in obrambo pred različnimi oblikami hibridnega delovanja.

V tem kontekstu bo Republika Slovenija dvignila družbeno 
zavedanje glede tveganj, ki jih predstavljajo hibridne grožnje. 
Usklajeno delovanje v okviru Evropske unije in Nata bo krepilo 
odpornost pred hibridnimi grožnjami in lažnimi novicami z okre-
pitvijo situacijskega zavedanja, obveščevalno in protiobvešče-
valno dejavnostjo, strateškim komuniciranjem ter mehanizmom 
kriznega upravljanja in vodenja.

Republika Slovenija si bo prizadevala za zgodnje odkri-
vanje hibridnega delovanja ter iskala nadaljnje možnosti za 
okrepitev nacionalne in družbene odpornosti za soočanje s 
hibridnimi grožnjami. Določila bo osrednji organ za spremljanje 
in koordinacijo odzivanja na hibridne grožnje.

Za zagotovitev neprekinjenosti delovanja kritične infra-
strukture bo Republika Slovenija vzpostavila enoten proces 
ocenjevanja tveganj za delovanje kritične infrastrukture, čemur 
bo sledilo načrtovanje ukrepov za njeno zaščito in odzivanje 
na različne vrste groženj. Pri načrtovanju in izvajanju zaščite 
kritične infrastrukture bo zagotovila sodelovanje med nosilci 
sektorjev kritične infrastrukture in upravljavci kritične infrastruk-
ture ter med javnim in zasebnim sektorjem.

Ukrepi in rešitve, ki jih bo Republika Slovenija sprejela na 
nacionalni ravni, kot primarno pristojna za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, bodo sinhronizirani in komplementarni s politikami, 
mehanizmi in instrumenti, sooblikovanimi v okviru Evropske 
unije in Nata ter drugih relevantnih mednarodnih organizacij za 
pomoč in samopomoč članicam.

V primeru nadnacionalnih učinkov in vojaških razsežnosti 
hibridnih groženj se bo Republika Slovenija zanašala tudi na 
kolektivno obrambo in vzajemno pomoč.

Republika Slovenija bo podpirala in pomagala partner-
jem, še posebej na področju Zahodnega Balkana, pri krepitvi 
njihove odpornosti pri soočanju s hibridnimi grožnjami in z njimi 
povezanimi tveganji.

5.2. Odzivanje na kibernetske grožnje in zlorabo informa-
cijskih tehnologij in sistemov

Republika Slovenija bo na področju kibernetske varnosti 
in obrambe aktivno spremljala mednarodno dinamiko odziva-
nja na kibernetske grožnje ter ustrezno prilagajala nacionalno 
strategijo in normativno urejanje področja.

Vzpostavljen nacionalni organ za kibernetsko področje 
bo zagotavljal celovito upravljanje področja in koordinacijo z 
vsemi resorji in drugimi subjekti v vseh varnostnih razmerah. Za 
podporo strateškemu odločanju bo na podlagi podatkov vseh 
subjektov nacionalnovarnostnega sistema pripravljal analize in 
ocene o grožnjah in stanju na področju kibernetske varnosti. 
Zagotavljal bo tudi celovitost in sistematičnost pri zaznavi, 
obravnavi in odzivanju na kibernetske grožnje, incidente in 
napade.

Republika Slovenija bo zagotovila učinkovit sistem zago-
tavljanja kibernetske varnosti s povezanimi ukrepi na področju 
preprečevanja in odzivanja ter ozaveščanja vseh delov družbe. 
Sistem bo povezal subjekte iz javne uprave, gospodarstva in 
akademsko-raziskovalne sfere ter tako krepil njihovo medse-
bojno sodelovanje. S spodbujanjem uvedbe novih tehnologij v 
javnem in zasebnem sektorju bo država vzpostavila pogoje za 
varno delovanje kritične infrastrukture ter ključnih komunikacij-
sko-informacijskih sistemov. Nacionalni ukrepi se bodo ustre-
zno prilagajali aktualnim aktivnostim v mednarodnem okolju.

Zagotavljanje učinkovitega delovanja nacionalnega siste-
ma kibernetske varnosti in obrambe bo zahtevalo kontinuirano 
prilagajanje ter nadgradnjo virov, mehanizmov in procesov na 
strateški in izvedbeni ravni.

5.3. Odzivanje na obveščevalno dejavnost tujih akterjev
Obveščevalne in varnostne službe Republike Slovenije 

bodo tudi v prihodnje redno obveščale nosilce nacionalnovar-
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nostnega sistema o obveščevalni dejavnosti tujih akterjev ter 
predlagale in izvajale razpoložljive ukrepe zoper obveščevalno 
dejavnost iz tujine. Pri tem bodo tesno sodelovale z odgovor-
nimi nosilci na področju varovanja tajnih podatkov Republike 
Slovenije, Nata in Evropske unije.

V sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije se 
bosta krepili izmenjava ugotovitev in zaznav o obveščevalni 
dejavnosti tujih akterjev ter priprava ukrepov za učinkovitejše 
preprečevanje njihovega delovanja. Izvajala se bodo preven-
tivna varnostna ozaveščanja ciljnih sredin, ki so interes tujega 
obveščevalnega delovanja. Obveščevalne in varnostne službe 
Republike Slovenije bodo tudi krepile sodelovanje z varnostni-
mi organi in službami Evropske unije in Nata ter njunih članic 
tako pri izmenjavi informacij in obveščevalnih podatkov kot tudi 
pri varnostnem preverjanju.

5.4. Preprečevanje in odzivanje na vojaške grožnje
Raznovrstne varnostne grožnje in tveganja, ki se poja-

vljajo v strateškem okolju Republike Slovenije in imajo mul-
tiplikativne učinke, zahtevajo celosten pristop k izgradnji in 
zagotavljanju obrambnih in vojaških zmogljivosti.

Republika Slovenija se bo z vsemi razpoložljivimi sredstvi 
odločno odzvala na vojaške grožnje in tveganja, pri čemer bo 
tovrsten odziv vedno in v celoti skladen z določili mednarodne-
ga in humanitarnega prava.

Republika Slovenija bo zagotavljala nacionalno spo-
sobnost, pripravljenost in odzivnost obrambnega sistema na 
vojaške grožnje. To vključuje ustrezen obseg in strukturo, 
opremljenost in usposobljenost vojaških in potrebnih civilnih 
zmogljivosti. Izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije bo 
prednostno zagotovljeno z ustrezno stopnjo lastne obrambne 
sposobnosti in pripravljenosti ter razumno stopnjo neodvisno-
sti in avtonomnosti na obrambnem in vojaškem področju, ob 
naslonitvi na sistem kolektivne obrambe z vzajemno pomočjo 
Evropske unije.

Preprečevanje in odvračanje vojaških groženj bo temeljilo 
na ustrezni ravni nacionalnih obrambnih zmogljivosti, aktivne-
mu sodelovanju v kolektivnih ukrepih odvračanja ter uravnote-
ženju varnostno-obrambnih interesov v okviru Nata, Evropske 
unije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Orga-
nizacije združenih narodov ter drugih mednarodnih pobud in 
oblik sodelovanja. Kot verodostojna zaveznica v Natu in članica 
Evropske unije bo Republika Slovenija zagotavljala po obsegu, 
strukturi, opremljenosti, usposobljenosti, pripravljenosti in vzdr-
žljivosti ustrezne nacionalne vojaške zmogljivosti na podlagi 
3. člena Severnoatlantske pogodbe. Te bodo hkrati predsta-
vljale temelj morebitnega sodelovanja v kolektivni obrambi na 
podlagi 5. člena Severnoatlantske pogodbe.

Povečevanje celovite odpornosti države in družbe, tako 
na področju vojaške kot tudi civilne obrambe, predstavlja po-
memben element nacionalne sposobnosti soočanja s poten-
cialnimi vojaškimi grožnjami, prav tako pa podpira odvračalno 
in obrambno držo zavezništva. V tem kontekstu se lahko v 
primeru izrednega poslabšanja varnostnega okolja Republike 
Slovenije obseg in struktura Slovenske vojske bistveno po-
večata skladno s konceptom vojaške strateške rezerve, tudi 
na podlagi ponovne uvedbe vseh sestavin vojaške dolžnosti. 
Skladno s pravico in pričakovanji državljanov Republike Slove-
nije, da se lahko na podlagi prostovoljnosti vedno usposabljajo 
za obrambo države, bo tudi v prihodnje v zadostnem obsegu 
zagotovljena možnost za prostovoljno služenje vojaškega roka 
in druge prostovoljne oblike vojaškega usposabljanja.

Civilna obramba bo s civilnimi zmogljivostmi in krepitvijo 
civilne pripravljenosti zagotavljala podporo Slovenski vojski in 
zavezniškim silam ter s pripravami in z izvajanjem ukrepov pri-
spevala k obrambi države, zagotavljala pogoje za neprekinjeno 
delovanje oblasti, kontinuiteto ključnih storitev in proizvodnje, 
preskrbo, zaščito in preživetje prebivalstva. Republika Slove-
nija bo zagotavljala podporo države gostiteljice načrtovanim 
premikom vojaških sil članic Nata in Evropske unije čez svoje 
ozemlje z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture.

Prilagajanje civilne obrambe spremembam v varnostnem 
okolju ter trendom in zahtevam Nata in Evropske unije se bo 
odražalo v okviru prilagajanja obrambnega načrtovanja ter 
s tem izboljšalo odzivnost obrambnega sistema na vojaške 
grožnje.

Sposobnost učinkovitega odzivanja Republike Slovenije 
na vojaške grožnje in tveganja ter dejavnike nestabilnosti je od-
visna od zagotovitve kadrovskih, finančnih in materialnih virov, 
potrebnih za izgradnjo, delovanje in modernizacijo celovitih in 
vzdržljivih, mirnodobnih in vojnih vojaških in obrambnih zmo-
gljivosti v ustrezni stopnji pripravljenosti. Na ta način bo imela 
Republika Slovenija po obsegu in kakovosti ustrezno orodje za 
uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem po-
dročju ter izpolnjevanje zavez v okviru Nata in Evropske unije.

5.5. Odzivanje na krizna žarišča
Republika Slovenija se bo tudi v prihodnje zavzemala za 

aktivno vključevanje mednarodne skupnosti v urejanje razmer 
na različnih kriznih žariščih. Pri tem se bo osredotočala na pre-
ventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev in človekovo varnost 
ter za spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic. 
V okviru članstva v mednarodnih organizacijah bo še naprej 
zagovarjala aktivni pristop do kriznih žarišč oziroma sprotno re-
ševanje dlje trajajočih političnih in varnostnih konfliktov in kriz.

Pri odzivanju na krizna žarišča bo, v okviru uresničeva-
nja zunanjih politik, na vladni ravni skrbela za celovit pristop z 
uravnoteženimi in usklajenimi prispevki pristojnih ministrstev, 
vladnih služb in drugih državnih organov, javnih in zasebnih go-
spodarskih zavodov in družb ter vladnih in nevladnih razvojnih 
in humanitarnih organizacij. Pri odzivanju na krizna žarišča bo 
Republika Slovenija v okviru celovitega pristopa uresničevala 
cilje trajnostnega razvoja ter bo pri svojih mirovnih, razvojnih 
in humanitarnih prizadevanjih težiščno pozornost namenjala 
pomoči pri doseganju enakosti spolov in krepitvi vloge žensk ter 
na ta način konkretno pripomogla k družbenemu razvoju, miru, 
stabilnosti in varnosti, okrepitvi gospodarstva ter vzpostavitvi 
odprtih družb v državah v razvoju.

Republika Slovenija bo dajala prednost mednarodnim 
operacijam in misijam na tistih kriznih žariščih, ki imajo največji 
vpliv na nacionalno varnost Republike Slovenije, kolektivno 
varnost Nata in varnost Evropske unije. Z delovanjem v med-
narodnih operacijah in misijah bo Republika Slovenija poleg 
obrambnih in varnostnih integrirano zasledovala in uresniče-
vala tudi zunanjepolitične, gospodarske, kulturne ter druge 
nacionalne cilje in interese.

Republika Slovenija bo v prihodnje svoje delovanje na 
kriznih žariščih dopolnila z oblikami, s katerimi bo lahko učin-
koviteje in hitreje prispevala k stabilizaciji in rekonstrukciji kri-
znih žarišč. Gre za celovitejši medresorski pristop, ki vključuje 
vojaške in policijske zmogljivosti, civilno-vojaško sodelovanje, 
sodelovanje mednarodnih institucij in nevladnih organizacij 
ter združuje elemente razvojne, humanitarne in psihosocialne 
pomoči prizadetemu prebivalstvu, gospodarsko pomoč, pomoč 
pri razvoju demokratičnih institucij, reforme in usposabljanje 
varnostnih struktur ter pomoč pri obvladovanju groženj in tve-
ganj na teh območjih.

5.6. Odzivanje na področju boja proti terorizmu in nasil-
nemu ekstremizmu

Republika Slovenija bo tudi v prihodnje zagovarjala popol-
no nesprejemljivost terorizma kot oblike razreševanja konfliktov 
in načina uresničevanja interesov. Pri tem se bo v mednarodni 
skupnosti dosledno zavzemala za spoštovanje vrednot, kot so 
demokracija, človekove pravice in temeljne svoboščine, člove-
ška varnost in vladavina prava, ker je to dolgoročno najučin-
kovitejši ukrep v boju proti tej grožnji. Pri oblikovanju politike in 
sprejemanju protiterorističnih ukrepov bo dosledno spoštovala 
ustavo, mednarodne sporazume in veljavno zakonodajo.

Odzivanje Republike Slovenije na področju boja proti tero-
rizmu bo tudi v prihodnje temeljilo na integriranem nacionalnem 
in mednarodnem resornem sodelovanju. Republika Slovenija 
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bo izvajala aktivnosti in si prizadevala za nadaljnji razvoj me-
hanizmov ter organizacijskih rešitev za koordinacijo pristojnih 
organov, da bi uspešno in pravočasno odkrivala in preprečevala 
teroristične aktivnosti. Republika Slovenija bo zagotavljala do-
sledno implementacijo pravnih instrumentov in strategij, spre-
jetih v okviru Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope, 
Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij ter v okviru bi-
lateralnega sodelovanja, še posebej na področju omejevalnih in 
preprečevalnih ukrepov ter pravosodnega sodelovanja v kazen-
skih zadevah, povezanih s terorizmom. Z lastnimi omejevalnimi 
ukrepi bo po potrebi dodatno zaščitila svoje nacionalne interese.

Zaradi učinkovitejšega proaktivnega zoperstavljanja te-
rorizmu in nasilnemu ekstremizmu bo Republika Slovenija 
sprejela Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in 
nasilnega ekstremizma ter na njeni podlagi akcijski načrt, ki 
podrobneje določa ukrepe in aktivnosti na področju boja proti 
terorizmu in nasilnemu ekstremizmu.

Za usklajevanje dejavnosti na področju preprečevanja 
terorizma na nacionalni ravni, vključno z zagotavljanjem učin-
kovitega izvajanja, spremljanja, vrednotenja in poročanja o 
izvajanju Nacionalne strategije za preprečevanje terorizma in 
nasilnega ekstremizma, ter za vzpostavitev jasne in dosledne 
politike na tem področju je zadolžen Svet za nacionalno varnost 
Republike Slovenije.

5.7.  Odzivanje  na  nedovoljene  dejavnosti  na  področju 
konvencionalnega  orožja,  orožij  za množično  uničevanje  ter 
jedrske in raketne tehnologije

Republika Slovenija si bo prizadevala za polno implemen-
tacijo ter čim širšo veljavnost mednarodnih pogodb in sporazu-
mov ter drugih dokumentov in ukrepov s področja razoroževa-
nja in uravnavanja oboroževanja, vključno s preprečevanjem 
nedovoljenih dejavnosti na področju konvencionalnega orožja 
ter preprečevanjem širjenja orožij za množično uničevanje, 
blaga z dvojno rabo, strateških materialov ter jedrske in drugih 
občutljivih tehnologij brez mednarodnega nadzora.

Poleg tega se bo Republika Slovenija aktivno vključevala 
v mednarodne mehanizme na navedenih področjih. Ob sode-
lovanju vseh pristojnih organov in ustanov bo izvajala enotno 
in usklajeno politiko delovanja države na področju razorože-
vanja, uravnavanja oboroževanja, preprečevanja nedovoljenih 
dejavnosti na področju konvencionalnega orožja ter širjenja 
orožij za množično uničevanje, blaga z dvojno rabo, strate-
ških materialov ter jedrske in drugih občutljivih tehnologij brez 
mednarodnega nadzora. Mednarodne pogodbe, sporazume in 
izvozne režime z navedenih področij bo Republika Slovenija 
uveljavila z ustreznimi predpisi.

5.8. Odzivanje na hude in organizirane oblike kriminala
Odzivanje Republike Slovenije na hude in organizirane 

oblike kriminala bo usmerjeno na skupno ukrepanje na ravni 
Evropske unije. Zaradi čezmejne razsežnosti organiziranega 
kriminala bo Republika Slovenija okrepila sodelovanje pri izva-
janju skupnih ukrepov v okviru političnega cikla Evropske unije 
za boj proti hudim in organiziranim oblikam kriminala. Opera-
tivno delovanje bo oprto na intenzivno mednarodno policijsko 
sodelovanje in stalno izmenjavo kriminalistično-obveščevalnih 
informacij in podatkov s tujimi varnostnimi in obveščevalnimi 
službami, Europolom, Eurojustom, Interpolom ter drugimi med-
narodnimi policijsko-varnostnimi organizacijami, katerih članica 
je Republika Slovenija

Na nacionalni ravni bo Republika Slovenija okrepila ope-
rativne zmogljivosti za izvajanje kriminalistično-obveščevalne 
dejavnosti in prikritih preiskovalnih ukrepov ter uveljavljala nove 
metode, taktike in tehnike za učinkovitejše preprečevanje, od-
krivanje in preiskovanje vseh oblik hudega in organiziranega 
kriminala, za kar bodo potrebne tudi ustrezne normativne pri-
lagoditve. Spodbujala bo izmenjavo podatkov in sodelovanje 
pristojnih organov na nacionalni ravni.

Republika Slovenija bo zagotovila hiter, učinkovit in celovit 
odziv na sodobne grožnje mednarodnega organiziranega in go-

spodarskega kriminala, zahtevnejših kaznivih dejanj, predvsem 
korupcije, pranja denarja, kaznivih dejanj, povezanih s kršitvijo 
finančnih in računovodskih predpisov, ter aktivno podprla pri-
dobivanje in vrednotenje informacij o mednarodnih organizi-
ranih kriminalnih združbah in terorističnih skupinah. Slednje 
zahteva ustrezne normativne, organizacijske in funkcionalne 
spremembe ter prilagoditve v delovanju slovenske Policije s 
poudarkom na proaktivnem pristopu na temelju obveščevalno 
vodene policijske dejavnosti.

5.9. Odzivanje na nezakonite migracije
Republika Slovenija bo svojo politiko na področju prepre-

čevanja nezakonitih migracij in upravljanja migracij nasploh 
uresničevala skladno z nacionalno zakonodajo in zakonodajo 
Evropske unije ter dokumenti, standardi in usmeritvami Evrop-
ske unije in Organizacije združenih narodov. Na teh podlagah 
se bo nadgrajevalo skladno upravljanje meja, ki bo omogočilo 
še učinkovitejše prehajanje zunanjih meja, upoštevajoč tvega-
nja, ki jih prinašajo potencialne grožnje na teh mejah, vključno 
z nezakonitimi migracijami in čezmejno kriminaliteto.

Z namenom omejevanja migracijskega pritiska, prepreče-
vanja nezakonitih migracij, odzivanja na širši obseg nezakonitih 
migracij ali množičnih migracij, zlorab postopkov mednarodne 
zaščite, sekundarnih migracij znotraj Evropske unije in schen-
genskega območja ter krepitve nadzora nad zakonitim prebi-
vanjem tujcev v Sloveniji bo Republika Slovenija spremljala in 
analizirala stanje na tem področju, izvajala nadzor državne meje 
in izravnalne ukrepe, preprečevala nezakonito prebivanje imi-
grantov v državi, spodbujala tovrstno sodelovanje s sosednjimi 
državami ter v okviru Evropske unije sodelovala pri izmenjavi 
statističnih podatkov in izdelavi analiz tveganj o nezakonitih 
migracijah in čezmejni kriminaliteti ter pri izvajanju skupnih aktiv-
nosti na zunanji meji Evropske unije. Posebno pozornost bo na-
menjala izmenjavi informacij z varnostnimi organi drugih držav.

5.10. Odzivanje na podnebne spremembe
Republika Slovenija se zaveda, da bo mogoče zaostro-

vanje podnebnih sprememb omejiti le z odločnimi globalnimi 
in univerzalnimi ukrepi, zato bo tudi sama pripravila in izvajala 
politike za prilagajanje podnebnim spremembam, s katerimi bo 
omejila in zmanjšala škodljive posledice ter zagotovila obvlado-
vanje tveganj v spremenjenih podnebnih razmerah. Te politike 
bodo temeljile na usmeritvah in aktivnostih Organizacije zdru-
ženih narodov in Evropske unije ter hkrati upoštevale posebne 
nacionalne pogoje Republike Slovenije.

V povezavi z razvojem tehnološko visokorazvitega go-
spodarstva si bo prizadevala doseči mednarodne standarde pri 
zmanjševanju okolju škodljivih emisij, državam v razvoju pa bo 
nudila pomoč pri njihovem prilagajanju podnebnim spremem-
bam in obvladovanju emisij toplogrednih plinov.

Republika Slovenija si bo prizadevala predvsem za učin-
kovito prilagajanje celotne družbe podnebnim spremembam, 
pri čemer bo poudarek na interdisciplinarnosti in medsektorski 
usklajenosti ukrepov. Kratkoročno bo pozornost prednostno 
namenila nadgrajevanju sistemov za zgodnje opozarjanje pred 
izrednimi vremenskimi dogodki.

5.11. Odzivanje na globalna finančna, gospodarska, teh-
nološka in socialna tveganja

V razmerah globalnih, gospodarskih, finančnih in social-
nih tveganj bo prizadevanje Republike Slovenije usmerjeno v 
preventivno delovanje, soočanje in blažitev vplivov negativnih 
posledic globalizacije, predvsem z ukrepi za povečanje zaupa-
nja v finančne institucije, izboljšanje likvidnosti gospodarskih 
družb in ohranjanje delovnih mest, s fiskalnimi spodbudami 
za upočasnitev padanja gospodarske rasti ter s spodbujanjem 
napredka, konkurenčnosti, raziskav, razvoja in izobraževanja 
ter z izrabo pozitivnih vidikov tehnološkega napredka. Pri tem 
ukrepi za blažitev globalnih finančnih, gospodarskih, tehnolo-
ških in socialnih tveganj ne bodo zavirali sposobnosti delovanja 
in razvoja nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije 
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za zagotavljanje nacionalne varnosti ter odpornosti države in 
družbe na vse vrste kriz.

Republika Slovenija si bo prizadevala vzpostaviti odpo-
ren finančni sistem, ki bo znal prenesti morebitne šoke in 
prekinitve finančnih tokov. Pri tem bo varovala in skrbela za 
razpršeno dostopnost do različnih finančnih virov. Ustvarjala 
bo ugodno okolje za dinamično in trajnostno gospodarstvo 
ter mu pomagala pri razpršitvi in iskanju novih tržišč. V času 
konjunkture bo skrbela, da bo v primeru naslednje finančne ali 
gospodarske krize na voljo dovolj sredstev, ki bodo usmerjena 
v blažitev posledic finančnih, gospodarskih in socialnih vidi-
kov krize, kot so izboljšanje likvidnosti gospodarskih družb in 
ohranjanje delovnih mest, fiskalne spodbude za upočasnitev 
padanja gospodarske rasti ter spodbujanje konkurenčnosti in 
povečanje izdatkov za potrebe tehnološkega razvoja. Gospo-
darska politika bo temeljila na enakovrednem obravnavanju 
gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti blaginje ter na 
trajnostnem razvoju. Pri tem bo gospodarska politika temeljila 
na nadaljnji krepitvi globalne proste trgovine in gospodarske 
menjave. Na področju energetike in surovin bo Republika Slo-
venija spodbujala varčevalno politiko, razvoj novih tehnologij, 
uporabo alternativnih virov energije, iskanje novih virov energije 
in drugih surovin ter njihovo razpršenost.

Republika Slovenija si bo prizadevala za večjo gospodar-
sko razvitost in blaginjo, izboljšanje kakovosti življenja njenih 
prebivalcev, zagotavljanje trajnostnega razvoja na gospodar-
skem in socialnem področju ter spodbujanje ustvarjalne, na 
tehnologiji temelječe in odprte družbe.

Zaostrene in zapletene gospodarske in družbene razmere 
bodo nosilcem politične oblasti, državnim organom in gospo-
darskim subjektom narekovale sprejemanje takšnih odločitev, 
ki bodo zmanjševale verjetnost, da različne oblike socialnih 
napetosti in nestabilnosti prerastejo v neposredno grožnjo na-
cionalni varnosti Republike Slovenije.

Republika Slovenija se bo na revščino in druge oblike 
socialne negotovosti, kot družbeni, gospodarski in politični 
problem v državi, odzivala s spodbujanjem učinkovitejšega 
delovanja trga ob hkratnih ukrepih in usmerjenih posegih drža-
ve na različnih ravneh, vključno s spodbujanjem humanitarne 
dejavnosti in z usmerjenim delovanjem socialnih služb.

Krepitev zaposlenosti bo Republika Slovenija spodbujala 
z urejanjem in ustreznimi politikami trga dela ter s širjenjem jav-
nih del in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izobraževanja, 
prezaposlovanja in samozaposlovanja.

Zaradi negativnega demografskega trenda v družbi in 
staranja njenega prebivalstva bo Republika Slovenija skrbela 
za dolgoročno finančno vzdržno in uravnoteženo politiko na 
področjih, povezanih s staranjem prebivalstva, z izvajanjem 
akcijskih načrtov pristojnih resornih organov in z medgenera-
cijsko pravično porazdelitvijo bremen. Poleg tega bo skrbela za 
ustvarjanje boljših življenjskih možnosti mladega dela prebival-
stva in izvajala premišljeno imigracijsko politiko.

Republika Slovenija se bo proti nevarnostim, ki jih prina-
šata globalizacija in komercializacija, odzivala tudi s spodbu-
janjem razvoja kulturnega ustvarjanja, ohranjanjem kulturne 
raznolikosti in identitete ter z zagotavljanjem varstva kulturne 
dediščine.

5.12. Odzivanje na ogrožanje javne varnosti
Z namenom pravočasno odkrivati, predvsem pa učin-

kovito preprečevati in preganjati vse vrste kriminalitete, bo 
Republika Slovenija tudi v prihodnje zagotavljala združeno in 
usklajeno delovanje ustrezno usposobljenega in opremljene-
ga policijskega, pravosodnega, upravnega in redarstvenega 
segmenta sistema notranje varnosti, poleg tega pa bo krepila 
sodelovanje z regionalnimi mednarodnimi varnostnimi instituci-
jami ter prenašala in promovirala dobre prakse v regiji. Zaradi 
kompleksnosti preprečevanja kriminalitete si bo prizadevala 
zagotoviti ustrezno raven partnerstva med javnim in zasebnim 
ter skladnost politik in strategij različnih resorjev, ki lahko pri-
spevajo k uspešnemu spopadanju s kriminaliteto.

Republika Slovenija bo na državni ravni podpirala in raz-
vijala učinkovit sistem za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj 
na področju korupcije ter gospodarske in organizirane krimi-
nalitete. Problematiko na področju usposabljanja, opremlja-
nja in ustrezne organiziranosti Policije bo uredila s področno 
strategijo.

Republika Slovenija bo nadgrajevala varovanje svoje dr-
žavne meje skladno z evropskimi in nacionalnimi predpisi in 
standardi. Tudi v prihodnje bo nadgrajevala ukrepe za izboljša-
nje varnosti prometa in v ta namen podpirala dejavnost nacio-
nalnega organa za varnost prometa. Hujše kršitve javnega reda 
in miru bo preprečevala z razvijanjem preventivnih ukrepov in 
usmerjenim preventivnim delom. Posebno pozornost bo name-
njala varovanju demokratične ustavne ureditve s spremljanjem, 
preprečevanjem in zatiranjem kaznivih dejanj zoper suverenost 
Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev.

5.13. Obvladovanje naravnih in drugih nesreč
Republika Slovenija si bo za obvladovanje naravnih in 

drugih nesreč prizadevala z nadaljnjim skladnejšim razvojem 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z 
njegovo večjo učinkovitostjo in racionalnostjo. Zagotovljena 
bo večja usklajenost med vsemi zmogljivostmi države in pod-
sistemi nacionalne varnosti ter med lokalno in državno ravnjo. 
Izboljšalo se bo sodelovanje v vseh fazah obvladovanja nesreč, 
zmanjšala se bo tudi razlika med zmogljivostmi za zaščito in 
reševanje lokalnih skupnosti. Ob sočasnem zagotavljanju čim 
boljše odzivnosti sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih 
in drugih nesrečah bo večja pozornost kot doslej namenjena 
preventivnim dejavnostim, kot so potresno odporna gradnja, 
premišljeni posegi v prostor, trajnostno urejanje prostora, ukrepi 
za zmanjšanje posledic toče in suše ter preventivni protipožarni 
ukrepi na požarno najbolj ogroženih območjih zahodnega dela 
države. Izboljšana bo tudi preventivna dejavnost v zvezi s pro-
tipoplavno zaščito in z zaščito pred plazovi. S krepitvijo funkcije 
zavarovalništva na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami se bo zmanjšala socializacija tveganj in posledic 
nesreč. Republika Slovenija bo krepila odgovornost pristojnih 
organov in organizacij za načrtno uvajanje preventivnih ukre-
pov v dejavnosti iz njihove pristojnosti. Za bolj usklajeno izvaja-
nje preventivne dejavnosti na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami bo vzpostavljen ustrezen koordinacijski 
mehanizem.

Republika Slovenija si bo prizadevala za nadaljnji razvoj 
lastnih zmogljivosti za odzivanje na naravne in druge nesreče, 
pri čemer bo upoštevala multiplikativni učinek posameznih vi-
rov, tveganj in groženj. Poudarek bo na dograjevanju infrastruk-
turnih sistemov, predvsem informacijsko-komunikacijskih, ter 
izboljševanju pogojev delovanja služb, enot in drugih sestavov. 
Nadaljnji razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč bo temeljil 
na modularni organiziranosti in prilagodljivosti konkretnim raz-
meram. Izboljšal in prilagodil se bo tudi položaj reševalcev, 
ki prostovoljno sodelujejo pri zaščiti in reševanju, vključno z 
ugodnostmi za delodajalce, ki prostovoljce zaposlujejo. Eno od 
težišč dejavnosti bo tudi krepitev ozaveščenosti in usposoblje-
nosti prebivalstva za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ter 
nadaljnja krepitev prostovoljstva.

Republika Slovenija bo na področju varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami tudi v prihodnje intenzivno sodelo-
vala s sosednjimi državami, še posebej v obmejnih območjih, 
s pripravo skupnih ukrepov pripravljenosti in pri medsebojni 
pomoči ob nesrečah. Prizadevala si bo za krepitev mehaniz-
ma Evropske unije na področju civilne zaščite kot ključnega 
mehanizma za preventivo ter za krepitev pripravljenosti za 
zagotavljanje pomoči državam članicam in drugim državam ob 
večjih nesrečah, ki presegajo nacionalne zmogljivosti. Nada-
ljevala bo aktivno vlogo pri razvoju varstva pred nesrečami in 
obvladovanju nesreč državam Zahodnega Balkana. Na podlagi 
sklenjenih mednarodnih pogodb bo dejavna tudi v Organizaciji 
združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah, in 
sicer predvsem v obliki medsebojnega obveščanja o nevarno-
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stih in posledicah naravnih in drugih nesreč ter pri usklajevanju 
medsebojne pomoči ob nesrečah.

5.14. Odzivanje na omejenost naravnih virov in degrada-
cijo življenjskega okolja

Na področju zaščite naravnih virov in varovanja okolja 
bo Republika Slovenija upoštevala lastne cilje in standarde 
ter tiste, ki veljajo v Evropski uniji in h katerim jo zavezujejo 
mednarodni dogovori. Njeno odzivanje bo usmerjeno pred-
vsem v zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, ohranja-
nje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje onesnaženosti tal, 
učinkovito upravljanje z vodami (odpornost vodnih virov in 
njihovih zalog), vključno s čezmejnim vodnim sodelovanjem, 
izboljševanje kakovosti zraka, zmanjševanje količine odpadkov 
in pospeševanje njihovega recikliranja ter zniževanje emisije 
hrupa in elektromagnetnih emisij. Pri skrbi za družbeni razvoj 
se bo upoštevalo vsa zakonsko opredeljena načela varstva 
okolja, zagotavljalo vključevanje okoljskih vsebin in načel traj-
nostnega razvoja v programe drugih resorjev ter krepilo zavest 
državljanov o pomenu varovanja okolja. Republika Slovenija bo 
vplivala na zmanjševanje onesnaženosti okolja tudi s spodbu-
janjem uvajanja visokorazvitih tehnologij.

Na področju kmetijske dejavnosti si bo Republika Slove-
nija prizadevala za ohranjanje, varovanje in širjenje obstoječih 
kmetijskih zemljišč in drugih potencialov za pridelavo hrane in 
krme, odpornost preskrbe ter prilagajanje kmetijstva posledi-
cam podnebnih sprememb. Izrednega pomena za Republiko 
Slovenijo je tudi ohranjanje zalog in dostopa do pitne vode kot 
ene ključnih nacionalnih strateških surovin.

Zadostno oskrbo s ključnimi energetskimi viri si bo Re-
publika Slovenija zagotavljala s primerno diverzifikacijo virov 
preskrbe, posebno pozornost pa bo namenjala tudi večji izrabi 
lokalnih virov obnovljive energije in prehodu na nadomestne 
vire. Podpirala bo miroljubno uporabo jedrske energije, ki bo 
pod mednarodnim jedrsko neširitvenim nadzorom ter bo teme-
ljila na upoštevanju najvišjih meril tehnične in fizične varnosti.

5.15. Odzivanje na zdravstveno-epidemiološke grožnje
Republika Slovenija si bo na področju zdravstvenega var-

stva prizadevala vzpostaviti učinkovit sistem za hitro odkrivanje 
zdravstveno-epidemioloških groženj, ki so posledica spremenje-
nih naravnih okoliščin ali pa so povezane z delovanjem človeka, 
ter sistem za ustrezno odzivanje vseh zdravstvenih služb in dru-
gih družbenih struktur na navedene grožnje. Še večjo pozornost 
bo namenila preventivi pred posebej nevarnimi boleznimi živali 
in pred boleznimi, ki se z živali prenašajo na človeka.

Republika Slovenija si bo prizadevala za še tesnejše 
sodelovanje s sistemi za zgodnje odkrivanje in obvladova-
nje zdravstveno-epidemioloških groženj v državah članicah 
Evropske unije ter s tovrstnim sistemom Svetovne zdravstvene 
organizacije.

6. Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije

6.1. Temelji sistema nacionalne varnosti
Republika Slovenija ima za zagotavljanje nacionalne var-

nosti vzpostavljen sistem nacionalne varnosti, ki temelji na 
političnih, pravnih, gospodarskih, socialno-zdravstvenih, infor-
macijskih, infrastrukturnih, znanstveno-tehnoloških, izobraže-
valnih ter drugih temeljih in zmogljivostih države. Pomemben 
nacionalnovarnostni temelj je tudi dosežena stopnja varnostne 
kulture v družbi.

Izredno dinamično in hitro spreminjanje sodobnega var-
nostnega okolja ter kompleksnost in prepletenost varnostnih 
groženj in tveganj v njem zahtevajo tudi celovito organizacijsko 
povezanost posameznih resornih politik, pomembnih z vidika 
zagotavljanja nacionalne varnosti, v skladno celoto ter organi-
zacijsko prožnost in prilagodljivost sistema nacionalne varnosti 
in njegovih podsistemov. Le tako je mogoče zagotoviti skladno 
in pravočasno odzivanje države na celoten nabor sodobnih 
virov ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti.

6.2. Organiziranost sistema nacionalne varnosti
Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije 

temelji na delovanju obrambnega sistema, sistema notranje 
varnosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami kot podsistemov sistema nacionalne varnosti, vključuje 
pa tudi zunanjepolitične, gospodarske, informacijske in dru-
ge dejavnosti, ki neposredno vplivajo na nacionalno varnost. 
Obveščevalno-varnostna skupnost zagotavlja obveščevalno 
podporo (političnim) nosilcem nacionalnovarnostnega sistema 
in ščiti vitalne interese Republike Slovenije. Navedene (pod)
sisteme se bo tudi v prihodnje nadgrajevalo, se jim zagotavlja-
lo ustrezne vire, predvsem pa povezovalo v skladno celoto z 
namenom povečevanja učinkovitosti in odpornosti celotnega 
nacionalnovarnostnega sistema.

Obrambni sistem
Obrambni sistem Republike Slovenije predstavlja ce-

loto političnih, normativnih, organizacijskih, vojaških, ka-
drovskih, materialno-finančnih, obveščevalno-varnostnih, 
informacijsko-komunikacijskih, razvojno-raziskovalnih, izo-
braževalnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira država za 
učinkovito zagotavljanje obrambe in obrambne sposobnosti. 
Obrambni sistem Republike Slovenije tvorita vojaška in civil-
na obramba. Obrambne zmogljivosti Republike Slovenije, ki 
so glavna podlaga njene obrambe, in obrambne sposobnosti 
tvorijo vojaške in civilne zmogljivosti. Vojaško obrambo Re-
publike Slovenije zagotavlja Slovenska vojska, ki je nosilka 
izgradnje vojaških zmogljivosti in vojaške pripravljenosti. 
Civilna obramba je celota ukrepov, dejavnosti in civilnih 
zmogljivosti v miru, krizi, izrednem stanju in vojni, s katerimi 
se podpira in dopolnjuje vojaška obramba države, zagota-
vlja delovanje oblasti in izvaja podpora zavezniškim silam, 
s čimer prispeva k odpornosti in pripravljenosti Republike 
Slovenije ter preskrbi, zaščiti in preživetju prebivalstva. V 
obrambni sistem se z izvajanjem dejavnosti, ki prispevajo k 
obrambi države, vključujejo tudi organi lokalnih skupnosti, 
državljani in civilnodružbene organizacije, katerih dejavnosti 
so posebnega pomena za obrambo.

Obrambni sistem se bo s svojo strukturo in organizira-
nostjo odzival na spremembe v mednarodnem varnostnem 
okolju ter spremljal razvoj in odzivanje sodobnih obrambnih 
sistemov v svetu. Pri sprejemanju zavez do Nata in Evrop-
ske unije ter drugih mednarodnih organizacij bo Republika 
Slovenija upoštevala načela skladnosti z nacionalnimi po-
trebami, uravnoteženosti med potrebami in zmožnostmi, 
kar pomeni določanje prioritet glede na geografsko umešče-
nost in značilnosti Republike Slovenije, ter načela sodobne 
vojaške organiziranosti. Republika Slovenija bo zagotovila 
ustrezen obseg obrambnih virov, da bo obseg in strukturo 
obrambnega sistema prilagodila dolgoročnim, varnostnim, 
demografskim in tehnološkim trendom. Republika Slovenija 
si bo prizadevala doseči raven obrambnih izdatkov skladno 
s prevzetimi mednarodnimi zavezami, s čimer bo zagotavlja-
la celovit razvoj obrambnih zmogljivosti države, vključno z 
zmogljivostmi za soočanje z vojaškimi, informacijsko-kiber-
netskimi in hibridnimi grožnjami. Zagotavljala bo pravočasno 
vzpostavljanje načrtovanih obrambnih sil in zmogljivosti ter 
njihov uravnotežen razvoj in si prizadevala za čim večjo 
učinkovitost obrambnega sistema. Potrebne sistemske spre-
membe bo oprla na primerno spremenjene in dopolnjene 
normativne podlage.

Republika Slovenija bo razvijala zmogljivosti ob upošte-
vanju enotnega nabora sil pri razvoju zmogljivosti in projektih 
modernizacije ter pri uporabi zmogljivosti sledila sodobnim 
trendom okrepljenega sodelovanja z drugimi državami Nata in 
Evropske unije.

Krepitev civilne pripravljenosti, v okviru posodobljene civil-
ne obrambe, za povečanje odpornosti Republike Slovenije se 
bo uresničevala z implementacijo nacionalnih rešitev za krepi-
tev odpornosti države in družbe pred sodobnimi in prihodnjimi 
varnostnimi grožnjami.
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Sistem notranje varnosti
Sistem notranje varnosti predstavljajo institucionalni nosil-

ci varnostnih nalog. V ta sistem so poleg represivnih organov 
vključeni tudi pravosodni in drugi državni organi ter institucije, 
ki z uresničevanjem nalog prispevajo k notranji stabilnosti in 
varnosti. Republika Slovenija za zagotavljanje notranje var-
nosti razvija učinkovit, fleksibilen in odziven varnostni sistem 
ter omogoča sodelovanje in vključevanje drugih subjektov pri 
opravljanju zadev in nalog javne varnosti. Notranjo varnost 
zagotavlja z delovanjem institucij javne varnosti, policije, držav-
nega tožilstva, inšpekcijskih in nadzornih organov, obveščeval-
no-varnostnih služb, drugih državnih organov, organizacij z jav-
nimi pooblastili, zasebnih varnostnih družb in drugih organizacij 
zasebnega prava ter organov lokalne samouprave na temelju 
njihovega medsebojnega sodelovanja tako v Republiki Sloveniji 
kot na mednarodni ravni. Pri upravljanju zadev javne varnosti 
se vzpostavlja tudi sodelovanje z organizacijami, združenji in 
iniciativami državljanov, lokalno skupnostjo ter v okvirih javno- 
zasebnega partnerstva.

Nadaljevalo se bo s krepitvijo pripravljenosti za prepreče-
vanje in obvladovanje sodobnih virov ogrožanja, varovanjem 
kritične infrastrukture in izboljševanjem kakovosti varovanja 
premoženja na vseh ravneh.

Razvoj sistema notranje varnosti bo na normativnem in 
organizacijskem področju usmerjen v dejavnosti za zagota-
vljanje večje stopnje notranje varnosti, s poudarkom na razvoju 
območja svobode, vladavine prava in človekovih pravic, razvoju 
in izvajanju nalog Nacionalnega preiskovalnega urada, nacio-
nalnega organa za varnost prometa, nacionalnega forenzične-
ga laboratorija, zmogljivosti na področju kibernetske varnosti 
ter razvijanje in pospeševanje preventivne dejavnosti na vseh 
področjih notranje varnosti. Za doseganje uspešnega delova-
nja varnostnega sistema bo Republika Slovenija pospeševala 
in spodbujala sodelovanje med institucijami znotraj sistema 
notranje varnosti, njihovega povezovanja in predvsem tekoče 
izmenjave podatkov in informacij.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je 

namenjen zagotavljanju varstva ljudi, živali, premoženja, kul-
turne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
s ciljem zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma 
zmanjšanja žrtev in drugih posledic teh nesreč. Kot nesreča se 
obravnavajo tudi posledice vojne, uporabe orožij ali sredstev za 
množično uničevanje ter posledice terorističnih napadov in dru-
gih oblik množičnega nasilja. Sistem varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami obsega programiranje, načrtovanje, organi-
ziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo 
v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti prebivalci 
Republike Slovenije bodisi kot posamezniki bodisi prostovoljno 
organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne 
organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, javne reševalne službe, 
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter lokalne 
skupnosti in država.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se uresniču-
je kot enoten in celovit podsistem nacionalne varnosti na lokalni 
in nacionalni ravni. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je povezan z drugimi podsistemi sistema nacionalne 
varnosti ter je vpet v mednarodne mehanizme na tem področju.

Razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami na normativnem in organizacijskem področju bo usmerjen 
v uveljavljanje celovitega pristopa k varstvu pred nesrečami s 
poudarkom na preventivnih dejavnostih, zmanjševanju tveganj 
nesreč, številčnemu zmanjšanju dolžnostnih sestavov ob hkra-
tnem povečanju učinkovitosti in ustreznega odziva vseh sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ter krepitvi zmožnosti za vzajemno 
zagotavljanje reševalne pomoči v okviru Evropske unije in z 
državami v regiji.

Obveščevalno-varnostna skupnost
Obveščevalno-varnostno skupnost sestavljajo subjekti, ki 

se skladno z zakonskimi pooblastili ukvarjajo z obveščevalno- 
varnostnimi nalogami.

Narava obveščevalnega dela je usmerjena k pravoča-
sni prepoznavi in oceni groženj nacionalni varnosti Republike 
Slovenije, pri čemer mora zagotoviti obveščevalno-varnostno 
podporo drugim subjektom nacionalnovarnostnega sistema za 
pravočasno izvajanje ukrepov iz njihovih zakonskih pristojnosti.

Sodobne grožnje narekujejo tako poglabljanje sodelova-
nja s partnerskimi službami in z organizacijami v evroatlant-
skem prostoru ter v širšem strateškem okolju Republike Slo-
venije kot tudi izboljšanje koordinacije med različnimi subjekti 
nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije.

Razvoj obveščevalno-varnostne dejavnosti bo na norma-
tivnem in organizacijskem področju usmerjen v zagotavljanje 
ustreznih pooblastil, kadrovskih in materialnih virov ter sistem-
skih in tehnoloških rešitev za učinkovito izvajanje obveščeval-
no-varnostnih nalog, pa tudi zagotavljanje ustreznega sodnega, 
parlamentarnega in strokovnega nadzora.

6.3. Upravljanje in vodenje sistema nacionalne varnosti
Skladno s parlamentarno organiziranostjo državne obla-

sti v Republiki Sloveniji so v upravljanje in vodenje sistema 
nacionalne varnosti vključeni organi zakonodajne in izvršilne 
veje oblasti.

Državni zbor, ki predstavlja politično (institucionalno) ra-
ven upravljanja in vodenja sistema nacionalne varnosti, določa 
zakonske okvire in dolgoročne smernice razvoja nacionalno-
varnostne politike in sistema nacionalne varnosti. S sprejema-
njem državnega proračuna zagotavlja materialne možnosti za 
uresničevanje nacionalnovarnostne politike in preko pristojnih 
delovnih teles izvaja nadzor nad področjem nacionalne var-
nosti, predvsem pa nad zakonitostjo dela obveščevalnih in 
varnostnih služb.

Predsednik republike je po ustavi vrhovni poveljnik 
obrambnih sil Republike Slovenije.

Vlada, ki kot nosilka izvršilne veje oblasti predstavlja poli-
tično-izvršilno raven upravljanja in vodenja sistema nacionalne 
varnosti, usmerja in usklajuje izvajanje nacionalnovarnostne 
politike in delovanje sistema nacionalne varnosti na vseh rav-
neh ter v ta namen sprejema potrebne politične, pravne, orga-
nizacijske, finančne in druge ukrepe.

Kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje 
nacionalne varnosti ima vlada Svet za nacionalno varnost. 
Svet za nacionalno varnost usklajuje nacionalnovarnostno po-
litiko ter usmerja in usklajuje dejavnosti, ki se izvajajo zaradi 
uresničevanja interesov in ciljev nacionalne varnosti Repu-
blike Slovenije. Aktivnosti za delovanje Sveta za nacionalno 
varnost operativno usklajuje njegov sekretariat. Analitično in 
strokovno podporo sekretariatu Sveta za nacionalno varnost 
opravlja operativna skupina sekretariata Sveta za nacionalno 
varnost. Nacionalni center za krizno upravljanje se bo razvijal 
v osrednji nacionalni organ za spremljanje in posredovanje v 
primeru uveljavitve ukrepov kriznega odzivanja na obrambnem 
področju v miru, izrednem in vojnem stanju ter za zagotavlja-
nje prostorskih, tehničnih, informacijskih in telekomunikacijskih 
pogojev za delovanje vlade in teles kriznega upravljanja v kri-
zah, pojavih in izrednih dogodkih, ki lahko pomembno ogrozijo 
nacionalno varnost.

Krizno upravljanje in vodenje, ki je namenjeno podpori 
vlade pri sprejemanju odločitev za odzivanje na krize ter za 
usklajevanje med ministrstvi in podsistemi nacionalne varnosti, 
se bo tudi v prihodnje prilagajalo novim zahtevam pri vodenju 
sistema nacionalne varnosti, s ciljem učinkovitejšega odzivanja 
države na možne grožnje in tveganja nacionalne varnosti.

Na normativnem in organizacijskem področju se bo na 
ravni države nadaljevalo uveljavljanje usklajenih postopkov, 
mehanizmov in ukrepov za učinkovito odzivanje na vse vire 
ogrožanj in varnostnih tveganj v nacionalnem okolju ter za 
prispevanje k obvladovanju kriz v mednarodnem okolju. Pri 
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tem bodo upoštevani načela kriznega upravljanja in rešitve 
na področju kriznega upravljanja, uveljavljeni v Evropski uniji 
in Natu. S tem bodo zagotovljeni pogoji za učinkovito načrto-
vanje in izvajanje priprav v posameznih podsistemih sistema 
nacionalne varnosti.

V postopku oblikovanja in uveljavljanja pokrajin kot širših 
samoupravnih skupnosti se bo proučilo ter novi politično-teri-
torialni organiziranosti po potrebi prilagodilo tudi posamezne 
naloge in pristojnosti na različnih področjih in podsistemih 
nacionalne varnosti.

7. Uresničevanje in dopolnjevanje resolucije

Uresničevanje te resolucije bo na podlagi pristojnosti, 
ki jih določajo ustava, zakoni, poslovnik Državnega zbora in 
odloki, izdani na podlagi tega poslovnika, spremljal Državni 
zbor neposredno in preko pristojnih delovnih teles. Državni 
zbor bo po potrebi celovito ocenil uveljavljanje resolucije in 
jo dopolnil.

8. Začetek veljavnosti resolucije

Z dnem uveljavitve te resolucije preneha veljati Resolucija 
o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 27/10, z dne 2. 4. 2010).

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

Št. 200-01/19-2/24
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 496-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

VLADA
2619. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet

Na podlagi petega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 
8. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, 
št. 83/12) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet

1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofar-

macevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15) se v 
1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»‒ Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju 
dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb 
(ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Ured-
be (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES) in«.

2. člen
V 2. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(2) Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi 

uporabljajo tudi izrazi, ki pomenijo naslednje:
‒ vloga pomeni zahtevek v skladu s 33., 34., 40., 43., 45., 

47., 48., 51. in 58. členom Uredbe 1107/2009/ES ter vlogo v 
skladu z 52., 53. in 54. členom Uredbe 1107/2009/ES,

‒ obnovitev registracije FFS pomeni podaljšanje registra-
cije FFS v skladu s prvim do petim odstavkom 43. člena Uredbe 
1107/2009/ES,

‒ podaljšanje registracije FFS pomeni podaljšanje regi-
stracije FFS v skladu s šestim odstavkom 43. člena Uredbe 
1107/2009/ES.

(3) Za izvajanje postopka registracije FFS se kot registra-
cija FFS štejejo:

a) registracija novega FFS iz 33. in 34. člena Uredbe 
1107/2009/ES,

b) registracija FFS iz 41. člena Uredbe 1107/2009/ES,
c) obnovitev ali podaljšanje registracije FFS iz 43. člena 

Uredbe 1107/2009/ES,
č) prenehanje ali sprememba registracije FFS iz 44. in 

45. člena Uredbe 1107/2009/ES,
d) registracija FFS z majhnim tveganjem iz 47. člena 

Uredbe 1107/2009/ES,
e) registracija FFS, ki vsebuje gensko spremenjeni orga-

nizem, iz 48. člena Uredbe 1107/2009/ES, in
f) razširitev registracije FFS za manjše uporabe iz 51. čle-

na Uredbe 1107/2009/ES.«.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(vloga in dokumentacija za registracijo FFS)

(1) V vlogi za registracijo FFS se poleg podatkov, zah-
tevanih za registracijo FFS v Uredbi 1107/2009/ES, navedejo 
tudi naslednji podatki:

‒ osebno ime ali firma,
‒ naslov ali sedež,
‒ vrsta registracije FFS,
‒ predlagana uporaba v Republiki Sloveniji,
‒ uradni zastopnik ali uradni pooblaščenec za vročanje v 

Republiki Sloveniji (osebno ime ali firma in naslov ali sedež).
(2) Pri predlagani uporabi FFS v Republiki Sloveniji iz 

prejšnjega odstavka je treba navesti: namen rabe (npr. po-
sevek, nasad), namen uporabnikov (profesionalni uporabniki 
ali neprofesionalni uporabniki), vrste škodljivih organizmov, 
nanašanje FFS (metoda, čas, število nanašanj, interval med 
nanašanji), odmerek FFS (v kg/ha ali l/ha, najvišji odmerek na 
eno nanašanje, najvišji skupni odmerek, največja in najmanjša 
uporaba vode v l/ha), odmerek aktivne snovi (v g/ha ali kg/ha, 
najvišji odmerek na eno nanašanje, najvišji skupni odmerek), 
karenco in morebitne opombe, pomembne za uporabo FFS.

(3) Vloga za registracijo FFS iz prvega odstavka tega 
člena mora biti v slovenskem jeziku. Podatki o predlagani upo-
rabi FFS iz prejšnjega odstavka in druga dokumentacija, ki je 
priložena vlogi, pa so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

(4) Osnutek etikete iz četrtega odstavka Priloge 1 Uredbe 
547/2011/EU in navodilo za uporabo, ki sta sestavni del doku-
mentacije, morata biti v slovenskem jeziku.

(5) Za izvajanje tretjega odstavka 36. člena Uredbe 
1107/2009/ES lahko Uprava zaradi določitve dodatnih ukre-
pov za omejevanje tveganja za zdravje ljudi, živali ali okolje 
ob uporabi FFS v Republiki Sloveniji zahteva, da vlagatelj v 
vlogi za registracijo FFS navede dodatne podatke s področja 
učinkovitosti FFS, varstva pri delu s FFS, varstva površinskih 
in podzemnih vod ter varstva vodnih organizmov, ptic, sesalcev 
in čebel.

(6) Podrobnejša navodila za predložitev podatkov iz prej-
šnjega odstavka so objavljena na spletnih straneh Uprave.
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(7) Če z dodatnimi ukrepi za omejevanje tveganja za 
zdravje ljudi, živali ali okolje ni mogoče zagotoviti varne upo-
rabe FFS, se registracija oziroma določena raba tega FFS v 
Republiki Sloveniji ne odobri, o čemer Uprava obvesti Evropsko 
komisijo.

(8) Predloga obrazca vloge za vnos podatkov iz prvega in 
drugega odstavka tega člena je objavljena na spletnih straneh 
Uprave.«.

4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(označevanje roka uporabnosti FFS)

(1) Za izvajanje točke (r) prvega odstavka Priloge 1 Ured-
be 547/2011/EU se na vsaki embalaži FFS navede rok uporab-
nosti FFS pri običajnih pogojih skladiščenja. Rok uporabnosti 
se navede z mesecem in letom poteka uporabnosti FFS. Na-
vedba roka uporabnosti mora biti skladna s podatki o stabilnosti 
FFS pri skladiščenju, ki jih je imetnik registracije predložil v 
postopku registracije FFS.

(2) FFS v prometu in uporabi, ki jim je potekel rok uporab-
nosti, mora imetnik FFS odstraniti v skladu z uredbo, ki ureja 
odpadke.

(3) Če prvotno določeni rok uporabnosti FFS na prodajnih 
policah poteče, preden je FFS prodano, lahko imetnik regi-
stracije, zastopnik, distributer ali prodajalec FFS podaljša rok 
uporabnosti za to FFS za največ dve leti, če ima ustrezne ana-
litske podatke o vsebnosti aktivne snovi. Podatki o analizi, iz 
katerih je razvidna serijska številka in datum proizvodnje FFS, 
se lahko uporabijo za vse serije tega FFS, proizvedene istega 
leta. Podaljšanje roka uporabnosti se označi na embalaži FFS 
s samolepilno nalepko z novim datumom. Podatki o analizi 
morajo biti organom nadzora na razpolago ves čas do izteka 
roka uporabnosti FFS v prometu. Analizni izvid je na razpolago 
na mestu prodaje FFS, v elektronski obliki na spletnih straneh 
naročnika analize ali pa se elektronsko ali fizično pošlje orga-
nom nadzora na njihovo zahtevo.«.

5. člen
V 11. členu se v naslovu za besedo »pristojbine« doda 

besedilo »in stroški«.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi, osmi in deveti 

odstavek, ki se glasijo:
»(7) Za vloge za FFS z majhnim tveganjem, kot so do-

ločena s 47. členom Uredbe 1107/2009/ES, in FFS, ki so 
dovoljena v ekološki pridelavi, razen FFS na podlagi snovi, 
ki so označene kot kandidatke za zamenjavo ali se ne štejejo 
za aktivne snovi z manjšim tveganjem zaradi razvrstitve, kot 
je navedena v 5. točki Priloge II k Uredbi 1107/2009/ES, se 
pristojbina ne plača, plača pa se upravna taksa v skladu z 
zakonom, ki ureja upravne takse.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se za vloge za FFS 
z majhnim tveganjem, ki so vložene na podlagi 33. oziroma 

43. člena Uredbe 1107/2009/ES in je Republika Slovenija dr-
žava članica, ki preučuje vlogo, plača tudi pristojbina.

(9) Za koordinacijo med pristojnimi državami članicami 
na področju registracij FFS v skladu s 75. členom Uredbe 
1107/2009/ES Uprava krije stroške koordinacije v dogovoru z 
drugimi državami članicami.«.

6. člen
V 12. členu se za sedmo alinejo dodata novi osma in 

deveta alineja, ki se glasita:
»‒ prepove promet s FFS, ki jim je potekel rok uporab-

nosti,
‒ prepove promet in uporabo FFS, ki vsebujejo aktivne 

snovi, varovala, sinergiste ali dodatke, ki niso odobreni oziroma 
so prepovedani v skladu z Uredbo 1107/2009/ES.«.

Dosedanja osma alineja postane deseta alineja.

7. člen
V 14. členu se v prvem odstavku na koncu trinajste alineje 

pika nadomesti z vejico in se dodata novi štirinajsta in petnajsta 
alineja, ki se glasita:

»‒ da v promet FFS, ki mu je potekel rok uporabnosti, v 
nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 10.a člena te uredbe,

‒ da v promet FFS, ki vsebuje aktivne snovi, varovala, 
sinergiste ali dodatke iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
1107/2009/ES, ki niso odobreni oziroma so prepovedani v 
skladu z Uredbo 1107/2009/ES.«.

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

sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začeti postopki)

Postopki za registracijo FFS, začeti pred uveljavitvijo te 
uredbe, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-22/2019
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EVA 2019-2330-0027

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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PRILOGA 
 
 
»PRILOGA 2 
 
Pristojbine v skladu s 74. členom Uredbe 1107/2009/ES 
 
I. Stroški v zvezi z vključitvijo in obnovitvijo vključitve aktivne snovi na seznam odobrenih aktivnih 
snovi, kadar je Republika Slovenija država članica poročevalka (kadar je Republika Slovenija država 
članica soporočevalka, znašajo stroški za opravljeno delo do 30 % vrednosti)  
Postopki ocenjevanja aktivnih snovi na podlagi 7. do 27. člena in 38. člena 
Uredbe 1107/2009/ES1  

EUR

Pregled popolnosti dokumentacije 3.600,00
Ocenjevanje ekvivalence  5.000,00
Ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 10.810,00
Ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  19.810,00
Ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  12.810,00
Ocenjevanje obnašanja v okolju 18.810,00
Ocenjevanje ekotoksikoloških študij 19.810,00
Ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 3.243,00
Izdelava osnutka poročila o oceni 4.000,00
SKUPAJ 97.893,00
Ocena dodatnih študij, ki jih zahteva EFSA v postopku ocene aktivne snovi  do 3.000,00
Izdelava CLH poročila do 6.000,00
Ocena potrditvenih podatkov do 3.000,00
Ocena lastnosti kemijskih motilcev endokrinega sistema do 5.000,00

 
II. Stroški v zvezi z registracijo FFS v conah, kadar je Republika Slovenija država članica, ki preučuje 
vlogo  
1. Registracija, podaljšanje in sprememba registracije FFS z eno aktivno 
snovjo na podlagi vloge, vložene po 33., 34. ter 43. in 48. členu Uredbe 
1107/2009/ES, kjer Republika Slovenija ocenjuje consko vlogo2, 3 

EUR 

Pregled popolnosti dokumentacije 2.744,00
Ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 2.000,00
Ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  3.160,00
Ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  2.439,00
Ocenjevanje obnašanja v okolju 2.439,00
Ocenjevanje ekotoksikoloških študij 2.996,00
Ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 2.439,00
Izdelava osnutka poročila o oceni 2.000,00
Uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 300,00
SKUPAJ 20.517,00

                                                      
1 Pri obnovitvi vključitve aktivne snovi na seznam odobrenih aktivnih snovi se stroški glede na spremenjeni obseg 
dela lahko spremenijo za največ 30 % osnovne cene. Če več vlagateljev vlaga skupno vlogo (»task force«), se 
stroški porazdelijo med vse vlagatelje, strošek ocenjevanja ekvivalence se zaračuna za vsak vir aktivne snovi 
imetniku vira. Če več vlagateljev vlaga ločen dosje za isto snov, se zaračuna strošek cele ocene vsakega dosjeja.  
2 Pri registraciji FFS z več aktivnimi snovmi se stroški glede na večji obseg dela lahko sorazmerno povečajo, 
vendar ne smejo preseči 50 % osnovne cene pri FFS z dvema aktivnima snovema oziroma 75 % osnovne cene 
pri FFS s tremi ali več aktivnimi snovmi. 
3 Pri registraciji FFS s petimi ali več uporabami se stroški glede na večji obseg dela lahko sorazmerno povečajo, 
vendar ne smejo preseči 50 % osnovne cene pri FFS s 5–10 uporabami oziroma 75 % pri FFS z več kot 10 
uporabami. 
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2. Pregled skladnosti dokumentacije z zahtevami 59. člena Uredbe 
1107/2009/ES zaradi zaščite podatkov EUR
Pregled skladnosti dokumentacije do 5.000,00
Primerjava vsake posamezne študije 300,00

 
III. Stroški v zvezi z registracijo in podaljšanjem registracije FFS, kjer je Republika Slovenija zadevna 
država članica, v zvezi z vzajemnim priznavanjem registracije FFS in spremembo registracije FFS v 
Republiki Sloveniji (razen za postopke iz sedmega odstavka 11. člena te uredbe, kjer se pristojbina ne 
zaračuna) 
1. Registracija in podaljšanje registracije, kadar je Republika Slovenija 
zadevna država članica, in vzajemno priznavanje registracije FFS na 
podlagi vloge, vložene po 33., 34., 40. in 43. členu Uredbe 1107/2009/ES2, 3 EUR 
Pregled popolnosti dokumentacije 300,00
Ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 350,00
Ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  450,00
Ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  350,00
Ocenjevanje obnašanja v okolju 450,00
Ocenjevanje ekotoksikoloških študij 600,00
Ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 600,00
Uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 300,00
SKUPAJ 3.400,00
2. Manjše sprememba registracije FFS v skladu s 45. členom Uredbe 
1107/2009/ES, ki ne zahtevajo dodatnega ocenjevanja 

EUR 

Obravnava vloge do 100,00
 
IV. Stroški primerjalne ocene FFS, ki vsebujejo kandidatke za zamenjavo  
Stroški primerjalne ocene FFS, ki vsebujejo kandidatke za zamenjavo v 
skladu s 50. členom Uredbe 1107/2009/ES EUR
Primerjalna ocena  do 3.000,00

 
V. Stroški v zvezi z razširitvijo registracije FFS za manjše uporabe 
Razširitev registracije FFS za manjše uporabe v skladu z 51. členom 
Uredbe 1107/2009/ES EUR
Pregled popolnosti dokumentacije 100,00
Ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  150,00
Ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  250,00
Ocenjevanje obnašanja v okolju 100,00
Ocenjevanje ekotoksikoloških študij 100,00
Uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 100,00
SKUPAJ 800,00

 
VI. Stroški v zvezi z dovoljenji FFS  
1. Dovoljenje za vzporedno trgovanje v skladu z 52. členom Uredbe 
1107/2009/ES EUR
Obravnava vloge in ocena identičnosti  200,00
2. Dovoljenje za nujne primere v skladu s 53. členom Uredbe 1107/2009/ES  EUR 
Pregled in obravnava vloge  700,00
3. Dovoljenje za raziskave in razvoj v skladu s 54. členom Uredbe 
1107/2009/ES 

EUR

Obravnava vloge 100,00
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VII. Stroški za določanje mejnih vrednosti ostankov FFS, če potekajo na podlagi vloge vlagatelja za 
ločeno oceno ostankov, ki ni vključena v sklop ocenjevanja aktivnih snovi 
Določanje mejnih vrednosti ostankov FFS, če potekajo po postopkih, ki 
niso že vključeni v postopek ocenjevanja aktivnih snovi, v skladu s 4. 
členom Uredbe 1107/2009/ES3 EUR
Pregled popolnosti dokumentacije 300,00
Ocena ostankov za snovi oziroma uporabe, ki niso odobrene v EU oziroma 
ocena ostankov za nove uporabe 

do 12.810,00

Predlog ostankov za posamezen proizvod in ocena tveganja za potrošnike 1.000,00
SKUPAJ do 14.110,00

«. 
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MINISTRSTVA
2620. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje 

pomembnejših dosežkov delovanja nevladne 
organizacije za podelitev statusa nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju 
dela, družine, socialnih zadev in enakih 
možnosti

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje 

pomembnejših dosežkov delovanja nevladne 
organizacije za podelitev statusa nevladne 

organizacije v javnem interesu na področju dela, 
družine, socialnih zadev in enakih možnosti

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnej-
ših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev 
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
socialnega varstva, družinske politike, invalidskega varstva, 
opravljanja humanitarne dejavnosti, varstva enakih možnosti 
žensk in moških, varstva pred diskriminacijo ali varstva člove-
kovih pravic, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja ter varnosti 
in zdravja pri delu.

2. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju 

socialnega varstva)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju socialnega varstva, če izpolnjuje 
vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. izvaja dejavnost, ki je po kakovosti ali po namenu 
primerljiva z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnost, ki 
pomeni dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela 
ali po načinu delovanja ali ima pridobljeno verifikacijsko listino 
Socialne zbornice Slovenije;

2. prispeva k razvoju področja socialnega varstva tako, 
da nevladna organizacija osvešča, izvaja promocijo ali širi 
strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izva-
janja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik 
srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali stro-
kovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziro-
ma periodične publikacije;

4. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali 
mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofi-
nancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

3. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju 

družinske politike)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju družinske politike, če izpolnjuje 
vsaj štiri od naslednjih kriterijev, pri čemer mora izpolnjevati 
kriterija iz 1. in 2. točke:

1. kontinuirano izvaja dejavnosti za krepitev pozitivnega 
starševstva in izboljšanja komunikacije v družini, za zago-
tavljanje pogojev za osebnostno rast otrok in mladostnikov 
ter za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa otrok in 

mladostnikov ali za ustvarjanje pogojev za zdrav razvoj in za-
dovoljevanje posebnih potreb otrok in mladostnikov na območju 
najmanj dveh občin oziroma mestne občine;

2. prispeva k razvoju področja družinske politike tako, 
da nevladna organizacija osvešča, izvaja promocijo ali širi 
strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izva-
janja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik 
srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali stro-
kovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziro-
ma periodične publikacije;

4. je prejela priznanje ali nagrado za delo na lokalni, dr-
žavni ali mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofi-
nancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

4. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov  

na področju invalidskega varstva)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju invalidskega varstva, če izpol-
njuje naslednje kriterije:

1. načrtuje, organizira in izvaja programe, ki posameznim 
skupinam invalidov omogočijo bolj aktivno sodelovanje in pri-
pomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju 
(usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevozi, oskrba s 
tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična po-
moč, dnevni centri, klubi, programi za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, tolmače-
nje in spremljanje, programi za ohranjevanje zdravja in drugi 
rehabilitacijski programi, informativna, založniška in kulturna 
dejavnost, rekreacija in šport ter podobno);

2. nudi pomoč pri uveljavljanju potreb invalidov na po-
dročju varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, 
vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja 
(stanovanja, domovi), socialne varnosti, kulture, športa in re-
kreacije;

3. preprečuje in blaži socialne ter psihične posledice 
invalidnosti;

4. usposablja invalide za samopomoč ter svojce in prosto-
voljce za življenje in delo z invalidi;

5. razvija socialne spretnosti invalidov in njihovo informi-
ranost na različnih področjih življenja;

6. predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese inva-
lidov na državni ali lokalni ravni;

7. uspešno izvaja vsaj en posebni socialni program, ki 
podpira neodvisno življenje določene skupine invalidov.

5. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov  

za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju  
socialnega varstva)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 
svojega delovanja za opravljanja humanitarne dejavnosti na 
področju socialnega varstva, če izpolnjuje vsaj šest od nasle-
dnjih kriterijev, pri čemer mora obvezno izpolnjevati kriterije iz 
1., 2., 3. in 4. točke:

1. kontinuirano izvaja programe in storitve v neposredno 
korist posameznikov, katerih namen je zlasti reševanje ogro-
ženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk 
in težav, izboljšanje oziroma preprečevanje poslabšanja social-
nega položaja ter ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno 
in samostojno življenje oseb iz ranljivih družbenih skupin, ter 
ima pri izvajanju preverljive rezultate in primeren doseg pri 
ciljnih skupinah;

2. ima posvetovalno telo, ki daje mnenje k njenim pro-
gramom, jih spremlja in strokovno vodi. Posvetovalno telo 
sestavljajo priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva;



Stran 7008 / Št. 59 / 4. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije

3. svojo dejavnost v celoti ali pretežno opravlja s prosto-
voljci;

4. nudenja pomoči ne omejuje le v korist svojih članov in 
pomoč potrebnim nudi brez plačila, pri čemer se za plačilo ne 
šteje prispevek k materialnim stroškom izvajanja programa ali 
storitev;

5. prispeva k širjenju humanitarne dejavnosti tako, da 
osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organi-
ziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, 
seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj s 
področja socialnega varstva v obsegu najmanj 30 ur v enem 
letu;

6. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali stro-
kovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziro-
ma periodične publikacije;

7. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali 
mednarodni ravni;

8. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofi-
nancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

9. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

6. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju 

varstva enakih možnosti žensk in moških)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk 
in moških, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za zago-
tavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih področij: 
zaposlovanje, zdravje, preprečevanje nasilja nad ženskami, 
partnerski odnosi in človekove pravice;

2. prispeva k uresničevanju enakosti spolov tako, da ne-
vladna organizacija osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno 
znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posve-
tov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in 
izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. izdaja ali objava vsaj enega strokovnega članka ali 
strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne 
oziroma periodične publikacije, ali raziskovalnega dela;

4. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali 
mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofi-
nancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

7. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju 

varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju varstva pred diskriminacijo ali 
varstva človekovih pravic, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih 
kriterijev:

1. izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za za-
gotavljanje varstva pred diskriminacijo na različnih področjih 
družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v 
drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, social-
nem, kulturnem, civilnem ali drugem področju;

2. prispeva k uresničevanju varstva pred diskriminacijo 
ali varstva človekovih pravic tako, da osvešča, izvaja promo-
cijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganizira-
njem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in 
drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur 
v enem letu;

3. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali stro-
kovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne ozi-
roma periodične publikacije ali izdaja oziroma objava razisko-
valnega dela;

4. je prejela priznanje ali nagrado za delo na lokalni, dr-
žavni ali mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofi-
nancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

8. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov  

na področju vojnih invalidov)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju vojnih invalidov, če izpolnjuje 
vsaj tri od naslednjih kriterijev, pri čemer mora izpolnjevati 
kriterija iz 1. in 2. točke:

1. kontinuirano izvaja vključevanje invalidov v okolje in 
delo tako, da izvaja, organizira ali kako drugače omogoča 
zdraviliško in klimatsko zdravljenje, zdravstveno oskrbo, nego, 
terapije, invalidske, tehnične pripomočke in prilagoditve;

2. na področju socialno zdravstvenega varstva kontinu-
irano izvaja in organizira seminarje ali delavnice za ohranja-
nje zdravja ter različne oblike podpore v primeru finančne 
ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno 
vključenost;

3. je prejela priznanje ali nagrado za delo na državni ali 
mednarodni ravni;

4. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

9. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju 

žrtev vojnega nasilja)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju žrtev vojnega nasilja, če izpol-
njuje vsaj tri od naslednjih kriterijev, pri čemer mora izpolnjevati 
kriterija iz 1. in 2. točke:

1. kontinuirano izvaja dejavnosti za ohranjanje zgodovin-
skega izročila žrtev vojnega nasilja tako, da izvaja, organizira ali 
kako drugače omogoča izvajanje spominskih proslav, razstav, 
predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje 
prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih 
osveščanju in posredovanju zgodovinskega izročila;

2. na področju socialno zdravstvenega varstva kontinu-
irano izvaja in organizira seminarje ali delavnice za ohranja-
nje zdravja ter različne oblike podpore v primeru finančne 
ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno 
vključenost;

3. je prejela priznanje ali nagrado za delo na državni ali 
mednarodni ravni;

4. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni 
ravni.

10. člen
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju 

varnosti in zdravja pri delu)
Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke 

svojega delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu, če 
izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. prispeva k razvoju področja varnosti in zdravja pri delu 
s sodelovanjem v delovnih skupinah in telesih na področju 
varnosti in zdravja pri delu;

2. izvaja promocijo varnosti in zdravja pri delu na konfe-
rencah, sejmih in drugih prireditvah ter z izdajanjem ali posre-
dovanjem promocijskega in informativnega materiala;

3. širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem 
izobraževanj, seminarjev in usposabljanj na področju varnosti 
in zdravja pri delu;

4. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ter izdaja 
strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne 
oziroma periodične publikacije;
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5. je prejela priznanje ali nagrado za delo na lokalni, dr-
žavni oziroma mednarodni ravni.

11. člen
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev)

Nevladna organizacija izpolnjevanje kriterijev izkazuje s 
poročilom iz prve alineje drugega odstavka 8. člena Zakona o 
nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ali z drugimi 
dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija po 
tem pravilniku.

KONČNI DOLOČBI

12. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših 
dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v 
javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, 
št. 2/17 in 21/18 – ZNOrg).

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0072-3/2019
Ljubljana, dne 20. septembra 2019
EVA 2019-2611-0023

Mag. Ksenija Klampfer
ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in v povezavi s četrtim odstav-
kom 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami (Uradi list RS, št. 41/17) minister 
za izobraževanje, znanost in šport izdaja

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

o metodologiji za oblikovanje cen programov  
v vrtcih, ki izvajajo javno službo

1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov 

v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05 in 93/15) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Dodatni stroški za otroka, ki je vključen v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni 
oddelek, se določijo na podlagi individualnega načrta pomo-
či družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima in veljavnih 
normativov (npr. dodatni stroški za spremljevalca, tolmača za 
slovenski znakovni jezik, vzgojitelja za zgodnjo obravnavo, 

medicinsko dietno prehrano, prosta mesta v oddelku zaradi 
znižanega normativa).

Če strokovni ali drugi delavec izvaja pomoč za več otrok, 
se strošek za posameznega otroka določi v sorazmernem 
deležu, ki ga delavec opravi za tega otroka.

Višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim števi-
lom otrok se upoštevajo, če vrtec dejansko oblikuje oddelek z 
manjšim številom otrok.

Vrtec izda ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih 
stroškov otroka in ga posreduje občini zavezanki za plačilo 
razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki 
je dolžna kriti dodatne stroške. Stroške prostih mest brez živil 
krije občina zavezanka.

Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka je podlaga za 
izstavitev mesečnega računa občini zavezanki.«.

2. člen
Za 11. členom se dodata nova 1.A točka in 11.a člen, ki 

se glasita:

»1.A Financiranje oddelkov prilagojenega programa  
v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok  

in mladostnikov s posebnimi potrebami

11.a člen
Oddelki prilagojenega programa za predšolske otroke, ki 

delujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami in ki jih v sistemizaciji zavoda 
odobri ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, se v skladu z 
Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) financi-
rajo po posameznih namenih, ki so elementi za izračun cene 
iz državnega proračuna, razen stroškov živil.

Višino stroškov živil iz 7. člena tega pravilnika sprejme 
svet zavoda.

Staršem, ki imajo otroka vključenega v oddelke iz prvega 
odstavka tega člena, se lahko zaračunajo stroški živil za dneve 
prisotnosti otroka v oddelku, razen tistim staršem, ki bi bili v 
skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ura-
dni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 
77/18 in 47/19) oproščeni plačila vrtca.«.

3. člen
Za novim 11.a členom se dodata nova 1.B točka in 

11.b člen, ki se glasita:

»1.B. Financiranje višjih stroškov delovanja razvojnih 
oddelkov vrtcev iz državnega proračuna

11.b člen
Za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otro-

ke, ki se izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev, se iz državnega 
proračuna, v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejav-
nost predšolske vzgoje, zagotavljajo sredstva za plačilo višjih 
stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev.

Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vrtcu zago-
tavlja višje stroške iz prejšnjega odstavka v višini razlike med 
ceno programa, ki je v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17) osnova za plačilo staršev za otroke 
s posebnimi potrebami, in ceno razvojnega oddelka.

Ne glede na 5. člen tega pravilnika se stroški dela za-
poslenih na podlagi ugodnejših normativov, ki jih v skladu s 
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) odobri občina, 
pri izračunu cene razvojnega oddelka ne upoštevajo.
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Če delo v razvojnih oddelkih opravljajo tudi zaposleni, 
ki jih je kot ugodnejše normative odobrila občina, v razvojni 
oddelek pa so vključeni otroci iz več občin, se stroški dela za 
te zaposlene krijejo na podlagi pogodbe, ki ureja medsebojna 
razmerja občin in vrtca.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Za otroka s posebnimi potrebami, ki je na dan uveljavitve 

tega pravilnika vključen v program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo na podlagi odločbe o usmeritvi, se 
upoštevajo dodatni stroški v skladu z 11. členom Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 
do izteka veljavnosti odločbe o usmeritvi.

5. člen
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, v obdobju od 

1. septembra 2019 do uveljavitve normativov za izvajanje prila-
gojenega programa za predšolske otroke v skladu z Zakonom o 
celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potre-
bami (Uradni list RS, št. 41/17), zagotavlja vrtcem sredstva za 
višje stroške delovanja razvojnih oddelkov v višini razlike med 
povprečno ceno programov razvojnih oddelkov in povprečno 
ceno programov prvega in drugega starostnega obdobja, ki 
se izračunata na podlagi veljavnih cen v javnih vrtcih na dan 
1. september tekočega leta. Tako ugotovljena višina razlike se 
množi s šest (normativno število otrok v oddelku) in predstavlja 
višji strošek delovanja razvojnega oddelka.

Podatke o povprečnih cenah iz prejšnjega odstavka in 
ugotovljeno višino višjih stroškov za delovanje razvojnega od-
delka določi s sklepom za posamezno šolsko leto minister, 
pristojen za predšolsko vzgojo, in ga objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, do 15. oktobra 
tekočega leta.

Vrtcu se zagotavljajo pripadajoča sredstva iz tega člena 
na podlagi mesečnega zahtevka za pretekli mesec.

6. člen
Oddelki prilagojenega programa, ki so jih javni vrtci or-

ganizirali do uveljavitve tega pravilnika, se financirajo v skladu 
s tem pravilnikom od 1. septembra 2019 dalje. Vrtci, ki bodo 
organizirali oddelke prilagojenega programa po uveljavitvi tega 
pravilnika, morajo za njihovo delovanje pridobiti sklep ministra 
o dodelitvi prilagojenega programa, kot to določa Zakon o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

7. člen
V obdobju od 1. septembra 2019 do uveljavitve norma-

tivov za izvajanje programov za predšolske otroke, v skladu 
z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), strokovna sku-
pina za zgodnjo obravnavo, na podlagi individualnega načrta 
pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima, določi 
največji obseg dodatne strokovne pomoči otroku v tekočem šol-
skem letu. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v strnjeni 
obliki ali neenakomerno, pri čemer skupni obseg ne presega 
120 ur v posameznem šolskem letu oziroma v sorazmernem 
deležu, če je otroku dodatna strokovna pomoč dodeljena tekom 
šolskega leta. Do vzpostavitve delovnega mesta vzgojitelja za 
zgodnjo obravnavo dodatno strokovno pomoč izvaja vzgojitelj 
za dodatno strokovno pomoč.

Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo določi tudi ob-
seg izvajanja fizične pomoči otroku v času njegovega bivanja 
v vrtcu ob smiselni uporabi 23. člena Pravilnika o normativih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 

št. 27/14, 47/17 in 43/18) in upoštevaje potrebe otroka tudi 
način ter obseg vključevanja strokovnega delavca za znakovni 
jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z 
gluhoslepimi, do največ 15 ur tedensko.

Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo lahko zaradi 
vključitve otrok s posebnimi potrebami, zmanjša število otrok 
v oddelku ob smiselni uporabi Pravilnika o normativih za opra-
vljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 
47/17 in 43/18).

8. člen
Glede na obseg dodatne strokovne pomoči, fizične pomo-

či otroku v času njegovega bivanja v vrtcu, obseg dela strokov-
nega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno 
sporazumevanje in delo z gluhoslepimi ter manjše število otrok 
v oddelku, ki ga določi strokovna skupina za zgodnjo obravna-
vo na podlagi prejšnjega člena, vrtec izda ugotovitveni sklep o 
vrsti in obsegu dodatnih stroškov otroka in ga posreduje občini 
zavezanki za plačilo dodatnih stroškov za otroka.

Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka je podlaga za 
izstavitev mesečnega računa občini zavezanki.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-17/2019
Ljubljana, dne 19. septembra 2019
EVA 2019-3330-0012

Dr. Jernej Pikalo
minister 

za izobraževanje, znanost in šport

2622. Odredba o sprejetju izobraževalnih 
programov srednjega poklicnega in srednjega 
strokovnega izobraževanja

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

O D R E D B O
o sprejetju izobraževalnih programov 

srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 173. seji, 
dne 21. 6. 2019, se sprejmejo:

1. prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicne-
ga izobraževanja:

– Administrator, ki nadomešča obstoječi program, obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;

– Mesar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 55/07;

– Pek, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 55/07 in

– Trgovec, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 53/08.

2. prenovljeni izobraževalni programi srednjega strokov-
nega izobraževanja, prilagojeni za dvojezično izvajanje v slo-
venskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju 
v Prekmurju:
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– Ekonomski tehnik (DV), ki nadomešča obstoječi pro-
gram, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;

– Kemijski tehnik (DV), ki nadomešča obstoječi program, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/14 in

– Strojni tehnik (DV), ki nadomešča obstoječi program, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08.

3. novi izobraževalni programi poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, prilagojeni za izvajanje v slovenskem učnem 
jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri:

– SPI Bolničar negovalec (SI);
– SSI Predšolska vzgoja (SI);
– PTI Ekonomski tehnik (SI);
– PTI Gastronomija (SI);
– PTI Strojni tehnik (SI);
– PTI Tehnik mehatronike (SI) in
– PTI Tehnik računalništva (SI).

2. člen
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministr-

stvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni 
strani.

(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo 
izvajati s šolskim letom 2020/2021.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-53/2019
Ljubljana, dne 30. septembra 2019
EVA 2019-3330-0037

Dr. Jernej Pikalo
minister

za izobraževanje, znanost in šport

2623. Odredba o Programu promocije in informiranja 
javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom 
na ekološki shemi kakovosti in shemi izbrana 
kakovost, za obdobje do 30. junija 2021

Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 28.b člena Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

O D R E D B O
o Programu promocije in informiranja javnosti  
o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki 

shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost,  
za obdobje do 30. junija 2021

1. člen
(1) S to odredbo se sprejme Program promocije in infor-

miranja javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki 
shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost (v nadaljnjem bese-
dilu: program), za obdobje do 30. junija 2021.

(2) Pomoč po programu se dodeli v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 
L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z 
Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 
z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU).

2. člen
Program je kot Priloga sestavni del te odredbe.

3. člen
(1) Določbe te odredbe se začnejo uporabljati naslednji 

dan po prejetju obvestila Evropske komisije o potrditvi sheme 
državne pomoči po programu.

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, objavi naznanilo o prejetju obvestila Evropske komisije 
iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-246/2019
Ljubljana, dne 30. septembra 2019
EVA 2019-2330-0088

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA: PROGRAM PROMOCIJE IN INFORMIRANJA JAVNOSTI O SHEMAH KAKOVOSTI, S 
POUDARKOM NA EKOLOŠKI SHEMI KAKOVOSTI IN SHEMI IZBRANA KAKOVOST  
 
 
 

1. Vsebina  
 

Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 28.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme) ter Strateškega 
načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019–2025, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 20. decembra 2018, ta program natančneje določa način in oblike izvajanja 
programa promocije ter informiranja javnosti, trajanje in raven izvajanja dejavnosti, izvajalce 
dejavnosti in način izbire teh, upravičence, upravičene stroške, finančni načrt ter merila in pogoje za 
porabo sredstev. 
 
Dejavnosti promocije in informiranja javnosti po tem programu se izvajajo v skladu z Uredbo 
702/2014/EU. 
 

2. Informacije o nacionalnih shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki shemi kakovosti 
in shemi izbrana kakovost  

 
2.1. Shema izbrana kakovost  

 
Shemo izbrana kakovost določa Pravilnik o postopku priznanja nacionalne označbe »izbrana 
kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15 in 32/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o izbrani kakovosti). 
Pravilnik o izbrani kakovosti je pripravljen in notificiran v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju 
tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37).  
 
Shema izbrana kakovost je nacionalna shema, ki izpolnjuje zahteve iz točke (b) drugega odstavka 20. 
člena Uredbe 702/2014/EU. 
 
Kmetijski proizvodi in živila, ki so lahko vključeni v shemo izbrana kakovost in se lahko označujejo z 
zaščitnim znakom označbe izbrana kakovost, so iz sektorjev pridelave in predelave mleka, mesa, 
sadja, vrtnin, žit, oljnic, grozdja za vino in medu.  
 
Posebne lastnosti proizvodov iz sheme izbrana kakovost so opredeljene v specifikacijah  sektorjev, ki 
so potrjene v skladu s Pravilnikom o izbrani kakovosti. Posebne lastnosti so vezane na pridelavo, 
predelavo ali kakovost in poreklo osnovne surovine. Skladnost s specifikacijami preverjajo 
akreditirane organizacije za kontrolo in certificiranje v skladu z 12. členom Pravilnika o izbrani 
kakovosti.   
 
Preglednost in popolna sledljivost kmetijskih proizvodov sta zagotovljeni s pridelavo in predelavo 
proizvajalcev po natančno določenih specifikacijah za posamezne proizvode ter z izvajanjem 
ustreznega nadzora in kontrol. Izpolnjevanje pogojev iz shem kakovosti preverja akreditirana 
organizacija za kontrolo in certificiranje iz 92. člena ZKme ter v skladu s Pravilnikom o izbrani 
kakovosti. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
Shema izbrana kakovost je odprta za vse proizvajalce držav članic Evropske unije in tretjih držav, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje iz Pravilnika o izbrani kakovosti. Shema izbrana kakovost ima 
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pozitiven učinek na krepitev prehranskih verig na lokalnih območjih, saj spodbuja tesno sodelovanje 
pridelovalcev in predelovalcev. Potrošniku proizvodi iz sheme izbrana kakovost nudijo zagotovilo o 
kakovosti in jasno informacijo o poreklu proizvoda. Proizvodi s pridobljenim certifikatom se lahko 
označujejo z zaščitnim znakom izbrana kakovost in kot taki tudi tržijo. 
 

2.2. Ekološka shema kakovosti 

Ekološka shema kakovosti je evropska shema, ki izpolnjuje zahteve iz tretje alineje točke (a) drugega 
odstavka 20. člena Uredbe 702/2014/EU. 

Ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo je v skladu z 72. členom ZKme kmetijski pridelek ali živilo, 
pridelano in predelano po naravnih metodah in postopkih. 

Podrobnejši pogoji o ekološki pridelavi in predelavi ter načinu kontrole glede na vrsto kmetijskega 
pridelka ali živila so predpisani s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov 
oziroma živil (Uradni list RS, št. 72/18 in 17/19 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o ekološki 
pridelavi) v skladu z  z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 
(UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/848/EU) in Uredbo 
Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke 
pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. 9. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1584 z dne 22. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 
889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi 
in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 264 z 
dne 23. 10. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES). 

Ekološko kmetijstvo je oblika kmetovanja, pri kateri se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in 
reja živali ter s tem sledenje naravnim metodam in kroženje snovi v naravi. Poleg pridelave 
visokokakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni tudi trajnostno gospodarjenje z 
naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali. Uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, 
kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in 
proizvodov, pridobljenih iz teh organizmov, ter različnih regulatorjev rasti ni dovoljena. Kmetijski 
pridelki oziroma živila se označujejo z enotno označbo »ekološki«, ko je bil za kmetijski pridelek 
oziroma živilo izdan certifikat v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi, Uredbo 2018/848/EU in 
Uredbo 889/2008/ES. 

Označevanje ekološko pridelanih in predelanih proizvodov natančneje določajo 12., 34. in 38. člen 
Pravilnika o ekološki pridelavi, ki določa tudi uporabo evropskega logotipa pri označevanju kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Kmetijski pridelki oziroma živila so lahko označeni še dodatno z nacionalnim 
zaščitnim znakom v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov 
oziroma živil.  

Ob tem je zagotovljen nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov 
oziroma živil »od njive do krožnika«, kar pomeni še večje zagotovilo potrošnikom, da se odločajo za 
varna živila. 

Ekološka shema kakovosti vključuje zavezujoče specifikacije končnih proizvodov, pri čemer je 
skladnost s temi specifikacijami preverjana. Če se neki proizvod označuje kot »ekološki«, mora biti za 
tak proizvod izdan certifikat. Certifikat izda organizacija za kontrolo in certificiranje ekološke 
pridelave, ki je pooblaščena, da opravlja kontrolo ekološke pridelave in predelave oziroma ekoloških 
proizvodov. Pooblaščena organizacija mora izpolnjevati pogoje iz 43. člena Pravilnika o ekološki 
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pridelavi. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tako je ekološka shema kakovosti 
pregledna in zagotavlja popolno sledljivost kmetijskih proizvodov ter je nadzirana prek kontrolnih in 
inšpekcijskih služb. 

Ekološka shema kakovosti je dostopna vsem proizvajalcem iz drugih držav članic Evropske unije in 
tretjih držav. Kmetija, ki želi ekološko kmetovati in pridobiti ekološki certifikat za kmetijske pridelke 
oziroma živila, se mora vpisati oziroma vključiti v eno izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in 
certificiranje ter kmetovati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetijstvo. Pri dajanju v promet 
mora ekološki kmetijski pridelek ali živilo spremljati certifikat, s katerim se dokazuje, da ekološki 
kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje zahteve iz Uredbe 2018/848/EU, Uredbe 889/2008/ES in 
Pravilnika o ekološki pridelavi. Predpisi za ekološko kmetovanje so poenoteni na ravni Evropske unije, 
zaradi česar je ekološka shema kakovosti dostopna vsem proizvajalcem iz drugih držav članic 
Evropske unije ter tretjih držav. 

3. Obdobje in raven izvajanja programa 
 
Ta program se začne izvajati naslednji dan po prejetju obvestila Evropske komisije o potrditvi sheme 
državne pomoči po tem programu in se izvaja do 30. junija 2021.  
 

4. Način izvajanja programa 
 
Dejavnosti promocije in informiranja po tem programu ne izvaja skupina ali organizacija 
proizvajalcev, kot je opredeljena v 43. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za izvedbo oblik promocije in 
informiranja po tem programu v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, izbere enega ali več  
izvajalcev promocije in informiranja, ne glede na njihovo velikost. Ministrstvo izvajalca izbere in mu 
dodeli sredstva za izvedene dejavnosti promocije in informiranja po tem programu v skladu s 
postopki javnega naročanja iz predpisa, ki ureja javno naročanje. 
  
Ponudniki v postopkih iz prejšnjega odstavka oddajo ponudbe za izvedbo dejavnosti promocije in 
informiranja po tem programu. Pogoji in merila so oblikovani na način, da se zagotovi učinkovitost 
promocije in informiranja ter transparentnost in enaka obravnava vseh ponudnikov storitev. Za 
izvajalca dejavnosti je lahko izbran ponudnik, ki izpolnjuje pogoje glede registracije dejavnosti, 
finančne sposobnosti, kadrovske sposobnosti in  izkušenj na podobnih projektih (reference). 
Podrobnejši pogoji in merila za izbiro izvajalca se določijo v javnem naročilu. Z izbranim izvajalcem se 
sklene pogodba ali naročilnica v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje. 
 

5. Izplačilo pomoči za opravljene storitve  
 
Izvajalcem storitev, ki so izbrani v skladu s prejšnjo točko, se storitve promocije in informiranja 
izplačajo na podlagi računov, s priloženimi:  

 dokazili o izvedbi dejavnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in  
 drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu.  

 
6. Področja, izvzeta iz pomoči 

 
Do pomoči po tem programu niso upravičeni subjekti, ki:   

 so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske 
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

 so podjetja v težavah, kot so opredeljena v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU; 
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 v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, ne izpolnjujejo pogojev glede 
sposobnosti ponudnika.  

 
Pomoč po tem programu se ne uporablja: 

 za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice Evropske unije, in sicer če 
je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;  

 če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 
 

7. Navajanje porekla, podjetij in njihovih blagovnih znamk  
 
Pri izvajanju dejavnosti promocije in informiranja po tem programu imajo korist vsi proizvajalci 
posameznih kmetijskih proizvodov. Pri tem se ne omenja posameznega podjetja ali blagovne znamke, 
promocijske kampanje pa niso zasnovane za proizvode posameznega podjetja oziroma podjetij. 
 
Poreklo kmetijskih proizvodov se lahko navaja v dejavnostih promocije in informiranja o pomenu in 
značilnostih nacionalnih shem kakovosti iz 2. točke tega programa, če je takšna navedba v sporočilu 
drugotnega pomena. Sklic na poreklo ne sme biti diskriminatoren in namenjen spodbujanju porabe 
kmetijskega proizvoda le zaradi njegovega porekla, spoštovati mora splošna načela prava Evropske 
unije in ne sme omejevati prostega pretoka kmetijskih proizvodov.  
 
Pri dejavnostih promocije in informiranja po tem programu promocija blagovnih znamk ni dovoljena. 
Dejavnosti promocije in informiranja tudi ne smejo ogroziti prodaje ali zmanjšati ugleda proizvodov 
drugih držav članic Evropske unije. 

Dejavnosti promocije in informiranja po tem programu se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 
1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o 
novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 
št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1).  

 
8. Združevanje pomoči 

 
Pomoč po tem programu se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem ali skupaj s pomočjo ad hoc pod 
pogojem, da skupni znesek državne pomoči za isti namen oziroma dejavnost ne presega največje 
intenzivnosti pomoči iz 24. člena Uredbe 702/2014/EU. 
 
Poleg pomoči po tem programu se lahko v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti 
prekrivajo, dodeli katerakoli druga državna pomoč, če se s takim združevanjem ne preseže največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to vrsto pomoči v skladu z Uredbo 
702/2014/EU. 

Pomoč po tem programu se ne dodeli poleg plačil iz drugega odstavka 81. in 82. člena Uredbe (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in 
(EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 
2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14) v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s 
takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči  iz Uredbe 702/2014/EU. 

 
Pomoč po tem programu se ne dodeli poleg nobene pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči  iz Uredbe 702/2014/EU. 
 
Pomoč po tem programu ne vključuje neposrednih plačil upravičencem, ampak se jim dodeli v obliki 
subvencioniranih storitev. Pomoč se izplača izvajalcu storitev v skladu s 5. točko tega programa.  
 

9. Preglednost in poročanje 
 
V skladu z drugim in četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU se na spletni strani ministrstva 
objavijo informacije o shemi pomoči po tem programu. Te informacije so na voljo splošni javnosti 
brez omejitev deset let od datuma zadnje dodelitve pomoči po tem programu. 
 
Ministrstvo poroča Evropski komisiji o dodelitvi pomoči iz tega programa v skladu z 12. členom 
Uredbe 702/2014/EU. 
 

10. Hramba dokumentacije 
 
Ministrstvo natančne evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih pomočeh hrani deset let od 
dneva, ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po tem programu. 
 
 

11. Upravičeni stroški 
 
Stroški, upravičeni za pomoč po tem programu, so stroški širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih 
informacij o shemah kakovosti iz 2. točke tega programa, ki vključujejo stroške idejno-oblikovalske 
zasnove, izdelave, produkcije, organizacije ter izvedbe dejavnosti promocije in informiranja, vključno 
s stroški zakupa oglasnega prostora, in podobno, ter nastanejo po podpisu pogodbe za izvedbo 
dejavnosti promocije in informiranja po tem programu. 
 

12. Oblike promocije in informiranja 
 
Ponudniki v ponudbi za izvajanje dejavnosti promocije in informiranja po tem programu predložijo 
predlog najoptimalnejšega nabora orodij oziroma kanalov promocije in informiranja z naslednjega 
seznama: 

a) oglaševanje »above-the-line« v klasičnih medijih (TV, radio, tisk, splet in digitalni kanali, 
oglaševanje na prostem ipd.) ali na maloprodajnih mestih; 

b) informiranje in promocija »below-the-line«, vključno z razdeljevanjem publikacij in 
promocijskega materiala neposredno potrošnikom, promocijski material za potrošnike ter 
različne publikacije v tiskani in digitalni obliki; 

c) dejavnosti odnosov z javnostmi; 
       č)    promocijski, izobraževalni in informativni dogodki za različne ciljne javnosti; 

d) spletne strani in različna družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, Pinterest); 
e) digitalne in analogne igre ter programi. 
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13. Upravičenci do pomoči  
 
Upravičenci do pomoči po tem programu so vsa podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 
predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, kot so opredeljeni v 4. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU. 
    
 

14. Financiranje ukrepa in stopnja intenzivnosti pomoči 
 
Pomoč po tem programu se dodeli do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Finančna sredstva za 
pomoč po tem programu se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, in sicer največ do skupne 
višine 715.000  eurov v obdobju izvajanja tega programa. 
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2624. Notarska tarifa

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o no-
tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ministrica za pravosodje 
določa

N O T A R S K O   T A R I F O

1. člen
(vsebina)

(1) Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja 
notarskih storitev. Po njej se vrednotijo notarske storitve, do-
ločene v Zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13; v na-
daljnjem besedilu: zakon).

(2) Pristojbine za notarske storitve so določene v tarifnih 
številkah, ki so kot Priloga 1 sestavni del te tarife.

(3) Storitve zastopanja strank, ki jih opravi notar, se vre-
dnotijo po odvetniški tarifi.

(4) Izvleček pristojbin za notarske storitve, ki je kot Priloga 
2 sestavni del te tarife, je vidno izobešen v notarski pisarni.

2. člen
(notarska pristojbina)

(1) Za notarsko storitev, ki je glede na obseg, pravno 
zahtevnost in odgovornost ocenjena kot povprečna, se obra-
čuna pristojbina po tej tarifi v polnem znesku, kot je določena 
v Prilogi 1 te tarife.

(2) V pristojbini za notarsko storitev iz prejšnjega odstavka 
so vrednotena tudi običajna pripravljalna dela, ki so povezana 
z notarsko storitvijo (posveti s stranko in drugimi udeleženci 
posla, koncipiranje, branje in obrazložitev notarske listine).

(3) Za delo, ki je neobičajno obsežno (na primer notarska 
storitev, pri kateri gre za več kot 25 nepremičnin ali premičnin 
ali ki presega šest ur dela), sme notar za porabljeni čas obraču-
nati pristojbino po tarifni številki 17, vendar za ta posebni primer 
znižano za 10 odstotkov.

3. člen
(zvišanje pristojbine)

(1) V primeru uporabe tujih pravnih virov, posebnega stro-
kovnega znanja s področja drugih strok ali pri uporabi tujega 
jezika ali pravnega specialističnega znanja, sme notar pristoj-
bino zvišati iz vsakega od navedenih razlogov za 25 odstotkov, 
vendar iz vseh navedenih razlogov za največ 100 odstotkov.

(2) Za delo, ki ga notar na zahtevo stranke ali zaradi pre-
prečitve nastanka škodljivih posledic, ki bi za stranko lahko na-
stale zaradi prekoračitve roka, opravi v času med 18. in 8. uro 
ali ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se pristojbine 
zvišajo za 25 odstotkov.

4. člen
(potrjevanje zasebnih listin)

(1) Skupna višina pristojbine za sestavo in za potrditev 
zasebnih listin po 49. in 50. členu zakona se odmeri v enaki 
višini kot pristojbina, ki je v Prilogi 1 te tarife določena za se-
stavo notarskih zapisov.

(2) Če za potrditev zasebne listine po določbi 49. člena 
zakona ni treba sestaviti notarskega zapisa, se določi pristoj-
bina v enaki višini kot pristojbina, ki je v Prilogi 1 te tarife dolo-
čena za sestavo notarskega zapisa, znižana za eno četrtino.

5. člen
(izdatki za stranko)

(1) Stranka notarju povrne sodne in upravne takse, iz-
vednine, cenitve, izdatke za hrambo premoženja ter druge 
izdatke, ki jih je zanjo založil.

(2) Stranka povrne notarju tudi izdatke za poštne storitve, 
obrazce, bančne storitve, fotokopiranje dokumentacije in druge 
drobne izdatke. Te izdatke notar obračuna v dejanski višini ali v 
višini 2 odstotka od skupne cene storitve, če ta znaša skupaj do 
523 eurov. Pri zadevah, v katerih skupna cena storitve presega 
523 eurov, pa notar obračuna še 1 odstotek od presežka nad 
523 eurov, če glede na vrsto izdatka tega ni mogoče obračunati 
v dejanski višini.

6. člen
(potni stroški)

(1) Notar ima pravico do povračila izdatkov za potne 
stroške, pravico do dnevnice in povračilo dejanskih stroškov 
za prenočevanje, če so ti stroški povezani z opravljanjem 
notarskih storitev.

(2) Notar ima pravico do uporabe osebnega avtomobila 
in povračila kilometrine za potovanje na razdalji do 300 km 
v eno smer, pri čemer se sme notar s stranko dogovoriti za 
uporabo osebnega avtomobila in plačilo kilometrine tudi na 
daljši razdalji.

(3) Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila se lahko 
odmeri največ v višini, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino ne 
všteva v davčno osnovo.

(4) Če notar uporablja javna prevozna sredstva (vlak, 
avtobus, ladja ali letalo), je upravičen do uporabe poslovnega 
razreda ali 1. razreda in do uporabe spalnika v vlaku ali kabine 
na ladji, če opravi potovanje ponoči.

(5) Dnevnica za odsotnost iz kraja notarske pisarne se 
lahko odmeri največ v višini, ki se po zakonu, ki ureja dohodni-
no ne všteva v davčno osnovo.

(6) Pravice iz prvega do petega odstavka tega člena pri-
padajo tudi notarskemu uslužbencu, če je njegova prisotnost 
pri izvedbi notarske storitve nujna. Notar v ustreznem vpisniku 
navede razloge za nujno prisotnost notarskega uslužbenca pri 
izvedbi notarske storitve.

(7) Za odsotnost iz pisarne med potovanjem zaradi izved-
be notarske storitve pripada notarju za vsake začete pol ure 
odsotnosti urnina v višini 10 eurov.

7. člen
(osnove za odmero pristojbine)

Pristojbine za notarsko storitev po tej tarifi se odmerijo:
– po vrednosti predmeta,
– po strokovni zahtevnosti oziroma zapletenosti zadeve,
– po strokovnem znanju s področja drugih strok,
– glede na število pravočasno prijavljenih terjatev,
– po porabljenem času in
– v stalnem znesku.

8. člen
(odmera pristojbine po vrednosti predmeta)

(1) Za sestavo notarskih listin, zasebnih listin in za plačilo 
drugih notarskih storitev, pri katerih je vrednost predmeta znana 
ali se lahko določi, se pristojbina odmeri od vrednosti predmeta, 
na katerega se storitev nanaša.

(2) Osnova za odmero pristojbine je prometna vrednost 
predmeta ob sklenitvi pravnega posla brez odbitka dolgov.

(3) Notar sme določiti prometno vrednost predmeta ne 
glede na vrednost, ki jo stranka in drugi udeleženci posla nave-
dejo kot vrednost pravnega posla, če tako navedena vrednost 
ne ustreza prometni vrednosti. Pri tem notar upošteva vre-
dnost, ki jo je ugotovil za sklenjeni posel pristojni davčni organ, 
oziroma vrednost, ki jo je ocenil sodno zapriseženi cenilec, 
oziroma tržno vrednost nepremičnine, ugotovljene na podlagi 
zakona, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin.

(4) Osnova za odmero pristojbine pri dvostranskih pravnih 
poslih, pri katerih obveznosti pogodbenih strank nista enaki, je 
višja vrednost.

(5) Pri delitvi skupnega premoženja se kot osnova za 
odmero pristojbine vzame vrednost celotnega premoženja.
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(6) Za sestavo notarskih listin o gospodarskih pogodbah 
je osnova za odmero pristojbine v pogodbi določena vrednost 
predmeta.

(7) Za sestavo ustanovitvenih aktov družb in drugih prav-
nih oseb ter za potrjevanje sklepov organov upravljanja je 
osnova za odmero pristojbine vrednost osnovnega kapitala, 
pri spremembi osnovnega kapitala pa vrednost spremenjenega 
osnovnega kapitala.

(8) Če so predmet pravnega posla vrednostni papirji, ki 
kotirajo na borzi, se osnova za odmero pristojbine izračuna po 
borznem tečaju, veljavnem na dan pred sklenitvijo pravnega 
posla.

(9) Notarske storitve, ki niso opisane v Prilogi 1 te tarife, 
se vrednotijo s primerjavo podobnih storitev, ki so ovrednotene 
v Prilogi 1 te tarife. Pri vrednotenju se upoštevajo tarifne števil-
ke za podobna opravila in porabljeni čas ter določbe te tarife.

9. člen
(odmera pristojbine po porabljenem času)

(1) Če se pristojbina za opravljeno notarsko storitev ne 
more odmeriti po vrednosti predmeta in tudi ne v stalnem 
znesku in ni s to tarifo drugače določeno, se odmeri po pora-
bljenem času.

(2) Pri določitvi časa, potrebnega za posamezno notarsko 
storitev, se poleg časa, ki je potreben za sestavo notarske 
listine ali druge notarske storitve, upošteva tudi čas, ki ga je 
notar porabil za posvet s stranko in drugimi udeleženci, čas za 
druga pripravljalna dela notarja in čas odsotnosti iz pisarne, če 
se storitev opravi zunaj notarske pisarne.

(3) Za sestavo meničnih in čekovnih protestov se pristoj-
bina odmeri od vrednosti in po porabljenem času, če se storitev 
opravi zunaj notarske pisarne.

10. člen
(neveljavnost dogovora)

Dogovor o višini pristojbine, sklenjen v nasprotju z določili 
te tarife, je neveljaven.

11. člen
(izjemno znižanje ali odpustitev pristojbine)

(1) Notar na prošnjo fizične osebe, ki je v hudi premo-
ženjski stiski, zniža pristojbino, ki bi mu pripadala po tej tarifi, 
izjemoma pa celo odpusti plačilo pristojbine, vendar samo če 
pri poslu, na katerega se nanaša notarska storitev, ni udeleže-
na druga oseba, ki je plačila zmožna.

(2) Notar v ustreznem vpisniku navede razlog za odpu-
stitev pristojbine oziroma znesek nižje odmerjene pristojbine.

(3) O primerih iz prvega odstavka tega člena notar vodi 
posebno evidenco, ki jo na zahtevo predloži predsedniku zbor-
nice.

(4) Fizična oseba, ki prosi za znižanje ali odpustitev pri-
stojbine, na zahtevo notarja izkaže utemeljenost prošnje z 
verodostojnimi pisnimi dokazili (npr. z mnenjem centra za soci-
alno delo, potrdilom o premoženjskem stanju ipd.).

12. člen
(znižanje pristojbine)

(1) Pristojbine, določene v Prilogi 1 te tarife za sestavo 
zasebnih listin ter overitve, ki so v skladu z določbami zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek enakovredne notarskim ove-
ritvam (upravne overitve), so določene kot najvišje pristojbine, 
ki jih sme notar odmeriti za posamezno notarsko storitev.

(2) Notar sme za notarske storitve iz prejšnjega odstavka 
odmeriti nižjo pristojbino kot je za posamezno notarsko storitev 
določena v Prilogi 1 te tarife.

13. člen
(usklajevanje višine pristojbin in zneskov)

Zneski iz te tarife se usklajujejo glede na rast cen življenj-
skih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični 

urad Republike Slovenije. Uskladitev je možna v primeru, ko 
rast cen življenjskih potrebščin v času od uveljavitve zadnjega 
zvišanja preseže 10 odstotkov.

14. člen
(nedokončana storitev)

Če ostane naročena notarska storitev nedokončana, je 
notar upravičen do povrnitve izdatkov in stroškov v celoti ter do 
dela pristojbine, ki ustreza njegovemu že opravljenemu delu, 
če ni sam kriv za nedokončanje storitve ali če lahko stranka in 
drugi udeleženci porabijo delno opravljeno storitev.

15. člen
(neveljavne in neuporabne listine)

(1) Za notarsko listino, ki je zaradi napake v obliki ali 
sicer po krivdi notarja neveljavna ali nepotrebna in za prepise, 
potrdila in overitve, ki so neuporabni zaradi formalnih pomanj-
kljivosti, za katere je odgovoren notar, se pristojbina ne plača, 
že plačano pristojbino pa notar vrne.

(2) Če je listina iz prejšnjega odstavka uporabna kot 
zasebna listina, stranke in drugi udeleženci pa se strinjajo, da 
tako listino uporabijo kot zasebno listino, je notar upravičen 
do povrnitve izdatkov in stroškov ter do pristojbine za sestavo 
zasebne listine.

16. člen
(dolžnost plačila pristojbine)

(1) Za plačilo pristojbine, izdatkov in stroškov notarja so 
zavezane vse osebe, ki so notarsko storitev naročile, z njihovim 
soglasjem pa tudi drugi udeleženci pravnega posla.

(2) Če je za plačilo notarske storitve zavezanih več oseb, 
odgovarjajo notarju solidarno.

17. člen
(plačilo pristojbine in akontacije)

(1) Notar je upravičen do plačila pristojbine neposredno 
po opravljeni storitvi.

(2) Zavezanec za plačilo notarske storitve plača notarju 
storitev po tarifi, veljavni v času, ko je notar storitev opravil.

(3) Notar sme zahtevati, da mu stranka ob naročilu sto-
ritve plača primerno akontacijo za potrebne izdatke in stroške 
ter za pristojbino.

(4) Če akontacija ni plačana takoj ali v roku, ki ga določi 
notar, notar opravi storitev šele po prejemu akontacije.

18. člen
(sodelovanje zapisnih prič in sodnega tolmača)

Če pri sestavi notarske listine sodelujejo zapisne priče ali 
sodni tolmač, udeleženci pravnega posla plačajo tudi stroške 
zapisnih prič in sodnega tolmača ter plačilo, ki pripada sodne-
mu tolmaču.

19. člen
(sodelovanje drugega notarja)

Če pri sestavljanju notarske listine sodelujeta dva notarja, 
obračuna notar, v katerega pisarni se opravlja notarska storitev, 
pristojbino po tej tarifi, drugi notar pa 25 odstotkov pristojbine 
za storitev, pri kateri sodeluje, vendar ne manj kot 26 eurov.

20. člen
(izročitev dokumentacije in obračun storitev ter izstavitev 

računa)
(1) Notar stranki ali drugim udeležencem izroči notarsko 

listino oziroma odpravke, prepise, potrdila, overitve, zasebno 
listino ter druge pisne izdelke, namenjene strankam in udele-
žencem šele potem, ko so stroški, izdatki in pristojbine plačani 
v celoti.

(2) Notar stranki izda specificiran obračun izdatkov, stro-
škov in pristojbine po posameznih tarifnih številkah.
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(3) Če je pristojbina zvišana v skladu s 3. členom te tarife 
ali zaradi zahtevnosti oziroma zapletenosti zadeve, notar v ra-
čunu izrecno navede, za koliko je pristojbina zvišana, in razlog 
za zvišanje pristojbine.

21. člen
(mirna poravnava spora)

(1) Če zavezanec za plačilo ne soglaša s pristojbino, 
izdatki in stroški, kot jih odmeri notar, lahko zahteva sam ali 
notar mirno poravnavo spora pri izvršnem odboru Notarske 
zbornice Slovenije.

(2) Notarska zbornica Slovenije na zaprosilo sodišča ali 
drugih državnih organov poda stališče o pravilnosti in primer-
nosti zahtevanih izdatkov, stroškov in pristojbine.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(odmera pristojbine pred uveljavitvijo tarife)

Pristojbine za notarske storitve, ki so se začele opravljati 
pred uveljavitvijo te tarife, se odmerijo po dosedanjih predpisih.

23. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Notarska tarifa 
(Uradni list RS, št. 94/08, 32/11, 88/12, 7/13 in 15/14).

24. člen
(začetek veljavnosti)

Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 704-35/2019
Ljubljana, dne 20. septembra 2019
EVA 2019-2030-0025

Andreja Katič
ministrica

za pravosodje



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 4. 10. 2019 / Stran 7021 
  

Priloga 1: Pristojbine za notarske storitve 
 
 
 

1. PRISTOJBINE OD VREDNOSTI PREDMETA NOTARSKIH LISTIN 
 

Tarifna številka 1 
 

(1) Za sestavo notarske listine, ki ne spada v tarifno številko 2 do tarifne številke 7, znaša pristojbina 
glede na vrednost predmeta: 
 

Vrednost predmeta  Pristojbina  

nad EUR  do EUR  EUR  
  459  42 

459  2.295  57 
2.295  9.180  95 
9.180  22.950  133 
22.950  114.750  166 

114.750  367.200  314 
367.200  750.000  576 

 
(2) Pri vrednosti predmeta nad 750.000 eurov se za vsakih nadaljnjih 50.000 eurov pristojbina poviša 
za 23 eurov, vendar skupaj največ 1.140 eurov.  
 

Tarifna številka 2 
 

(1) Za notarski zapis pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, pogodbo o ureditvi 
premoženjskopravnih razmerij, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne oziroma preužitkarske 
pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti, gradbene pogodbe ter mešanega pravnega posla, ki 
vsebuje bistvene sestavine dveh ali več različnih pogodb, se odmeri pristojbina po tarifni številki 1, 
zvišana za 25 odstotkov.  
 
(2) Za sestavo notarskega zapisa pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, če vrednost 
premoženja ni znana, znaša pristojbina 314 eurov. 
 

Tarifna številka 3 
 
Za notarski zapis posodbene pogodbe, pogodbe o prevzemu dolga, sporazuma o odstopu pogodbe, 
pogodbe o delu, hrambene pogodbe, poroštvene pogodbe, pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter 
pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah se odmeri pristojbina po tarifni številki 1, 
znižana za 50 odstotkov.  

 
Tarifna številka 4 

 
Za notarski zapis zakupne in najemne pogodbe se odmeri pristojbina od vrednosti zakupnine ali 
najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let, pri najemnih in podnajemnih 
pogodbah, ki se nanašajo na stanovanjske prostore, pa od vrednosti zakupnine ali najemnine za 
dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo enega leta. Pristojbina se obračuna po tarifni številki 1, 
vendar največ 314 eurov.  
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Tarifna številka 5 
 
Za notarski zapis mandatne pogodbe oziroma obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine 
pravnega posla, oporoke ali volila, za enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah 
(vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.), se odmeri 50 
odstotkov pristojbine po tarifni številki 1, vendar največ 392 eurov.  
 

Tarifna številka 6 
 
(1) Za notarske zapise gospodarskih pogodb in drugih pogodb, pri katerih je udeležena pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik, se odmeri pristojbina po tarifni številki 1.  
 
(2) Za zapletene gospodarske pogodbe se odmeri pristojbina po tarifni številki 1, zvišana za največ 
100 odstotkov glede na zahtevnost zadeve.  
 
(3) Za notarske zapise gospodarskih pogodb, pri katerih vrednost ni ugotovljiva, znaša pristojbina 
glede na zahtevnost največ 628 eurov.  
 

Tarifna številka 7 
 
(1) Za sestavo notarskega zapisa družbene pogodbe in drugih ustanovitvenih aktov po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe ter po drugih predpisih se odmeri pristojbina po tarifni številki 1, zvišana za 
80 odstotkov, vendar največ 785 eurov. Za sestavo statuta delniške družbe se odmeri pristojbina po 
tarifni številki 1, zvišana za 100 odstotkov, vendar največ 942 eurov.  
 
(2) Za sodelovanje notarja pri notarskih storitvah za družbe in druge pravne osebe po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe in drugih predpisih se odmeri pristojbina glede na vrednost osnovnega kapitala 
družbe, in sicer:  
 
1. za sodelovanje na skupščini delniške družbe, gospodarskega interesnega združenja ali zadruge, 

vključno s sestavo notarskega zapisnika, znaša pristojbina:  
 

Vrednost osnovnega kapitala  Pristojbina  

nad EUR  do EUR  EUR  
  918.000  408 

918.000  4.590.000  571 
4.590.000    734 

 
2. za sestavo notarskega zapisnika, s katerim notar potrdi sklepe organov upravljanja ali sklepe 

edinega družbenika gospodarske družbe (razen pravnih subjektov iz prejšnje točke) po tarifni 
številki 1, znižani za 30 odstotkov, vendar največ 785 eurov. Če notar potrdi samo sklep o 
spremembi firme oziroma spremembi sedeža družbe, znaša pristojbina 21 eurov do vrednosti 
osnovnega kapitala pravne osebe do 9.180 eurov, nad vrednostjo osnovnega kapitala pravne 
osebe 9.180 eurov do 45.900 eurov, 52 eurov, nad vrednostjo osnovnega kapitala pravne osebe 
nad 45.900 eurov pa 105 eurov;  
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3. za potrditev prečiščenega besedila statuta, družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi družbe znaša 
pristojbina 50 odstotkov pristojbine po tarifni številki 1, vendar največ 392 eurov;  
 

4. za sestavo notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali spojitvi družb ter pogodbe o ustanovitvi 
gospodarskega interesnega združenja, ustanove in zadruge se odmeri pristojbina po tarifni številki 
1, zvišana za 50 odstotkov, vendar največ 785 eurov. Če osnovni kapital gospodarskega 
interesnega združenja ni določen, znaša pristojbina 392 eurov;  

 
5. za sestavo notarskega zapisa o prevzemu novega vložka in sestavo izjave o izstopu družbenika iz 

družbe znaša pristojbina 105 eurov;  
 

6. za sestavo notarskega zapisa pogodbe o odsvojitvi ali zastavitvi poslovnega deleža se odmeri 
pristojbina po tarifni številki 1 glede na pogodbeno vrednost poslovnega deleža, ki se odsvoji ali 
zastavi, če je ta višja od nominalne vrednosti vložka ali dela vložka, ki je predmet odsvojitve;  

 
7. za potrditev knjige sklepov enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo znaša pristojbina 26 

eurov.  
 

Tarifna številka 8 
 

(1) Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:  
 

Vrednost predmeta  Pristojbina  

nad EUR  do EUR  EUR  
  4.590   6 

4.590  20.655  16 
20.655  68.850   26 
68.850  150.000  52 

 
(2) Pri vrednosti predmeta nad 150.000 eurov se za vsakih nadaljnjih 50.000 eurov pristojbina poviša 
za 11 eurov, vendar skupaj največ 114 eurov.  
 
(3) Za overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilu, znaša 
pristojbina največ 10 eurov.  
 
(4) Za overitev podpisa na pooblastilu, izbrisnem dovoljenju, poroštveni izjavi (razen za poroštva, ki se 
nanašajo na prihode tujcev v Republiko Slovenijo ali na bivanje dijakov in študentov v domovih), na 
predlogu za zaznambo vrstnega reda bodoče hipoteke, na vknjižbenem dovoljenju, na dodatkih k 
pogodbam, pri katerih se ne spreminja pogodbena vrednost, ter na listinah, s katerimi se le priznavajo 
obstoj, izpolnitev ali prenehanje obveznosti, znaša pristojbina 16 eurov.  
 
(5) Če se poroštvena izjava nanaša na poroštva za prihod tujcev v Republiko Slovenijo ali na bivanje 
dijakov in študentov v domovih, znaša pristojbina 8 eurov.  
 
(6) Za overitev podpisa na drugi listini znaša pristojbina 16 eurov. 
 
(7) Če pri overitvi podpisa notar v listini navede opozorilo iz šestega odstavka 64. člena zakona ali 
ravna v skladu z osmim odstavkom 64. člena zakona, znaša pristojbina za overitev podpisa iz prvega 
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odstavka te tarifne številke dodatno največ 16 eurov, pristojbina za overitev podpisa iz drugega 
odstavka te tarifne številke pa dodatno največ 10 eurov.  
 
(8) Če se na listini istočasno overijo podpisi več oseb, se za overitev drugega ter vsakega naslednjega 
podpisa plača polovica pristojbine po tej tarifni številki.  
 

Tarifna številka 9 
 
Za protest menice ali čeka znaša pristojbina eno tretjino pristojbine po tarifni številki 1, vendar najmanj 
52 eurov in največ 523 eurov.  
 

Tarifna številka 10 
 
Za potrditev dejstev po 68. členu zakona znaša pristojbina 42 eurov za sestavo notarskega potrdila in 
52 eurov za sestavo notarskega zapisnika. Pristojbina se lahko zaradi obsega notarskega potrdila ali 
notarskega zapisnika ali njune zahtevnosti, če obsegata več kot 10 strani, zviša za največ 50 
odstotkov. Razlog za zvišanje in višina zvišanja notarske pristojbine zaradi obsega ali zahtevnosti se 
navede v ustreznem vpisniku.  
 

Tarifna številka 11 
 
(1) Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev znaša pristojbina pri osnovi za 
odmero:  
 

Osnova za odmero  Pristojbina  

nad EUR  do EUR  EUR  
  1.377  26 

1.377  1.836  36 
1.836  2.295  47 
2.295  2.754   57 
2.754  4.590   67 
4.590  22.950  108 

22.950  41.310  149 
41.310  114.750  190 
114.750  206.550  254 
206.550  298.350  318 
298.350  390.150  382 
390.150  481.950  446 
481.950  550.000  510 

 
(2) Pri vrednosti predmeta nad 550.000 eurov se za vsakih nadaljnjih 25.000 eurov pristojbina poviša 
za 11 eurov, vendar skupaj največ 912 eurov.  
 

Tarifna številka 12 
 
(1) Za popis in cenitev premoženja v skladu z 71. členom zakona se odmeri 80 odstotkov pristojbine 
po tarifni številki 1, vendar najmanj 105 eurov in največ 628 eurov.  
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(2) Poleg pristojbine po prejšnjem odstavku se odmeri še pristojbina po porabljenem času, če traja 
odsotnost iz pisarne ter popis in cenitev skupaj več kot eno uro. 
 

 Tarifna številka 13 
 

(1) Za sestavo zemljiškoknjižnega predloga znaša pristojbina 42 eurov, razen za sestavo 
zemljiškoknjižnega predloga za oblikovanje etažne lastnine, ki znaša 68 eurov.  
 
(2) Če zemljiškoknjižni predlog sestavi notar, pristojbina za sestavo zemljiškoknjižnega predloga 
vključuje tudi pristojbino za hrambo izvornih listin, ki se pretvorijo v elektronsko obliko in priložijo temu 
zemljiškoknjižnemu predlogu. Notar, ki je sestavil ta predlog, ni upravičen do posebne pristojbine po 
tarifni številki 20 za pretvorbo listin v elektronsko obliko in hrambo teh listin ter za pregled zemljiške 
knjige po 5. točki tarifne številke 22.  
 
(3) Za sestavo predloga za vpis neposestne zastavne pravice znaša pristojbina 42 eurov, če vrednost 
predmeta ne presega 137.700 eurov, in 105 eurov, če je vrednost predmeta višja od 137.700 eurov.  

 
Tarifna številka 14 

 
Za sestavo predloga za vpis v sodni register znaša pristojbina 42 eurov.  
 

2. PRISTOJBINA ZA NOTARJEVA OPRAVILA V POSTOPKU NOTARSKE PRODAJE 
 

Tarifna številka 15  
 
Pristojbina za vsa opravila notarja v postopku notarske prodaje nepremičnine v skladu z zakonom, ki 
ureja notarsko prodajo nepremičnine, znaša 2 odstotka izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki je 
predmet notarske prodaje, vendar najmanj 1.140 eurov in največ 22.800 eurov. 

 
3. PRISTOJBINA ZA NOTARJEVA OPRAVILA KOT UPRAVITELJA KOLEKTIVNE ODŠKODNINE 

 

Tarifna številka 16 

(1) Za notarjeva opravila kot upravitelja kolektivne odškodnine, če vodi sodišče postopek po sistemu 
vključitve, znaša pristojbina glede na število pravočasno prijavljenih terjatev: 

Število pravočasno 
prijavljenih terjatev Pristojbina  

nad do EUR 

25 710  

25 50 710 + 40 za vsako terjatev nad 25 pravočasno prijavljenih 

50 100 2.604 + 25 za vsako terjatev nad 100 pravočasno prijavljenih 

100 2500 3.788 + 10 za vsako terjatev nad 500 pravočasno prijavljenih 

2500  
4.972 + 2,5 za vsako terjatev nad 2500 pravočasno prijavljenih, 
vendar največ 25.000  
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(2) Če sodišče vodi postopek po sistemu izključitve, se pristojbina odmeri glede na število pravočasno 
prijavljenih terjatev iz prejšnjega odstavka in se poviša za 20 odstotkov.  

(3) Če je prisojena odškodnina višja od 1 milijona eurov in je število oškodovancev manjše od 100, se 
pristojbina odmeri v skladu s to tarifno številko in se dodatno poviša za 20 odstotkov. 

4. PRISTOJBINE, DOLOČENE PO PORABI ČASA 
 

Tarifna številka 17  
 
Pristojbina po porabi časa znaša za vsake začete pol ure dela 26 eurov in se odmeri:  
1. za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti in ni s to tarifo drugače 

določeno;  
2. za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih številkah.  
 

Tarifna številka 18  
 
Če za kakšno od notarskih storitev ni mogoče določiti pristojbine glede na vrednost predmeta, se 
določi glede na porabljeni čas po prejšnji tarifni številki.  

 
5. PRISTOJBINE V STALNEM ZNESKU 

 
Tarifna številka 19  

 
Pristojbina v stalnem znesku se odmeri za naslednja notarska opravila:  
1. za potrditev dejstva, da oseba živi (67. člen zakona) – 10 eurov;  
2. za potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled – 10 eurov;  
3. za overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig – za vsako stran 6 eurov;  
4. za overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama priskrbela – 26 eurov od vsake začete 

strani prevoda;  
5. za izdajo ponovnega odpravka notarske listine –  21 eurov;  
6. za dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis – 10 eurov;  
7. za izdajo potrdila o obstoju notarskega zapisa – 10 eurov;  
8. za overitev prepisa listine – za vsako začeto stran 2 eura.  

 
Tarifna številka 20 

 
(1) Za prevzem listin v hrambo, s sestavo notarskega zapisnika o prevzemu, znaša pristojbina 52 
eurov za eno listino in po 26 eurov za vsako nadaljnjo listino.  
 
(2) Za pretvorbo listin v elektronsko obliko in prevzem listin, ki so podlaga vpisu v zemljiško knjigo, v 
hrambo, s sestavo notarskega zapisnika o prevzemu, znaša pristojbina 29 eurov za eno listino.  

 
6. PISARNIŠKI STROŠKI 

 
Tarifna številka 21  

 
Za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih notarskih listin, ki jih je 
obenem z listino izdal isti notar, znaša pristojbina za vsako stran 0,60 eura.  
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7. OSTALE NOTARSKE STORITVE 
 

Tarifna številka 22  
 
Če gre za samostojno storitev, pripada notarju pristojbina tudi za naslednje storitve:  
1. ustno pravno svetovanje (razen prve pravne informacije o notarskih storitvah, ki je brezplačna) – 

za vsake začete pol ure dela 26 eurov;  
2. pisna pravna mnenja – za vsako stran pisnega mnenja  26 eurov;  
3. obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem – za vsako začeto stran 10 eurov;  
4. kratki dopisi strankam in drugim udeležencem – 10 eurov;  
5. pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru družb – za vsak 

vpogled 26 eurov;  
6. pribava zemljiškoknjižnih izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega 

registra družb – za vsak priskrbljeni oziroma izdelani izpisek oziroma dokument 10 eurov.  
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Priloga 2: Izvleček pristojbin za notarske storitve 
 
 

  
1. Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin  
  
1.1.  Za sestavo notarske listine, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:  
  

Vrednost 
predmeta  

Pristojbina 
A*  

Pristojbina 
B  

Pristojbina 
C  

Pristojbina 
D  

Pristojbina 
E  

Pristojbina 
F 

nad 
EUR do EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 459 42 52,50 21 21 42 105 
459 2.295 57 71,25 28,50 28,50 57 105 

2.295 9.180 95 118,75 47,50 47,50 95 105 
9.180 22.950 133 166,25 66,50 66,50 133 106,40 
22.950 114.750 166 207,50 83 83 166 132,80 
114.750 367.200 314 392,50 157 157 314 251,20 
367.200 750.000 576 720 288 288 314 460,80 
  
*Pri vrednosti predmeta nad 750.000 eurov se za vsakih nadaljnjih 50.000 eurov pristojbina poviša za 
23 eurov, vendar skupaj največ 1.140 eurov.  
  
Pristojbina A – sestava notarske listine, ki ne spada pod listine v sklope od B do F. 
  
Pristojbina B – predstavlja pristojbino A zvišano za 25 odstotkov in se po tarifni številki 2 uporablja za 
sestavo naslednjih notarskih listin:  

– notarski zapis pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,  
– notarski zapis pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij,* 
– notarski zapis pogodbe o dosmrtnem preživljanju,  
– notarski zapis izročilne oziroma preužitkarske pogodba,  
– notarski zapis darilne pogodbe za primer smrti,  
– notarski zapis gradbene pogodbe ter  
– notarski zapis pogodbe mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene sestavine dveh ali več  

različnih pogodb.  
  
*Za notarski zapis pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, če vrednost premoženja ni 
znana, znaša pristojbina 314 eurov. 
 
Pristojbina C – predstavlja pristojbino A znižano za 50 odstotkov in se po tarifni številki 3 uporablja za 
sestavo naslednjih notarskih listin:  

– notarski zapis posodbene pogodbe,  
– notarski zapis pogodbe o prevzemu dolga,  
– notarski zapis sporazuma o odstopu pogodbe,  
– notarski zapis pogodbe o delu,  
– notarski zapis hrambene pogodbe,  
– notarski zapis poroštvene pogodbe,  
– notarski zapis pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter,  
– notarski zapis pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah.  

  
Pristojbina D – predstavlja pristojbino A znižano za 50 odstotkov, vendar največ 392 eurov in se po 
tarifni številki 5 uporablja za sestavo naslednjih notarskih listin:  

– notarski zapis mandatne pogodbe,  
– notarski zapis obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla,  
– notarski zapis oporoke ali volila,  
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– notarski zapis enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah (vknjižbena 
dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.).  

  
Pristojbina E – predstavlja pristojbino A, vendar največ 314 eurov in se po tarifni številki 4 uporablja 
za sestavo naslednjih notarskih listin:  

– notarski zapis zakupne pogodbe*,  
– notarski zapis najemne pogodbe*.  

 
* Določitev vrednosti pogodbe: Vrednost zakupne ali najemne pogodbe se izračuna glede na vrednost 
zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let. Vrednost najemne ali 
podnajemne pogodbe za stanovanjske prostore se izračuna glede na vrednost najemnine ali 
zakupnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo enega leta.  
 
Pristojbina F – predstavlja 80 odstotkov pristojbine A, vendar najmanj 105 eurov in največ 628 eurov 
in se po tarifni številki 12 uporablja za popis in cenitev premoženja.  
  
1.2.  Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:  
  

Vrednost predmeta  Pristojbina  

nad EUR do EUR EUR 
 4.590 6 

4.590 20.655 16 
20.655 68.850 26 
68.850 150.000 52 

  
Pri vrednosti predmeta nad 150.000 eurov se za vsakih nadaljnjih 50.000 eurov pristojbina poviša za 
11 eurov, vendar skupaj največ 114 eurov.  
  
Če pri overitvi podpisa notar v listini navede opozorilo iz šestega odstavka 64. člena Zakona o 
notariatu ali ravna v skladu z osmim odstavkom 64. člena Zakona o notariatu, znaša pristojbina za 
overitev podpisa dodatno največ 16 eurov. 
 
Če se na listini istočasno overijo podpisi več oseb, se za overitev drugega ter vsakega naslednjega 
podpisa plača polovica pristojbine. 
 
1.3.  Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev znaša pristojbina glede na 

osnovo za odmero:  
  

Vrednost predmeta Pristojbina 

nad EUR  do EUR  EUR  
  1.377  26 

1.377  1.836  36 
1.836  2.295  47 
2.295  2.754   57 
2.754  4.590   67 
4.590  22.950  108 

22.950  41.310  149 
41.310  114.750  190 
114.750  206.550  254 
206.550  298.350  318 
298.350  390.150  382 
390.150  481.950  446 
481.950  550.000  510 
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Pri vrednosti predmeta nad 550.000 eurov se za vsakih nadaljnjih 25.000 eurov pristojbina poviša za 
11 eurov, vendar skupaj največ 912 eurov.  
 
2. Pristojbine, določene po porabi časa  
 

 vsaka začeta polovica ure = 26 eurov *  
 
* Urna postavka se uporabi: 

 za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti in ni s to tarifo drugače  
določeno,  

 za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih številkah in 
 za odsotnost iz pisarne, če traja popis in cenitev premoženja več kot eno uro.  

3. Pristojbine v stalnem znesku  
  

Notarska storitev  Pristojbina  

Potrditev dejstva, da oseba živi  10 eurov 
Potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled  10 eurov 
Overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig  6 eurov za vsako stran 
Overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama 
preskrbela  26 eurov za vsako začeto stran 
Izdaja ponovnega odpravka notarske listine  21 eurov 
Dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis  10 eurov 
Izdaja potrdila o obstoju notarskega zapisa  10 eurov 
Overitev prepisa listine  2 eurov za vsako začeto stran 
Ustno pravno svetovanje*  26 eurov za vsake začete pol ure 
Pisno pravno mnenje*  26 eurov za vsako stran 
Obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem*  10 eurov za vsako začeto stran 
Kratki dopisi strankam in drugim udeležencem*  10 eurov 
Pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled 
vpisa v sodnem registru*  26 eurov za vsak vpogled 
Pribava izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava 
izpiskov iz sodnega registra*  

10 eurov za vsak pribavljeni oz. 
izdelani izpisek ali dokument 

Sestava notarskega potrdila za potrditev dejstev iz 68. 
člena Zakona o notariatu 42 eurov 
Sestava notarskega zapisnika za potrditev dejstev iz 68. 
člena Zakona o notariatu 52 eurov 

Sestava zemljiškoknjižnega predloga 42 eurov 
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za oblikovanje etažne 
lastnine 68 eurov 
Sestava predloga za vpis neposestne zastavne pravice 
 – do vrednosti predmeta 137.700 eurov 42 eurov 
Sestava predloga za vpis neposestne zastavne pravice  
– nad  vrednostjo predmeta 137.700 eurov 105 eurov 

Overitev podpisa na pooblastilu 16 eurov 

Overitev podpisa na izbrisnem dovoljenju 16 eurov 

Overitev podpisa na poroštveni izjavi 16 eurov 
Overitev podpisa na predlogu za zaznambo vrstnega reda 
bodoče hipoteke 16 eurov 

Overitev podpisa na vknjižbenem dovoljenju 16 eurov 
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Notarska storitev  Pristojbina  

Overitev podpisa na dodatkih k pogodbam, pri katerih se ne 
spreminja pogodbena vrednost, ter na listinah, s katerimi se 
le priznavajo obstoj, izpolnitev ali prenehanje obveznosti 16 eurov 
Overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska 
pravica na motornem vozilu največ 10 eurov 
Overitev podpisa na poroštveni izjavi, ki se nanaša na 
poroštva za prihod tujcev v Republiko Slovenijo ali na 
bivanje dijakov in študentov v domovih 8 eurov 

Overitev podpisa na drugi listini 16 eurov 
  
* Pristojbina se zaračuna samo v primeru, če gre za samostojno storitev.  
 
Pristojbina za sestavo zemljiškoknjižnega predloga vključuje tudi pristojbino za hrambo izvornih listin, 
pretvorbo listin v elektronsko obliko in pregled Zemljiške knjige. 
 
4. Pristojbine v postopku notarske prodaje 
 

 za vsa opravila notarja v postopku notarske prodaje nepremičnine, znaša pristojbina 2 odstotka 
izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki je predmet notarske prodaje, vendar najmanj 1.140 eurov 
in največ 22.800 eurov. 

 
5. Pristojbina za notarjeva opravila kot upravitelja kolektivne odškodnine 

 
 če vodi sodišče postopek po sistemu vključitve, znaša pristojbina glede na število pravočasno 

prijavljenih terjatev: 
 

Število pravočasno 
prijavljenih terjatev Pristojbina  

nad do EUR 

25 710  

25 50 710 + 40 za vsako terjatev nad 25 pravočasno prijavljenih 

50 100 2.604 + 25 za vsako terjatev nad 100 pravočasno prijavljenih 

100 2500 3.788 + 10 za vsako terjatev nad 500 pravočasno prijavljenih 

2500  
4.972 + 2,5 za vsako terjatev nad 2500 pravočasno prijavljenih, vendar 
največ 25.000  

 
 če sodišče vodi postopek po sistemu izključitve se pristojbina odmeri glede na število 

pravočasno prijavljenih terjatev in se poviša za 20 odstotkov.  
 če je prisojena odškodnina višja od 1 milijona eurov in je število oškodovancev manjše od 

100, se pristojbina odmeri glede na število pravočasno prijavljenih terjatev in se poviša za 20 
odstotkov. 

 
6. Pisarniški stroški  
 

 vsaka začeta stran = 0,60 eura*  
  
* Pristojbina se zaračuna za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih 
notarskih listin, ki jih je obenem z listino izdal isti notar.  
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USTAVNO SODIŠČE
2625. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 

116. člena ter četrti in peti odstavek 
406. člena Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ter prvi in drugi 
odstavek 37. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju niso v neskladju 
z Ustavo

Številka: U-I-303/18-38
Datum: 18. 9. 2019

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 18. septembra 2019

o d l o č i l o :

1. Tretji odstavek 116. člena ter četrti in peti odstavek 
406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 
65/17 in 28/19) ter prvi in drugi odstavek 37. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15) niso v neskladju 
z Ustavo.

2. Zahteva za oceno ustavnosti 15., 16., 40. in 108. člena 
ter prvega, drugega, četrtega, petega, šestega, sedmega in 
osmega odstavka 116. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju 

predlagatelj) vlaga zahtevo za presojo ustavnosti 15., 16. in 
40. člena, drugega odstavka 108. člena, 116. člena ter četrtega 
in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) ter prvega in dru-
gega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nada-
ljevanju ZPIZ-2B). Zatrjuje kršitev 2., 14., 33., 50. in 74. člena 
Ustave. Zahtevo vlaga v zvezi s pravnomočno prekinjenim so-
cialnim sporom, v katerem tožnik zahteva odpravo odločb Za-
voda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju 
Zavod) o tem, da ima tožnik kot samostojni podjetnik od 1. 1. 
2016 dalje lastnost zavarovanca obveznega zavarovanja iz 
naslova opravljanja samostojne pridobitne dejavnosti za 10 ur 
na teden in da se mu od 1. 1. 2016 dalje izplačuje le sorazmerni 
del starostne pokojnine. V zahtevi opozarja tudi na prizadetost 
nekaterih drugih skupin posameznikov, pri čemer omenja zlasti 
zavarovance iz 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki oziroma delničarji 
gospodarskih družb, ki so hkrati poslovodne osebe).

2. Neskladje izpodbijane ureditve z 2. členom Ustave 
zatrjuje predlagatelj zato, ker oseba s statusom samostojnega 
podjetnika ne more več uživati polne pokojnine, prejšnja uredi-
tev pa naj bi to celih 21 let omogočala. Navaja tudi, da je bila po 
prejšnji ureditvi starost za možnost uživanja pokojnine ob soča-
snem opravljanju dejavnosti višja od same upokojitvene starosti 
in je zato marsikdo za več let odložil upokojitev. Kršitev načela 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Usta-
ve predlagatelj zatrjuje zaradi razlikovanja med samostojnimi 
podjetniki in kmeti, ki jim ni treba ponovno vstopiti v obvezno 
zavarovanje, čeprav po pridobitvi pokojnine ohranjajo osnovno 
kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Neenakost naj bi obstajala 
tudi v primerjavi z upokojenci, ki poleg pokojnine prejemajo tudi 

dohodke iz naslova civilnih pogodb (podjemnih in avtorskih) 
in dohodke na podlagi 27.a člena Zakona o urejanju trga dela 
(Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 – v na-
daljevanju ZUTD) o začasnem ali občasnem delu upokojencev. 
Pri tem naj ne bi bilo pomembno, ali se prihodki dosegajo trajno 
ali občasno, temveč bi moralo razlikovanje temeljiti na višini 
ustvarjenih prihodkov. Predlagatelj opozarja tudi, da davčni in 
statusni predpisi ter ustaljena praksa ne zahtevajo, da bi se av-
tor moral registrirati kot podjetnik, četudi svojo stvaritev opravlja 
vse leto ali če v tem obdobju opravi več stvaritev za različne na-
ročnike. Položaj prizadetih zavarovancev predlagatelj primerja 
tudi s položajem delavcev v delovnem razmerju, za katere naj 
bi bili prispevke dolžni odvesti delodajalci, poleg tega pa naj bi 
se jim v pokojninsko dobo štela tudi obdobja obračunanih pri-
spevkov, ki niso bili plačani. Sporno naj bi bilo tudi razlikovanje 
z družbeniki enoosebnih družb, ki so prokuristi družbe in hkrati 
opravljajo dejavnost, poslovodno funkcijo pa prepustijo tretji 
osebi, zaradi česar jim ni treba vstopiti v obvezno zavarovanje 
ter lahko prejemajo pokojnino. Neenakost naj bi bila podana 
tudi med samimi samozaposlenimi, ker nekaterim od njih (npr. 
samozaposlenim v kulturi) pod določenimi pogoji prispevke 
plačuje država. Opozarja še na neenako obravnavo samostoj-
nih podjetnikov, ki so se upokojili po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno 
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1) in za katere 
Zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca za 
10 ur na teden, v primerjavi s samostojnimi podjetniki, ki so 
se upokojili po ZPIZ-2, za katere Zavod po uradni dolžnosti 
ugotovi lastnost zavarovanca za 40 ur na teden. člen 33 Ustave 
in 1. člen Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, 
št. 7/94 – EKČP) naj bi bila po mnenju predlagatelja kršena 
s posegom izpodbijane ureditve v lastninski vidik pravice do 
pokojnine, kot izhaja iz novejše ustavnosodne presoje (odločbi 
Ustavnega sodišča št. Up-360/05 z dne 2. 10. 2008, Uradni list 
RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 85, ter št. Up-770/06 z dne 27. 5. 
2009, Uradni list RS, št. 54/09) in socialne doktrine. Zaradi 
tega naj bi bilo nedopustno pogojevanje uživanja pokojnine z 
opuščanjem dela. Takšna ureditev naj bi bila tudi v neskladju s 
50. členom Ustave, saj naj bi jedro pravice do pokojnine zaje-
malo pravico posameznika, da mu, ko izpolni pogoje, pravica 
sama tudi gre. Predlagatelj navaja, da 50. člen Ustave zagota-
vlja dostojno življenje, in opozarja na zavarovance, ki so imeli 
zgolj formalen status brez dejanskih dohodkov in bodo morali 
prispevke in vračilo pokojnin poravnati iz zneskov že prejetih 
pokojnin. Meni, da za samostojne podjetnike brez dohodkov 
ali tiste z nizkimi dohodki obveznost vključitve v zavarovanje 
sploh ne bi smela veljati. Ureditev, ki tega ne upošteva, naj bi 
pretirano posegala v pravico do socialne varnosti. Izpodbijana 
ureditev je po mnenju predlagatelja tudi v neskladju s pravico 
do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave, ker je 
neizogiben pogoj za nadaljnje prejemanje polne pokojnine, da 
zavarovanec preneha opravljati dejavnost.

3. Na zahtevo je odgovoril Državni zbor. Meni, da se 
na tožnika iz prekinjenega socialnega spora (v nadaljevanju 
tožnik) nanaša kvečjemu drugi odstavek 37. člena ZPIZ-2B v 
zvezi s prvo alinejo tretjega odstavka 116. člena ZPIZ-2. Zato 
naj za druge izpodbijane zakonske določbe ne bi bile izpolnje-
ne procesne predpostavke za zahtevo. Neskladje z 2. členom 
Ustave po mnenju Državnega zbora ni podano. Izpodbijana 
ureditev naj bi temeljila na stvarnih razlogih, utemeljenih v 
prevladujočem javnem interesu. Z njo naj bi se želelo odpraviti 
neenakost med posameznimi kategorijami zavarovancev in 
sledilo temu, da je namen pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja zagotavljanje socialne varnosti osebam, ki si je zaradi 
svoje delovne nezmožnosti zaradi starosti ne morejo zagotoviti 
same. Zagotovljeno naj bi bilo tudi dovolj dolgo prehodno obdo-
bje. V zvezi s pravico do socialne varnosti Državni zbor navaja, 
da varstvo pravice do pokojnine v okviru socialnih pravic Usta-
va zagotavlja le državljanom in v višini življenjskega minimuma 
za preživetje. Pri tem naj za tožnika ne bi bilo izkazano, da je v 
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ta minimum poseženo. Izpodbijana ureditev po mnenju Držav-
nega zbora tudi ni v neskladju s 33. členom Ustave. Ni namreč 
izkazano, da bi izpodbijana ureditev posegla v pridobljeno 
pravico tožnika do upokojitve in da mu ni zagotovljeno uživanje 
pokojnine v višini socialnega minimuma. Izpodbijana ureditev 
naj tudi ne bi bila v neskladju s 74. členom Ustave, saj je tožnik 
še vedno vpisan v poslovni register samostojnih podjetnikov. 
Odgovor Državnega zbora je bil posredovan predlagatelju, ki 
nanj ni odgovoril.

4. Mnenje o zahtevi je poslala Vlada. Navaja, da ZPIZ-2 
obsega obsežno tematiko pokojninskega in invalidskega za-
varovanja. Pri oblikovanju sistema naj bi bilo treba upoštevati 
medgeneracijsko solidarnostno naravo sistema, dolgotrajnost 
vključitve v sistem in različne položaje posameznikov, ki se 
vključujejo v sistem na podlagi pravnega razmerja, ki je podla-
ga za vključitev. Vlada poudarja, da je smisel sistema obvezne-
ga pokojninskega zavarovanja zagotoviti varno starost takrat, 
ko si oseba iz razloga nastopa zavarovalnega tveganja starosti 
ne more zagotoviti dohodkov sama, ker se predvideva, da ni 
več zmožna sama z delom zagotavljati svojega dohodka in je 
zato upravičena do pokojnine, ki ji nadomešča dohodke, ki jih je 
prejemala med aktivno dobo. Opozarja, da bi z vsako drastično 
spremembo pogoja prenehanja obveznega zavarovanja pred 
izplačevanjem pokojnine močno posegli v sistem pokojninske-
ga zavarovanja, kakršen je v veljavi do sedaj, zanemarljive pa 
niso niti finančne posledice. Meni tudi, da dolgoročnost sistema 
zahteva njegovo oblikovanje tako, da se upoštevajo tako potre-
be in pravice zavarovancev (aktivna generacija) kot tudi užival-
cev pravic, pri čemer naj zgolj na račun aktivne generacije ne 
bi bilo več mogoče podeljevati in povečevati pravic iz sistema. 
Navaja, da bi država, če bi predpisala, da se do določene 
višine dohodka ni treba vključiti v sistem, morala vzpostaviti 
tudi sistem, ki bi tem posameznikom zagotavljal pravico do 
pokojnine. Vlada ugotavlja, da se je ureditev, ki je dopuščala 
izjeme od vključitve v zavarovanje, z vidika socialne varnosti 
izkazala za napačno zaradi nizkih pokojnih teh zavarovancev, 
ki so izbrali, da bodo plačevali nizke prispevke. Poudarja tudi, 
da ustreznosti ureditve ni mogoče ocenjevati zgolj na podlagi 
posameznih členov, temveč je treba preučiti sistem kot celoto 
in vse ukrepe, predvidene tako za spodbujanje podaljševanja 
obveznega zavarovanja kot z vidika možnosti ohranjanja aktiv-
nega statusa ob hkratni upokojitvi (prejemanje 20 % pokojnine 
v primeru ostajanja v obveznem zavarovanju ob izpolnitvi po-
gojev za upokojitev, možnost delne upokojitve in za 5 % povi-
šana delna pokojnina, višje vrednotenje pokojninske osnove 
za maksimalno tri leta). Opozarja, da je bil razlog za sprejetje 
izpodbijane ureditve tudi v zagotovitvi izenačitve položaja raz-
ličnih zavarovancev, in sicer glede možnosti delne upokojitve 
in možnosti hkratnega opravljanja dejavnosti in prejemanja 
pokojnine. Vlada meni, da 2. člen Ustave ni bil kršen, pri čemer 
opozarja na dolgo prehodno obdobje, ki je bilo na voljo zavaro-
vancem za uskladitev statusa. S tem argumentom zavrača tudi 
očitke predlagatelja, da bodo morali zavarovanci obveznosti, ki 
so nastale zaradi neuskladitve statusa, plačati iz pokojnin, kar 
naj bi pomenilo kršitev 50. člena Ustave. Meni, da zakonodaja 
ne preprečuje nadaljnjega opravljanja dejavnosti in tako ne 
posega v svobodno gospodarsko pobudo (74. člen Ustave), 
temveč določa pogoje, pod katerimi je mogoče pridobiti pra-
vico do pokojnine, pri ureditvi katere sta bili upoštevani tako 
ekonomska kot socialna narava te pravice. Obširno utemeljuje 
tudi, zakaj niso utemeljeni razlogi o nedopustnem razlikovanju 
med različnimi skupinami posameznikov.

5. Mnenje Vlade je bilo poslano predlagatelju, ki je nanj 
odgovoril. Ponovno navaja, da izpodbijana ureditev onemo-
goča izvzem iz obveznega zavarovanja tudi v primeru, ko 
zavarovanec dejansko sploh ne opravlja dejavnosti oziroma ne 
dosega visokih prihodkov. Opozarja na razlike glede ureditve 
pravice do oprostitve plačila prispevkov za različne skupine 
zavarovancev in na ugodnejši položaj kmetov v sistemu.

6. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstav-
ka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 

št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljeva-
nju ZUstS) pridobilo pojasnila Finančne uprave Republike Slo-
venije (v nadaljevanju FURS) glede pravnega položaja oseb, 
ki trajno, samostojno in na pridobiten način opravljajo delo na 
podlagi avtorskih pogodb, ter pojasnila Zavoda glede izvajanja 
obveznega zavarovanja kmetov v praksi. Ta pojasnila so bila 
poslana predlagatelju in Državnemu zboru, ki nanje nista odgo-
vorila. Na podlagi 5. člena ZUstS je Ustavno sodišče od Zavoda 
pridobilo tudi podatke glede obsega sofinanciranja obveznega 
zavarovanja iz državnega proračuna v obdobju od leta 2016 
do leta 2019. Tudi ti podatki so bili poslani predlagatelju in 
Državnemu zboru, ki nanje nista odgovorila.

B. – I.
Okoliščine izhodiščnega sodnega primera
7. Predlagatelj izpodbija ureditev, ki samozaposlenim 

osebam (15. člen ZPIZ-2) in družbenikom (16. člen ZPIZ-2) ne 
omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju 
dela oziroma dejavnosti. ZPIZ-2 načelno določa, da je pogoj 
za pridobitev pravice do pokojnine prenehanje obveznega za-
varovanja (drugi odstavek 108. člena ZPIZ-2). Vendar ZPIZ-2 
ureja tudi položaj uživalca pokojnine, ki začne ponovno delati 
oziroma opravljati dejavnost in zato znova pridobi lastnost 
zavarovanca ter se mu pokojnina v tem času ne izplačuje (prvi 
odstavek 116. člena ZPIZ-2). Če začne ponovno opravljati 
delo ali dejavnost v obsegu, ki ustreza samo sorazmernemu 
delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, se mu 
izplačuje sorazmerni del pokojnine (tretji odstavek 116. člena 
ZPIZ-2). Po prej veljavni zakonski ureditvi so nekateri samo-
stojni podjetniki, med katere je sodil tudi tožnik, lahko uživa-
li polno pokojnino in sočasno opravljali dejavnost (18. člen 
ZPIZ-1). Po prehodu na novo pravno ureditev so morale tudi 
te osebe v zakonsko določenem prehodnem obdobju uskladiti 
svoj status z novo ureditvijo (406. člen ZPIZ-2 ter prvi in drugi 
odstavek 37. člena ZPIZ-2B). V izhodiščnem sodnem primeru 
se je to zgodilo.

B. – II.
Procesne predpostavke in zavrženje zahteve glede 

posameznih izpodbijanih določb
8. Predlagatelj v tej zadevi je sodišče. V skladu s 156. čle-

nom Ustave mora sodišče prekiniti postopek in začeti postopek 
pred Ustavnim sodiščem, če pri odločanju meni, da je zakon, 
ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven.1 To ustavno pooblastilo 
sodiščem je treba razlagati skupaj s 125. členom Ustave, po 
katerem so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije vezani ne 
samo na zakon, temveč tudi na Ustavo. Upoštevaje ustavni po-
ložaj rednih sodišč, kot izhaja iz 125. člena Ustave, ima Ustav-
no sodišče po 156. členu Ustave subsidiarno vlogo. Ustavno 
sodišče je po tej določbi Ustave upravičeno odločati le takrat, 
kadar je ustavnosodna presoja zakona potrebna za zagotovitev 
ustavnoskladne odločitve v konkretnem sodnem postopku.2

9. Upoštevaje predmet spora in 156. člen Ustave ter 
prvi odstavek 23. člena ZUstS, so pogoji za vložitev zahteve 
sodišča podani le glede nekaterih izpodbijanih določb. To so 
določbe, ki se nanašajo na položaj tožnika iz prekinjenega 
socialnega spora. Po stališču Državnega zbora bi lahko to bila 
le prehodna določba drugega odstavka 37. člena ZPIZ-2B, ki 
za uživalce pokojnine, ki nadaljujejo z dejavnostjo, pa sami niso 
vstopili v zavarovanje, določa ugotovitev lastnosti zavarovanca 
po uradni dolžnosti. To stališče je preozko, saj na položaj tožni-
ka vplivajo tudi nekatere druge izpodbijane določbe.

1 Vsebinsko enako določbo vsebuje prvi odstavek 23. člena 
ZUstS. Zakon dopolnjuje Ustavo v tem, da jasneje določa, da sodi-
šče začne postopek pred Ustavnim sodiščem z zahtevo za oceno 
ustavnosti, pri čemer lahko izpodbija tudi le del zakona.

2 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-238/12 z dne 
23. 1. 2014 (Uradni list RS, št. 10/14), 7. do 9. točka obrazložitve.
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10. Predlagatelj vlaga zahtevo v zvezi s prekinjenim so-
cialnim sporom, v katerem tožnik zahteva odpravo odločb 
Zavoda o tem, da ima tožnik od 1. 1. 2016 dalje lastnost 
zavarovanca obveznega zavarovanja iz naslova opravljanja 
samostojne pridobitne dejavnosti po 15. členu ZPIZ-2 za 10 ur 
na teden (odločba št. 10301-125413/2016 z dne 26. 7. 2016 v 
zvezi z odločbo št. 10301-125413/2016 z dne 3. 3. 2016) in da 
se mu od 1. 1. 2016 dalje izplačuje sorazmerni del starostne 
pokojnine (odločba št. 10301-468/2016 z dne 27. 7. 2016 v 
zvezi z odločbo št. 10324-468/2016 z dne 7. 3. 2016). Kot 
izhaja iz priloženega sodnega spisa, je tožnik od leta 2004 
vpisan v Poslovni register Slovenije kot samostojni podjetnik. 
Od 30. 12. 2007 ni bil več vključen v obvezno zavarovanje in 
je prejemal celotno pokojnino, čeprav je še naprej opravljal 
svojo dejavnost. To mu je omogočal 18. člen ZPIZ-1 o izvzemu 
iz zavarovanja.3 Z uveljavitvijo ZPIZ-2, po katerem tudi za sa-
mostojne podjetnike ni več mogoče uživanje polne pokojnine 
ob sočasnem opravljanju dejavnosti, bi moral tožnik svoj status 
uskladiti z novo ureditvijo in v zakonsko določenem roku ponov-
no vstopiti v obvezno zavarovanje. Ker tega ni storil, je Zavod 
zanj, upoštevaje drugi odstavek 37. člena ZPIZ-2, ki napotuje 
na tretji odstavek 116. člena ZPIZ-2, po uradni dolžnosti ugoto-
vil lastnost zavarovanca v obsegu 10 ur na teden in odločil, da 
se mu plačuje (le) sorazmerni del starostne pokojnine (75 %).

11. Glede na navedeno se na položaj tožnika nanašajo 
tretji odstavek 116. člena4 ter četrti in peti odstavek 406. člena 
ZPIZ-25 ter prvi in drugi odstavek 37. člena ZPIZ-2B.6 Proce-
sna predpostavka iz prvega odstavka 23. člena ZUstS glede 

3 Sicer je tudi po ZPIZ-1 veljalo načelo nezdružljivosti pre-
jemanja pokojnine in sočasnega opravljanja dela ali dejavnosti. 
Drugi odstavek 156. člena ZPIZ-1 je namreč določal, da je pogoj za 
pridobitev pravice do pokojnine prenehanje obveznega zavarova-
nja, razen za vajence iz drugega odstavka 34. člena tega zakona. 

4 Tretji odstavek 116. člena ZPIZ-2 določa, da se uživalcu 
starostne, predčasne in vdovske pokojnine, ki na območju Repu-
blike Slovenije začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost v 
obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma 
zavarovalnega časa, vendar zavarovanci iz 14. člena tega zakona 
(delavci v delovnem razmerju) najmanj dve uri dnevno ali 10 ur 
tedensko in zavarovanci iz 15. člena (samozaposlene osebe), 
16. člena (družbeniki) in 17. člena (kmetje) tega zakona najmanj 
s četrtino polnega zavarovalnega časa, izplačuje sorazmerni del 
pokojnine, in sicer v višini 75 %, ko zavarovanec dela dve uri dnev-
no ali znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko; 62,5  %, ko 
zavarovanec dela tri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 
do 19 ur tedensko; 50 %, ko zavarovanec dela štiri ure dnevno ali 
znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko; 37,5 %, ko zavaro-
vanec dela pet ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur 
tedensko; 25 %, ko zavarovanec dela šest ur dnevno ali znaša za-
varovalni čas od 30 do 34 ur tedensko; in 12,5 %, ko zavarovanec 
dela sedem ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur 
tedensko. Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati z dnem 
ponovne pridobitve lastnosti zavarovanca.

5 Prehodna določba 406. člena ZPIZ-2 v izpodbijanem delu 
določa, da uživalec pokojnine, ki ob uveljavitvi tega zakona opravlja 
delo ali dejavnost, na podlagi katere bi ponovno pridobil lastnost 
zavarovanca iz 14., 15. in 16. člena tega zakona, najpozneje v 
roku enega leta od uveljavitve tega zakona uskladi svoj status z 
določbami 116. člena tega zakona. Ponovno lastnost zavarovanca 
pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje (četrti odstavek). 
Uživalcu pokojnine, ki v roku, določenem v prejšnjem odstavku, ne 
uskladi svojega statusa, se od prvega dne naslednjega meseca po 
preteku roka preneha izplačevati pokojnina, Zavod pa na način, 
določen v tretjem odstavku tega člena, po uradni dolžnosti ugotovi 
lastnost zavarovanca od 1. januarja 2014 naprej (peti odstavek). 

6 Po prvem odstavku prehodne določbe 37. člena ZPIZ-2B 
uživalci pokojnine, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo delo ali 
dejavnost, na podlagi katere bi ponovno pridobili lastnost zavaro-
vanca iz 14., 15. in 16. člena ZPIZ-2, lahko nadaljujejo z delom 
ali dejavnostjo pod pogojem, da v roku 30 dni po uveljavitvi tega 
zakona ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve 
uri dnevno ali za 10 ur tedensko. Za uživalce pokojnine, ki se sami 
ne vključijo v obvezno zavarovanje, pa drugi odstavek 37. člena 
ZPIZ-2B predpisuje ugotovitev lastnosti zavarovanca po uradni dol-
žnosti in izplačevanje pokojnine v ustreznem sorazmernem delu.

teh določb je izpolnjena in v nadaljevanju bo Ustavno sodišče 
opravilo njihovo vsebinsko presojo. To pa ne velja za 15. člen 
(ki se primarno nanaša na obvezno zavarovanje samozapo-
slenih oseb v času aktivne dobe pred izpolnitvijo pogojev za 
upokojitev), 16. člen (ki se nanaša na družbenike), 40. člen 
(katerega uporabo za tožnika izključujeta prvi in drugi odstavek 
37. člena ZPIZ-2B), prvi odstavek 108. člena (ki le na splošno 
določa, da zavarovanec pridobi pravico iz obveznega zavaro-
vanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice po 
ZPIZ-2), drugi odstavek 108. člena (pri katerem gre za splošno 
določbo o prenehanju obveznega zavarovanja kot pogoju za 
pridobitev pravice do pokojnine, za tožnika pa velja posebna 
ureditev iz tretjega odstavka 116. člena ZPIZ-2) in tretji od-
stavek 108. člena (ki ureja pridobitev pravic iz invalidskega 
zavarovanja in pravice do dodatka za pomoč in postrežbo), 
prvi odstavek 116. člena (ki ureja ponoven vstop v zavarovanje 
za poln delovni/zavarovalni čas, kar ni tožnikov primer), drugi 
odstavek 116. člena (ki se nanaša na kmete), četrti odstavek 
116. člena (ki ureja spremembo višine sorazmernega dela po-
kojnine zaradi spremembe števila ur dela ali opravljanja dejav-
nosti), peti, šesti in osmi odstavek 116. člena (ki urejajo pravico 
do invalidske pokojnine) ter sedmi odstavek 116. člena ZPIZ-2 
(ki se nanaša na zavarovance iz prvega odstavka 116. člena 
ZPIZ-2, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost 
v tujini). Zato je Ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti 
teh določb zavrglo (2. točka izreka).

B. – III.
Presoja z vidika načela varstva zaupanja v pravo 

(2. člen Ustave)
12. Predlagatelj nasprotuje ureditvi, po kateri samostojni 

podjetniki, ki jim je bilo pred uveljavitvijo ZPIZ-2 omogočeno 
uživanje polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti, 
z uveljavitvijo ZPIZ-2 do polne pokojnine niso več upravičeni 
in so se morali v z zakonom določenih rokih prilagoditi novi 
ureditvi. Meni, da gre za poseg v pravico do pokojnine, pri-
znano s pravnomočno odločbo. Ukinitev pravice do pokojnine 
naj bi bila popolnoma nepredvidljiva, sočasno uživanje polne 
pokojnine in opravljanje dejavnosti pa naj bi bilo možno celih 
21 let. Predlagatelj zatrjuje neskladje izpodbijane ureditve z 
načelom varstva zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. Navaja, 
da so prizadeti tudi tisti, ki so možnost koriščenja dvojnega 
statusa upravičeno pričakovali, niso je pa še izkoristili, kar pa 
za to zadevo ni bistven očitek.

13. Do uveljavitve ZPIZ-2 je zakonska ureditev za samo-
stojne podjetnike pod določenimi pogoji omogočala uživanje 
pokojnine v polnem obsegu ob sočasnem opravljanju dejavno-
sti. V času veljavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – v 
nadaljevanju ZPIZ/92) je bilo prejemanje pokojnine mogoče za 
samostojne podjetnike, ki so: (a) opravljali dejavnost domače in 
umetne obrti ter oddajanja zasebnih turističnih sob, (b) v ena-
kem obsegu nadaljevali z isto dejavnostjo, ki so jo opravljali do 
pridobitve pravice do upokojitve, če so bili pred upokojitvijo za-
varovani na drugi podlagi, ali (c) opravljali dejavnost s pomočjo 
vsaj enega zaposlenega delavca, ne pa sami. Za te samostojne 
podjetnike se je štelo, da ne opravljajo dejavnosti kot edini ali 
glavni poklic (tretji odstavek 14. člena ZPIZ/92), zato se niso 
bili dolžni vključiti v obvezno zavarovanje. Ob nevključitvi v 
obvezno zavarovanje pa so izpolnjevali pogoje za prejemanje 
pokojnine (prvi odstavek 176. člena ZPIZ/92).

14. ZPIZ-1 je s prvo alinejo 15. člena določil, da se obve-
zno zavarujejo samostojni podjetniki, ki kot svoj edini ali glavni 
poklic v Republiki Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost.7 

7 Šlo je za določbo o samozaposlenih. V zvezi s tem kaže 
opozoriti, da je bilo po 15. členu ZPIZ-1 urejeno tudi obvezno 
zavarovanje družbenikov zasebnih družb in zavodov v Republiki 
Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi 
podlagi. ZPIZ-2 pa to skupino oseb ureja v 16. členu (torej ločeno 
od samozaposlenih oseb, za katere velja 15. člen tega zakona).  
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V 18. členu ZPIZ-1 je bilo določeno, v primeru izpolnjenosti 
katerih pogojev ni treba vstopiti v obvezno zavarovanje. Štelo 
se je, da samostojni podjetnik ne opravlja samostojne dejav-
nosti kot edini ali glavni poklic, če v obdobju zadnjih treh let 
dobiček iz naslova dejavnosti, dosežen v posameznem letu, 
ni presegal letnega zneska minimalne plače v tem letu (prvi 
odstavek). Poleg tega pa se je štelo, da samostojni podjetnik 
ni opravljal dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če je izpolnil 
pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 
61 let (ženska) in: a) ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, 
ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te 
dejavnosti, ali b) je do uveljavitve pravice do pokojnine opra-
vljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan 
na podlagi delovnega razmerja (drugi odstavek). Navedene 
osebe so bile torej izvzete iz obveznega zavarovanja že na 
podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena ZPIZ-1. Zato so 
izpolnjevale tudi pogoj, po katerem je bila pravica do pokojni-
ne pogojevana s prenehanjem obveznega zavarovanja (drugi 
odstavek 156. člena ZPIZ-1).

15. Iz drugega odstavka 108. člena ZPIZ-2 izhaja, da je 
pogoj za pridobitev pravice do pokojnine prenehanje obvezne-
ga zavarovanja.8 Po 15. členu ZPIZ-2 pa so obvezno zavaro-
vani vsi samostojni podjetniki. Po 40. in 116. členu ZPIZ-2 je 
dovoljeno prejemanje le delne pokojnine ali sorazmernega dela 
pokojnine, če oseba nadaljuje z dejavnostjo ali ponovno vstopi 
v dejavnost. Skladno s četrtim in petim odstavkom 406. člena 
ZPIZ-2 ter nato prvim in drugim odstavkom 37. člena ZPIZ-2B 
so morali samostojni podjetniki, ki so nadaljevali z dejavnostjo, 
v zakonsko določenih rokih ponovno pridobiti lastnost zavaro-
vanca obveznega zavarovanja, sicer je status zavarovanca v 
z zakonom določenem obsegu za njih po uradni dolžnosti ugo-
tovil Zavod, pokojnina pa se jim izplačuje v sorazmernem delu, 
ki ustreza njihovemu obsegu zavarovanja. To se je zgodilo tudi 
tožniku. Z odločbami Zavoda, ki so izpodbijane v prekinjenem 
socialnem sporu, je status zavarovanca v obsegu 10 ur na te-
den zanj po uradni dolžnosti ugotovil Zavod, posledično pa mu 
je priznal le sorazmerni del pokojnine v višini 75 % pokojnine.

16. Tožnik je lahko po prejšnji ureditvi opravljal dejavnost 
samostojnega podjetnika in prejemal polno pokojnino, po iz-
podbijani ureditvi pa mora biti zavarovan najmanj s četrtino 
polnega zavarovalnega časa in se mu posledično izplačuje 
(le) 75 % pokojnine. To pomeni poslabšanje njegovega prav-
nega položaja. Poslabšanje se nanaša na čas po uveljavitvi 
zakona. Izpodbijana ureditev namreč ni pomenila, da bi morali 
upokojenci, ki po upokojitvi opravljajo dejavnost samostojnega 
podjetništva, vračati pokojnine, ki so jim pripadle do poteka ro-
kov za uskladitev statusa z novo ureditvijo, temveč za obdobje 
po izteku rokov določa, da takšnim zavarovancem pokojnina 
ne pripada več v primeru opravljanja dejavnosti, lahko pa se 
jim izplačuje sorazmerni del pokojnine glede na zavarovalni 
čas. Varstvo pred takšnimi posegi se zagotavlja v okviru načela 
varstva zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave.

17. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da načelo 
varstva zaupanja v pravo posamezniku zagotavlja, da mu drža-
va njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, 
torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem 
in ustavno dopustnem javnem interesu. Ker gre za splošno 
pravno načelo in ne neposredno za eno od človekovih pravic, 
katerim 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 

8 Izjema velja za uživalce pokojnine iz četrtega odstavka 
25. člena (prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje), kar pa 
ni tožnikov primer.

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.9

18. Državni zbor v odgovoru kot stvarni razlog za izpod-
bijano ureditev, utemeljen v prevladujočem javnem interesu, 
navaja, da je zakonodajalec z njo želel odpraviti neenakost 
med posameznimi kategorijami zavarovancev. Poudarja tudi, 
da pomeni pogojevanje pridobitve pravice do upokojitve s 
prenehanjem zavarovanja temelj sistema pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, ki naj bi služil zagotavljanju socialne 
varnosti oseb, ki si je iz razloga delovne nezmožnosti zaradi 
starosti naj ne bi bile zmožne zagotoviti same. Tudi Vlada v 
mnenju navaja, da je smisel sistema obveznega pokojninskega 
zavarovanja zavarovancem zagotoviti varno starost takrat, ko 
si oseba iz razloga nastopa zavarovalnega tveganja starosti 
dohodkov ne more zagotoviti sama. Sklicuje se tudi na to, 
da je bil cilj izpodbijane ureditve izenačitev položaja različnih 
skupin upokojencev, ki po prejšnji ureditvi ni bila zagotovlje-
na.10 Opozarja, da je treba pri oblikovanju sistema obveznega 
zavarovanja upoštevati tudi zmožnosti njegovega financiranja. 
Navaja, da dolgoročnost sistema zahteva njegovo oblikovanje 
tako, da se upoštevajo potrebe in pravice tako zavarovancev 
(aktivna generacija) kot tudi uživalcev pravic, pri čemer naj 
zgolj na račun aktivne generacije ne bi bilo več mogoče zago-
tavljati dodatnih pravic. Poudarja, da je za delovanje sistema, ki 
deluje po načelu dokladnega sistema (pay as you go), posebej 
pomembno, da so v njegovem okviru spoštovane potrebe in 
pravice tako zavarovancev kot uživalcev pravic, ki imajo raz-
lična pričakovanja. Prvi naj bi bili v sistemu pripravljeni sodelo-
vati ob predpostavki, da njihovi dohodki ne bodo prekomerno 
obremenjeni, drugi pričakujejo, da jim bo pokojnina zagotavljala 
primerljiv življenjski standard, kot so ga imeli pred upokojitvijo. 
Vlada pojasnjuje, da morajo zaradi slabšanja razmerja med za-
poslenimi in upokojenimi sedanji zavarovanci v sistem prispe-
vati več, kot so morali v času svoje aktivne dobe prispevati zdaj 
že upokojeni, računati pa morajo tudi na možnost zaostritve 
pogojev za upokojitev in določitev višine pokojnine. Zato je po 
mnenju Vlade mogoče pričakovati, da bodo del bremena sta-
ranja prebivalstva nosili tudi posamezniki, ki sicer izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev, pa so še vedno zmožni delati.

19. Spoštovanje medgeneracijske pravičnosti pri urejanju 
sistema pokojninskega zavarovanja je stvaren razlog, uteme-
ljen v prevladujočem javnem interesu. Pokojninski sistem v 
Sloveniji je dokladni sistem (pay as you go), v katerem aktivna 
generacija zagotavlja sredstva za upokojence v pričakovanju, 
da bo naslednja aktivna generacija zagotavljala sredstva njej 
(medgeneracijska solidarnost). Breme financiranja sistema ob-
veznega pokojninskega zavarovanja nosijo sicer vsi zavaro-
vanci, ki so zavezani plačevati obvezne prispevke za socialno 
varnost, med njimi tudi tisti, ki po izpolnitvi pogojev za upokoji-
tev nadaljujejo z dejavnostjo, vendar so v pretežnem delu za-
varovanci osebe, ki pogojev za upokojitev še ne izpolnjujejo. To 
pomeni, da so predvsem oni tisti, ki nosijo breme financiranja 
sistema. Dokladni sistem pokojninskega zavarovanja mora biti 
urejen tako, da upošteva interese vseh udeležencev v sistemu, 
tako interese upokojencev kot interese zavarovancev, ki pogo-
jev za upokojitev še ne izpolnjujejo in ki so, kot opozarja Vlada, 
»pripravljeni sodelovati v sistemu ob predpostavki, da njihovi 
dohodki ne bodo prekomerno obremenjeni«. Upoštevati je 

9 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-11/07 z dne 13. 12. 
2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 86), 13. in 14. točka 
obrazložitve, in št. U-I-110/15, Up-568/15 z dne 1. 3. 2018 (Uradni 
list RS, št. 29/18), 26. do 29. točka obrazložitve.

10 V zvezi s tem Vlada pojasnjuje, da je bil izvzem iz obve-
znega zavarovanja prej omogočen le nekaterim samozaposlenim 
osebam, prav tako pa ni bil omogočen delavcem. Samo delavci so 
imeli možnost prejemanja delne pokojnine, kar je bilo celo ugoto-
vljeno za neskladno z Ustavo (odločba št. U-I-358/04 z dne 19. 10. 
2006, Uradni list RS, št. 112/06, in OdlUS XV, 72).
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treba, da finančni izdatki pokojninske blagajne zaradi staranja 
prebivalstva naraščajo. Zato je razumno pričakovati, da bodo 
del bremena nosili tudi posamezniki, ki sicer izpolnjujejo pogoje 
za pokojnino, pa so še zmožni za delo in si tudi želijo še naprej 
delati. Temu sledi izpodbijana ureditev, ki pomeni, da se polna 
pokojnina ne izplačuje tistim, ki so še vedno delovno aktivni, 
s čimer se skuša preprečiti dvig prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje in s tem povečanje že tako visoke obremenitve 
dohodkov aktivne generacije. Pri tem se upošteva tudi, da bi 
se v primeru dvojnega statusa, za katerega se zavzema predla-
gatelj, s prispevki aktivne (zlasti mlajše) generacije financirale 
tudi pokojnine tistih, pri katerih do izpada dohodka zaradi pre-
nehanja z delovno aktivnostjo sploh še ni prišlo.11

20. Utemeljeno je tudi sklicevanje Vlade na potrebo po 
izenačitvi položajev različnih skupin zavarovancev. Prejšnja 
ureditev je samo nekaterim samozaposlenim osebam dovo-
ljevala izvzem iz obveznega zavarovanja in posledično opra-
vljanje dejavnosti ob hkratnem uživanju polne pokojnine ter 
samo delavcem dopuščala možnost delne upokojitve oziroma 
prejemanje dela pokojnine. Sprejeta ureditev je usmerjena v 
izenačitev položajev zavarovancev obveznega zavarovanja, 
kar je ob presoji prejšnje ureditve delne pokojnine zahtevalo 
tudi Ustavno sodišče.12

21. Stvaren razlog, utemeljen v prevladujočem javnem 
interesu, je lahko tudi zagotovitev finančne vzdržnosti sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar se prav tako 
zasleduje z izpodbijano ureditvijo.13 Ustava v drugem odstav-
ku 50. člena državi nalaga, da uredi (med drugim) obvezno 
pokojninsko zavarovanje in skrbi za njegovo delovanje. Skrb 
za finančno vzdržnost tega sistema zavarovanja je pogoj za 
njegovo delovanje. Takšna skrb v osnovi pomeni, da mora 
država stremeti k ureditvi pokojninskega zavarovanja na način, 
da bo pokojninski sistem vzdržen sam po sebi, njegovo sofi-
nanciranje iz državnega proračuna, kar predvideva 162. člen 
ZPIZ- 2, pa je le pomožno.14 Tudi sicer finančna zmožnost 
države za sofinanciranje pokojninskega sistema terja iskanje 
ravnovesja med konkurirajočimi si interesi politik na socialnem, 
ekonomskem in fiskalnem področju, kar se neizogibno izraža 
v prilagajanju zmožnosti dodatnega financiranja pokojninske 
blagajne iz državnega proračuna temu ravnovesju in danim 
možnostim.15 Med ukrepe, ki lahko pripomorejo k finančni 
vzdržnosti sistema, gotovo lahko sodi tudi ukrep ukinitve iz-
vzema iz zavarovanja za samostojne podjetnike, ki pomeni, 
da ti zavarovanci, ki so še naprej delovno aktivni, ne prejemajo 
polne pokojnine. Izpodbijana ureditev pomeni, da polno po-
kojnino iz socialnega zavarovanja – sistema, ki je namenjen 
nadomeščanju izpadlih dohodkov – prejmejo le osebe, ki so 
soočene s socialnim tveganjem izgube rednega dohodka za-

11 V teoriji se navaja, da bi to pomenilo obrnjeno, celo izprije-
no ali perverzno medgeneracijsko solidarnost (reverse ali perverse 
solidarity). Glej G. Strban in S. Bugari, Dvojni status delavca in 
upokojenca v sistemu socialne varnosti, Pravna praksa, št. 28/29 
(2019), str. VI Priloge.

12 V odločbi št. U-I-358/04 je Ustavno sodišče presodilo, da 
je bila ureditev v ZPIZ-1, na podlagi katere je bilo nadaljevanje z 
delovno aktivnostjo v zakonsko določenem obsegu (za največ polo-
vico delovnega časa) oziroma ponoven vstop uživalca pokojnine v 
obvezno zavarovanje v tem obsegu in delno prejemanje pokojnine 
omogočeno le delavcem, ne pa tudi samozaposlenim osebam (glej 
prvi odstavek 58. člena in drugi odstavek 178. člena ZPIZ-1), v 
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

13 Podobno npr. v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-186/12 
z dne 14. 3. 2013 (Uradni list RS, št. 25/13, in OdlUS XX, 3), 18. 
do 21. točka obrazložitve.

14 Iz podatkov, ki jih je Ustavnemu sodišču posredoval Zavod, 
izhaja, da je v letu 2016 iz tega naslova iz državnega proračuna 
Zavod prejel 989.230.671 EUR, v letu 2017 915.607.938 EUR, 
v letu 2018 839.101.947 EUR, finančni načrt Zavoda pa za leto 
2019 predvideva sofinanciranje iz državnega proračuna v znesku 
734.225.276 EUR.

15 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-186/12, 20. točka 
obrazložitve.

radi prenehanja aktivnosti. Ni namreč potrebe po koriščenju 
pravic iz socialnovarstvenih sistemov, torej tudi ne iz sistema 
obveznega pokojninskega zavarovanja, če si zavarovanec so-
cialno varnost zagotavlja z lastno aktivnostjo. Zato je v javnem 
interesu tudi to, da se z izplačevanjem polne pokojnine ob 
istočasnem opravljanju pridobitne dejavnosti ne zmanjšujejo 
po nepotrebnem razpoložljiva sredstva, s katerimi razpolaga 
pokojninska blagajna. Poleg tega, da takšni posamezniki še ne 
bodo prejemali polne pokojnine, bodo, upoštevaje izpodbijano 
ureditev, kot zavarovanci zavezani tudi še naprej plačevati 
prispevke za pokojninsko zavarovanje. Res je sicer, da ni ja-
sno, v kolikšnem obsegu bodo navedeni pričakovani pozitivni 
finančni učinki izpodbijane ureditve tudi dejansko nastopili. Ni 
namreč gotovo, ali se bodo samostojni podjetniki ob izpolnitvi 
pogojev za upokojitev sploh odločali za nadaljnje opravljanje 
dejavnosti ali pa se bodo raje v celoti upokojili ter prejemali 
polno pokojnino. Vendar za oceno, da obstaja ustavno dopu-
sten javni interes, zadošča, da izpodbijana ureditev lahko vodi 
do pozitivnih finančnih učinkov za pokojninski sistem. Poleg 
tega je treba upoštevati, da se izboljšanje finančne vzdržnosti 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja sicer lahko 
doseže na različne načine in da je zakonodajalec v izpodbijani 
ureditvi v zvezi s tem sprejel številne ukrepe,16 katerih namen 
je bil, da delno že vsak posamezno in nato skupno kot celota 
prispevajo k zagotavljanju finančne vzdržnosti sistema, med 
njimi pa tudi izpodbijani ukrep. Glede na to, da gre za delovanje 
vsote ukrepov, ni pomembno, če so učinki posameznih ukrepov 
morda relativno majhni.17

22. Vse navedeno v prejšnjih točkah obrazložitve pomeni 
stvarne razloge, utemeljene v prevladujočem in ustavno do-
pustnem javnem interesu, za sprejetje izpodbijane ureditve. 
Na drugi strani je treba upoštevati, da pravica do pokojnine z 
izpodbijano ureditvijo ni bila odvzeta; le do prenehanja opra-
vljanja dejavnosti in s tem obveznega zavarovanja je samo-
stojni podjetniki ne morejo več uživati v polnem obsegu. Poleg 
tega se lahko vključijo v obvezno zavarovanje z zelo kratkim 
zavarovalnim časom (10 ur tedensko, to je 25 % polnega za-
varovalnega časa) in uživajo 75 % pokojnine. Ni sicer mogoče 
z gotovostjo trditi, da so samostojni podjetniki morali predvi-
devati, da bo prišlo do nadaljnje spremembe ureditve pravice, 
vendar pa so imeli na voljo dovolj dolgo obdobje treh let za 
uskladitev svojega položaja z novo ureditvijo, zato jim je bila 
prilagoditev na spremembe omogočena.18 Izpodbijani ukrep 
zato ni nesorazmeren s koristmi zasledovanih razlogov (ciljem), 
utemeljenih v prevladujočem in ustavno dopustnem javnem 
interesu. Iz navedenih razlogov Ustavno sodišče ugotavlja, da 
je izpodbijana ureditev v skladu z načelom varstva zaupanja v 
pravo iz 2. člena Ustave.

Presoja z vidika prvega odstavka 74. člena Ustave 
(svobodna gospodarska pobuda)

23. Predlagatelj nasprotuje izpodbijani ureditvi, ki samo-
stojnim podjetnikom onemogoča prejemanje polne pokojnine. 
Ena izmed bistvenih posledic takšne ureditve za samostojne 
podjetnike naj bi bila, da morajo, če želijo prejemati polno 
pokojnino, v celoti zapreti svojo dejavnost. To je po mnenju 
predlagatelja med drugim tudi v neskladju s prvim odstavkom 
74. člena Ustave.

24. Člen 74 Ustave pomeni temeljno ustavno opredelitev 
gospodarskega sistema v državi, ki temelji na svobodni gospo-

16 Drugi takšni ukrepi so bili npr. zviševanje starostne meje za 
upokojitev, ukinitev starostne pokojnine za 20 let pokojninske dobe, 
podaljšanje obdobja za izračun pokojnine, drugačen način določi-
tve valorizacijskih količnikov in vrednotenja pokojninske dobe, nov 
način usklajevanja pokojnin, med njimi pa tudi ukinitev izvzema iz 
zavarovanja, ki pomeni, da zavarovanci, ki so še naprej delovno 
aktivni, še ne bodo mogli uveljaviti pravice do polne pokojnine.

17 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), 55. točka obrazložitve.

18 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-110/15, 
Up-568/15, 28. točka obrazložitve.
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darski pobudi oziroma na svobodi podjetništva, pri čemer je 
svobodna in poštena konkurenca temeljno načelo gospodarske 
ureditve. Svobodna gospodarska pobuda med drugim pomeni 
tudi svobodno izbiro dejavnosti, s katero gospodarski subjekti 
uresničujejo svoje pridobitne interese v konkurenci na tržišču,19 
kar predpostavlja svobodno opravljanje dejavnosti.

25. Vendar je svoboda gospodarske pobude v Ustavi tudi 
omejena. V drugem stavku drugega odstavka 74. člena Usta-
va določa, da se gospodarska dejavnost ne sme opravljati v 
nasprotju z javnim interesom. Javni interes je v Ustavi izrecno 
opredeljen okvir, v katerem se zagotavlja svobodna gospodar-
ska pobuda. S tem Ustava izrecno postavlja meje svobodni 
gospodarski pobudi in zakonodajalcu daje pooblastilo in dol-
žnost, da na področju urejanja svobodne gospodarske pobude 
vzpostavlja ekonomsko politiko na posameznih področjih druž-
benega življenja, ki jo šteje kot najprimernejšo za doseganje 
splošne družbene blaginje. Pri tem ima zakonodajalec široko 
polje proste presoje. Kajti kot je že večkrat poudarilo Ustavno 
sodišče (npr. v odločbi št. U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001, Uradni list 
RS, št. 62/01, in OdlUS X, 144, 15. točka obrazložitve), skrajno 
liberalistično pojmovanje podjetništva ni v skladu z Ustavo.20 V 
teh primerih gre sicer, upoštevaje presojo Ustavnega sodišča, 
praviloma za opredelitev načina uresničevanja te človekove 
pravice.21 Kadar pa zakonodajalec ureja podjetniško svobodo 
ravnanja zaradi doseganja splošnih javnih ciljev ali ciljev na 
nekem od konkretne dejavnosti ločenem področju družbenega 
življenja, Ustavno sodišče presoja ureditev, ki se izkaže in-
tenzivno omejujoča za uresničevanje svobodne gospodarske 
pobude, kot poseg v to pravico.22

26. Tudi v primerih, v katerih zakonodajalec ne ureja 
podjetniške svobode ravnanja, temveč povsem druga področja 
družbenega življenja, se lahko izkaže, da takšna ureditev ni 
brez vpliva na uresničevanje pravice do svobodne gospodarske 
pobude. Vendar to ne zadošča za presojo, da gre za poseg v 
to pravico, ki bi ga moralo Ustavno sodišče presojati po za to 
predvidenem testu skladnosti z Ustavo, četudi je vpliv lahko 
negativen. V primerih, ko je izpodbijana ureditev eden izmed 
več vzrokov, ki vplivajo na odločitev posameznika glede ure-
sničevanja svobodne gospodarske pobude, gre za t. i. posredni 
dejanski vpliv izpodbijane ureditve na pravico do svobodne 
gospodarske pobude. Ko gre za takšne posredne dejanske 
vplive, ki so intenzivni, je enako kot neposredne posege v 
pravico do svobodne gospodarske pobude treba presojati tiste 
primere ureditev, katerih namen je odvrniti posameznike od 
uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude,23 in 
primere ureditev, ko je takšen odziv posameznikov na ureditev 
tako očitno predvidljiv, da je zato zakonodajalcu treba pripisati, 
da je ob sprejemanju ureditve nanj pristal.24 V teh primerih se 

19 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-285/08 z dne 1. 4. 2010 
(Uradni list RS, št. 33/10), 23. točka obrazložitve, ki se sklicuje na 
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne 13. 5. 2004 (Uradni 
list RS, št. 58/04 in 61/04, ter OdlUS XIII, 33), 7. točka obrazložitve.

20 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-189/10 z dne 15. 3. 
2012 (Uradni list RS, št. 27/12), 8. točka obrazložitve.

21 Vendar to ne pomeni, da je izključena presoja, da gre za 
poseg. Glej odločbo št. U-I-194/17 z dne 15. 11. 2018 (Uradni list 
RS, št. 1/19, in OdlUS XXIII, 14), 40. točka obrazložitve, v kateri je 
Ustavno sodišče ugotovilo, da gre za poseg.

22 Primerjaj npr. z odločbami Ustavnega sodišča št. U-I-66/08 
z dne 11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73), 
83. točka obrazložitve; št. U-I-73/12 z dne 6. 3. 2014 (Uradni list 
RS, št. 19/14), 11. točka obrazložitve; št. U-I-192/16 z dne 7. 2. 
2018 (Uradni list RS, št. 15/18, in OdlUS XXIII, 2), 25. točka ob-
razložitve. Ureditev s cilji na drugih področjih je Ustavno sodišče 
kot poseg v svobodno gospodarsko pobudo presojalo tudi v od-
ločbi št. U-I-201/14, U-I-202/14 z dne 19. 2. 2015 (Uradni list RS, 
št. 19/15), 24. in 25. točka obrazložitve.   

23 Primerjaj sodbo Ustavnega sodišča Zvezne republike Nem-
čije št. 1 BvR 1266/00 z dne 17. 3. 2004. 

24 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča Zvezne republike Nem-
čije št. 1 BvR 670/91 z dne 26. 6. 2002. 

namreč lahko zakonodajalcu pripiše odgovornost za posredni 
dejanski odvračilni vpliv na pravico do svobodne gospodarske 
pobude, kar pomeni posredni poseg v to pravico.

27. Zakonodajalec z izpodbijano ureditvijo ureja pogoje 
uresničevanja pravice do pokojnine s cilji medgeneracijske 
pravičnosti, odprave neenakosti pred zakonom in finančne 
vzdržnosti pokojninske blagajne.25 Samostojnih podjetnikov 
z izpodbijano ureditvijo ne sili niti k upokojitvi niti k temu, 
da prenehajo opravljati dejavnost. Okoliščina, da samostojni 
podjetniki izpolnijo pogoje za upokojitev, jim omogoči, da lah-
ko, kot v izhodiščnem sodnem primeru, izbirajo med tem, da 
ohranijo status samostojnega podjetnika in posledično preje-
majo zmanjšano pokojnino, in tem, da prenehajo poslovati in 
prejemajo polno pokojnino. Upokojitev ob izpolnitvi pogojev ni 
obvezna. Osebi, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, je torej na 
voljo zgolj možnost, da se upokoji. V odločbi št. U-I-49/98 z 
dne 25. 11. 1999 (Uradni list RS, št. 101/99, in OdlUS VIII, 266, 
17. točka obrazložitve) je Ustavno sodišče zavzelo stališče, 
da izpolnitev pogojev za pridobitev polne starostne pokojni-
ne pomeni le, da je posamezniku zagotovljen določen nivo 
socialne varnosti iz obveznega pokojninskega zavarovanja. 
Izpodbijana ureditev torej nima značilnosti neposrednega in 
prisilnega omejujočega učinka za uresničevanje svobodne 
gospodarske pobude.

28. Kljub temu, da izpodbijana ureditev ureja pogoje za 
pridobitev pravice do pokojnine in da nima neposrednega in 
prisilnega omejujočega učinka za uresničevanje svobodne go-
spodarske pobude, ni nevtralna za svobodno gospodarsko po-
budo. Predpostaviti je treba, da bi ureditev, ki bi omogočala pre-
jemanje polne pokojnine vsem – tudi samostojnim podjetnikom, 
ne oziraje se pri tem, ali pokojnina nadomešča njihov dotedanji 
dohodek ali pa se polna pokojnina kumulira s tem dohodkom –, 
ustvarjala pogoje, ki bi samostojne podjetnike spodbujali k 
nadaljevanju opravljanja dejavnosti. Ureditev, ki prejemanje 
polne pokojnine omejuje na primere, ko posameznik preneha 
biti samostojni podjetnik, k temu ne stremi. Opravljanje dejav-
nosti po izpolnitvi upokojitvenih pogojev se lahko tako izkaže 
za manj privlačno, kot bi lahko bilo, prav zato, ker se v takem 
primeru onemogoča prejemanje polne pokojnine. Toda upo-
števati je treba, da je izbira, s katero je soočen posameznik v 
pogledu nadaljevanja opravljanja dejavnosti, ko izpolni pogoje 
za pridobitev pravice do pokojnine in pridobi možnost upokojiti 
se, praviloma odvisna še od številnih drugih okoliščin, v katerih 
se znajde in ki so osebne, nepremoženjske in premoženjske 
narave. Izpodbijana ureditev je tako le eden izmed vzrokov za 
izoblikovanje odločitve posameznika v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti po izpolnitvi pogojev za upokojitev, pri čemer namen 
izpodbijane ureditve nikakor ni vplivati na to, da bi se posame-
znik odločil za prenehanje opravljanja dejavnosti. Izpodbijani 
ureditvi sami zase tudi ni mogoče pripisati, da bi bila na njeni 
podlagi prav takšna odločitev posameznika za zakonodajalca 
tako očitno predvidljiva, da bi moral prevzeti riziko posrednega 
dejanskega odvračilnega vpliva na uresničevanje svobodne 
gospodarske pobude. Z vprašanjem intenzitete morebitnega 
negativnega vpliva izpodbijane ureditve na svobodno izbiro 
posameznika glede nadaljevanja opravljanja dejavnosti pa se 
ob takšnem stališču Ustavnemu sodišču ni bilo treba posebej 
ukvarjati. Onemogočanje prejemanja polne pokojnine je, kot je 
razvidno iz nadaljevanja obrazložitve, neposredno povezano 
s pravico do pokojnine in je predmet samostojne presoje v 
nadaljevanju.

29. Glede na navedeno gre torej za posredni dejanski 
vpliv izpodbijane ureditve na uresničevanje pravice do svo-
bodne gospodarske pobude, ki nima značilnosti posrednega 
posega v pravico do svobodne gospodarske pobude. Zato 
izpodbijana ureditev ne prestopa zunanjih meja prostora, ki naj 
omogočijo svobodno gospodarsko pobudo in ki zakonodajalče-
vo prosto presojo omejujejo tudi, ko ureja pogoje za uresniče-
vanje drugih pravic. Iz navedenih razlogov izpodbijana ureditev 

25 Glej 19. do 21. točko obrazložitve te odločbe.
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ni v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude iz 
prvega odstavka 74. člena Ustave.

Presoja z vidika prvega odstavka 50. člena (pravica 
do socialne varnosti)

30. Predlagatelj izpodbija ureditev, po kateri se morajo 
vsi samostojni podjetniki obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovati in posledično (odvisno od obsega zavarovanja) 
prejemajo le sorazmerni del pokojnine. Del njegovih očitkov v 
zvezi s kršitvijo pravice iz prvega odstavka 50. člena Ustave 
pomeni nasprotovanje temu, da se morajo obvezno zavarovati 
tudi samostojni podjetniki, ki iz dejavnosti ne dosegajo dohod-
ka ali pa ta ne presega zneska minimalne plače v tem letu. 
Predlagatelj navaja, da bodo morali ti posamezniki prispevke 
za zavarovanje in povrnitev preplačanih zneskov pokojnin po-
vrniti iz zneskov že prejetih pokojnin, torej zneskov, ki naj bi 
jim zagotavljali dostojno preživetje, kar jih bo lahko pahnilo na 
rob preživetja. Teh trditev v okviru presoje z vidika 50. člena 
Ustave ni mogoče upoštevati. Morebiten težji socialni položaj, 
v katerem naj bi se znašel samostojni podjetnik, ki iz dejavnosti 
ne ustvarja zadostnih dohodkov, ne more biti razlog za to, da 
se takšni osebi sploh ne bi bilo treba vključiti v zavarovanje in 
plačevati prispevkov za zavarovanje, kar bi posledično pome-
nilo upravičenost do polne pokojnine. Težji socialni položaj, v 
katerem naj bi se znašel takšen posameznik, je namreč posle-
dica nerentabilnosti njegove dejavnosti, ki se jo je kljub temu 
odločil ohranjati. Ustavno sodišče dodaja, da je zakonodajalec 
predvidel določene olajšave za samostojne podjetnike v začet-
ku poslovanja. Določil je, da so v prvih 12 mesecih poslovanja 
po prvem vpisu v poslovni register oproščeni plačila prispevka 
zavarovanca in delodajalca v višini 50 % zneska prispevka 
od osnove, v naslednjih 12 mesecih pa v višini 30 % zneska 
prispevka od osnove (štirinajsti odstavek 145. člena ZPIZ-2). 
Sicer pa predlagatelj niti ne zatrjuje, da tožnik iz izhodiščnega 
primera iz naslova dejavnosti dejansko ne prejema dohodkov 
oziroma so ti minimalni.

31. Pretežni del očitkov predlagatelja se nanaša na to, 
da izpodbijana ureditev posega tudi v premoženjski vidik 
pokojnin. Predlagatelj meni, da bi morali biti zavarovanci do 
prejemanja polne pokojnine upravičeni že na podlagi dej-
stva vplačila prispevkov za zavarovanje, ko izpolnijo pogoja 
starosti in pokojninske dobe. Izpodbijana ureditev, ki jim to 
onemogoča, je po mnenju predlagatelja v neskladju s 33. in 
50. členom Ustave. Ustavno sodišče mora najprej odgovoriti 
na vprašanje, ali mora v danem primeru presojo opraviti z 
vidika 33. in 50. člena Ustave ali pa morda zadostuje presoja 
z vidika 50. člena Ustave.

32. Pravico do pokojnine določa 50. člen Ustave, naslo-
vljen pravica do socialne varnosti. V drugem odstavku 50. čle-
na Ustava določa, da država ureja obvezno zdravstveno, 
pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi 
za njihovo delovanje. Pokojnina se po Ustavi zagotavlja v 
okviru obveznega pokojninskega zavarovanja. Gre za eno od 
socialnih zavarovanj, za katera so značilne socialne prvine 
(npr. obveznost vključitve v zavarovanje, upoštevanje solidar-
nosti). Pokojnina je torej po Ustavi pravica socialne kategorije. 
Iz ustavnosodne presoje izhaja, da ima pravica do pokojnine 
tudi premoženjski vidik, saj mora primarno temeljiti na zavaro-
valnem principu in je odvisna predvsem od trajanja in višine 
plačevanja prispevkov; in da njen premoženjski vidik uživa 
dvojno ustavno varstvo, in sicer po prvem odstavku 50. člena 
in po 33. členu Ustave.26 Poleg tega iz ustavnosodne presoje 
izhaja, da se je stališče o dvojnem ustavnem varstvu pravice 
do pokojnine izoblikovalo z odločbo št. Up-770/06, v kateri 
pritožnik ni bil slovenski državljan (4. točka obrazložitve) in 
prvi odstavek 50. člena Ustave zato ni bil uporabljen. V odločbi 
št. Up-360/05, v kateri je bil pritožnik slovenski državljan, pa se 
je premoženjski vidik pravice do pokojnine varoval po prvem 
odstavku 50. člena Ustave (6. točka obrazložitve). Razlika je 

26 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/11 (Uradni 
list RS, št. 20/11), 30. točka obrazložitve.

torej v tem, da premoženjski vidik pravice do pokojnine drža-
vljanom Republike Slovenije zagotavlja prvi odstavek 50. člena 
Ustave (kot lex specialis 33. člena Ustave o pravici do zasebne 
lastnine), 33. člen Ustave pa je bil za varstvo tega vidika pra-
vice do pokojnine upošteven takrat, ko je šlo za osebe, ki niso 
državljani Republike Slovenije. Predlagatelj ne zatrjuje, da 
tožnik, o čigar prekinjenem socialnem sporu mora odločiti, ne 
bi bil slovenski državljan. Zato bo Ustavno sodišče očitke o ne-
skladju izpodbijane ureditve s premoženjskim vidikom pravice 
do pokojnine v tej zadevi preizkusilo z vidika skladnosti s prvim 
odstavkom 50. člena Ustave.

33. Na podlagi prvega odstavka 50. člena Ustave imajo 
državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do social-
ne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Iz prvega odstavka 
50. člena Ustave izhaja obveznost države, da ustvari pogoje in 
možnosti za uresničevanje socialne varnosti, vključno s pravico 
do pokojnine. Gre za primer, ko Ustava zakonodajalca poobla-
šča in ga zavezuje, da določi vsebino človekove pravice z zako-
nom (t. i. zakonski pridržek). Posamezne človekove pravice na 
področju socialne varnosti (socialne pravice) se uresničujejo na 
podlagi zakonov, ki določajo krog upravičencev, vrsto in obseg 
upravičenj, pogoje za pridobitev in način uresničevanja pravic. 
To pomeni, da Ustava zakonodajalca ne zavezuje, da sprejme 
določene ukrepe, ampak mu daje možnost izbire.27 Glede na 
navedeno je zakonodajalcu zagotovljeno široko polje proste 
presoje pri urejanju človekove pravice do socialne varnosti, 
vključno s pravico do pokojnine. Vendar zakonodajalec kljub 
temu ni povsem neomejen.

34. Izrecna ustavna določba, ki veže zakonodajalca pri 
zakonskem urejanju človekove pravice do socialne varnosti, je 
drugi odstavek 50. člena Ustave. Ta določa obveznost države 
urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo 
socialno zavarovanje ter skrbeti za njihovo delovanje. Poleg 
tega mora zakonodajalec pri zakonskem urejanju te pravice 
upoštevati namen oziroma cilj prvega in drugega odstavka 
50. člena Ustave, tj. da sta posameznikom zagotovljeni eko-
nomska varnost in človekovo dostojanstvo,28 upoštevati pa 
mora tudi veljavne mednarodne instrumente s tega področja, 
ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Zakonodajalec pri tem ne 
sme spregledati, da ima človekova pravica do socialne var-
nosti tudi svoje ustavno zagotovljeno jedro, to je samo bistvo 
te človekove pravice. Na tem področju je zakonodajalec pri 
opredeljevanju vsebine in obsega človekove pravice ustavno 
vezan z ustavno določeno vsebino same človekove pravice in 
se ne nahaja na polju njegove lastne presoje.29

35. V ustavno zagotovljeno jedro pravice do pokojnine 
spada zagotavljanje dohodkovne varnosti zavarovanca za pri-
mer, ko mu ni treba biti več delovno aktiven in si mu na ta način 
dohodka ni treba več zagotavljati. Tudi tradicionalna uporaba 
glagola »upokojiti se« pomeni narediti, da kdo po končani zah-
tevani delovni dobi ni več zaposlen.30, 31 Pri tem ne gre nujno za 
dejansko nezmožnost posameznika za delo, kar je na začetku 
utemeljevalo nastanek socialnih pokojninskih zavarovanj, tem-
več bolj za upoštevanje širokega družbenega konsenza o tem, 
da posamezniku po dopolnitvi določene starosti in izpolnitvi 
pogoja pokojninske dobe ni treba biti več delovno aktiven. S 
pokojnino se torej posamezniku po stališčih, sprejetih v ustav-
nosodni presoji, v določenem deležu (sorazmerno) nadomešča 

27 Primerjaj z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-36/00 
z dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in OdlUS XII, 98), 
14. točka obrazložitve, in št. Up-360/05, 5. točka obrazložitve.

28 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/11, 29. točka 
obrazložitve.

29 Podobno v odločbi št. Up-360/05, 5. točka obrazložitve.
30 Glej Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopol-

njena in deloma prenovljena izdaja (tiskana izdaja 2014, spletna 
izdaja 2014).

31 Glej tudi Vezljivostni slovar slovenskih glagolov (tiskana 
izdaja 2008, spletna izdaja 2018), iz katerega izhaja, da glagol 
»upokojiti se« pomeni končati obdobje zaposlenosti.
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dohodek, ki ga je imel v aktivni dobi.32 Prejemanja starostne 
pokojnine v primerih, ko zavarovanec ne preneha s svojo 
delovno aktivnostjo, socialni vidik ustavnega jedra pravice do 
pokojnine ne zagotavlja. Poleg tega je možnost, da zakonoda-
jalec začasno ustavi izplačevanje dajatev za starost (ki temeljijo 
na plačevanju prispevka) v primeru opravljanja določenih de-
javnosti za plačilo, predvidena tudi v tretjem odstavku 26. člena 
Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti (Uradni list FLRJ, MP, št. 1/55, in 
Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92) ter v tretjem odstavku 
26. člena Evropskega kodeksa o socialni varnosti (Uradni list 
RS, št. 126/03 – MP, št. 29/03 – MEKSV). Druga možnost, ki jo 
predvidevata omenjena instrumenta, je zmanjšanje pravice do 
pokojnine, če zaslužek uživalca pokojnine presega predpisani 
znesek.33, 34

36. Predlagatelj v tej zadevi posebej opozarja na ustav-
nopravno varovano jedro premoženjskega vidika pravice do 
pokojnine. Sklicuje se na to, da je tožnik iz izhodiščnega sodne-
ga primera za zavarovanje plačeval prispevke in da izpolnjuje 
pogoja starosti in pokojninske dobe. Iz ustavnosodne presoje 
izhaja stališče, da bistvo ali jedro premoženjskega vidika pra-
vice do pokojnine pomeni (tudi) pravico posameznika, da na 
podlagi plačanih prispevkov pokojninskega zavarovanja in ob 
izpolnjenih drugih razumno določenih pogojih (npr. pokojnin-
ska doba, starost) pridobi in uživa pokojnino, ki mu zagotavlja 
socialno varnost.35 Ustavno sodišče v zvezi s premoženjskim 
vidikom pravice do pokojnine ni zavzelo stališča, po katerem 
bi bili plačevanje prispevkov, pokojninska doba in starost edini 
pogoji za pridobitev pokojnine. Poudarilo je, da mora posame-
znik za pridobitev pravice do pokojnine ob obveznosti plače-
vanja prispevkov izpolnjevati vse razumno določene zakonske 
pogoje. Ne gre namreč za ustavno varstvo prispevkov, ki so bili 

32 Tako odločba Ustavnega sodišča št. U-II-1/11, 30. točka 
obrazložitve. Sicer pa je stališče, da Ustava v 50. členu državi 
nalaga ureditev takih pogojev, da si bo posameznik preko sistema 
obveznega pokojninskega zavarovanja lahko zagotovil socialno 
varnost tudi potem, ko ne bo več delovno aktiven, Ustavno sodišče 
zavzelo že v bistveno starejši odločbi št. U-I-407/98 z dne 10. 5. 
2001 (Uradni list RS, št. 43/01, in OdlUS X, 82). Primerjaj tudi z 
odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-239/14, Up-1169/12 z dne 
26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 30/15, in OdlUS XXI, 2), 14. točka 
obrazložitve, in št. Up-195/13, U-I-67/16 z dne 26. 1. 2017 (Uradni 
list RS, št. 9/17, in OdlUS XXII, 4), 10. točka obrazložitve.

33 Tretji odstavek 26. člena Konvencije Mednarodne organi-
zacije dela št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti se glasi:

»3) Nacionalna zakonodaja lahko ustavi dajatve, če oseba, 
ki bi imela pravico do njih, opravlja določene dejavnosti za plačilo 
ali zmanjša dajatve, ki temelje na plačilu prispevka, če zaslužek 
uporabnika presega predpisani znesek oziroma dajatev, ki ne te-
melje na vplačilu prispevka, če zaslužek uporabnika, njegovi drugi 
dohodki ali oboje preseže predpisani znesek.« 

Tretji odstavek 26. člena Evropskega kodeksa o socialni 
varnosti se glasi:

»3) Z notranjo zakonodajo je lahko določeno, da se začasno 
ustavi izplačevanje dajatve, če oseba, ki ima sicer pravico do 
nje, opravlja katero od predpisanih dejavnosti za plačilo ali da se 
zmanjša višina dajatve, za katero se plačujejo prispevki, če za-
služek upravičenca presega predpisani znesek, in da se zmanjša 
višina dajatve, za katero se ne plačujejo prispevki, če zaslužek 
upravičenca ali njegova druga sredstva ali oboje skupaj presegajo 
predpisani znesek.«

34 Iz članka G. Strban in S. Bugari, sprotna opomba 11, str. VII 
Priloge: 

»/…/ pravica do dvojnega statusa ne izhaja niti iz mednaro-
dnih norm niti iz sodne prakse. Konvencija MOD št. 102 v tretjem 
odstavku 26. člena določa le, da lahko države z zakonodajo dolo-
čijo mirovanje (ustavijo dajatve) pravice do pokojnine (dajatve, ki 
temelji na plačilu prispevka), če uživalec pravice opravlja določe-
ne dejavnosti za plačilo. Druga možnost, ki jo določba omogoča 
državam, pa je, da pravico do pokojnine zmanjšajo, če zaslužek 
uživalca pokojnine presega predpisani znesek. Enako določbo 
vsebuje tudi Evropski kodeks o socialni varnosti.«

35 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-360/05, 6. točka 
obrazložitve. 

določeno dobo plačevani, samih po sebi. Premoženjski vidik 
pravice do pokojnine je varovan, ko posameznik izpolni vse 
z zakonom določene razumne pogoje. To, da so bili določeno 
pokojninsko dobo plačevani prispevki in je tožnik dosegel do-
ločeno starost, pa kljub temu skladno z ZPIZ-2 nima pravice do 
polne pokojnine, samo zase zato ne utemelji posega v jedro 
premoženjskega vidika pravice do pokojnine. Tudi pri presoji 
premoženjskega vidika pravice do pokojnine je namreč treba 
upoštevati, da ima zakonodajalec po prvem odstavku 50. člena 
Ustave široko polje proste presoje pri izbiri ukrepov, s katerimi 
ureja pravico do pokojnine. Tej ustavni opredelitvi skladna je 
ocena, da je zakonodajalec z izpodbijano ureditvijo opredelil 
način uresničevanja pravice do pokojnine. V tem okviru mora 
Ustavno sodišče presoditi, ali je izpodbijani pogoj razumen.

37. Ko gre za način uresničevanja človekove pravice, se 
presoja Ustavnega sodišča omeji na vprašanje, ali je imel za-
konodajalec razumen razlog za izbiro ukrepov, ki opredeljujejo 
način uresničevanja te pravice. Razumnost razloga je treba 
razumeti tudi kot zvezo med ureditvijo in ciljem, torej kot zah-
tevo po stvarni povezanosti konkretne ureditve s predmetom 
urejanja.36 Z izpodbijano ureditvijo se zagotavlja medgenera-
cijska pravičnost, ker se preprečuje še dodatna obremenitev 
zavarovancev, ki še ne izpolnjujejo pogojev za upokojitev in 
ki so v pretežnem delu nosilci bremena financiranja sistema 
obveznega pokojninskega zavarovanja iz prispevkov. Kot opo-
zarja Vlada, namreč na račun teh ni več mogoče zagotavljati in 
povečevati pravic, temveč je treba bremena porazdeliti, tako da 
so uravnotežena med različnimi skupinami oseb. Izpodbijana 
ureditev je usmerjena tudi v izenačitev položaja zavarovancev 
obveznega zavarovanja, kar je bil eden izmed ciljev spreje-
manja ZPIZ-2. Poleg tega pa je usmerjena tudi k zagotovitvi 
finančne vzdržnosti pokojninskega sistema, kar je bil prav 
tako cilj pri sprejemanju ZPIZ-2. Upoštevati je treba, da drugi 
odstavek 50. člena Ustave določa, da mora država skrbeti za 
delovanje pokojninskega zavarovanja. Takšna skrb v osnovi 
pomeni, da mora država stremeti k ureditvi pokojninskega za-
varovanja na način, da bo pokojninski sistem vzdržen sam po 
sebi, njegovo sofinanciranje iz državnega proračuna, kar pred-
videva 162. člen ZPIZ- 2, pa je le pomožno. Tudi sicer finančna 
zmožnost države za sofinanciranje pokojninskega sistema terja 
iskanje ravnovesja med konkurirajočimi si interesi politik na 
socialnem, ekonomskem in fiskalnem področju, kar se neizo-
gibno izraža v prilagajanju zmožnosti dodatnega financiranja 
pokojninske blagajne iz državnega proračuna temu ravnovesju 
in danim možnostim.37 Izpodbijana ureditev sledi tudi temu, da 
zavarovanec v obveznem pokojninskem zavarovanju ni zava-
rovan za pridobitev določene zavarovalne vsote, ki bi jo lahko 
pridobil ob izpolnjeni starosti, temveč za pridobitev pokojnine, 
ki mu bo nadomestila izpadlo plačo oziroma zaslužek od dela,38 
kar je Ustavno sodišče poudarilo že v zvezi s socialnim vidikom 
ustavnega jedra pravice do pokojnine. Zmanjšanje pokojnine 
samostojnih podjetnikov, ki še naprej opravljajo dejavnost, bo 
nadomeščal njihov pričakovani dohodek iz te dejavnosti. Zato 
jim v tem delu ni treba zagotavljati pokojnine. Tudi s tem se 
zagotavlja finančna vzdržnost pokojninskega sistema.

38. Iz navedenih razlogov Ustavno sodišče ugotavlja, da 
izpodbijani ureditvi ni mogoče očitati, da ne zasleduje ustavno 
dopustnih ciljev, ki jih je z njenim sprejetjem želel doseči za-
konodajalec (medgeneracijska pravičnost, izenačitev položaja 
zavarovancev, finančna vzdržnost pokojninskega sistema). 
Prav nasprotno. Z njimi je tesno povezana. Zato je stvarno 
povezana s predmetom urejanja in ji nerazumnosti ni mogoče 
očitati. Glede na navedeno je izpodbijana ureditev v skladu 

36 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-189/10, 
10. točka obrazložitve; enako tudi v odločbi Ustavnega sodišča 
št. Up-195/13, U-I-67/16, 12. točka obrazložitve.

37 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-186/12, 20. točka 
obrazložitve.

38 Primerjaj tudi z A. Bubnov Škoberne in G. Strban, Pravo 
socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 194.
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s pravico do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena 
Ustave. Vendar taka presoja Ustavnega sodišča ne pomeni, 
da Ustava drugačno ureditev onemogoča.

Presoja z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave
39. Drugi odstavek 14. člena Ustave zagotavlja splošno 

enakost pred zakonom. 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 podobnosti in razlike v položajih so bistvene, je tre-
ba izhajati iz predmeta pravnega urejanja.39 Če zakonodajalec 
bistveno enake položaje ureja različno, mora za to obstajati ra-
zumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja. Načelo 
enakosti pred zakonom namreč ne pomeni, da zakonodajalec 
v bistvenem enakih položajev pravnih subjektov ne bi smel raz-
lično urejati,40 pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez 
razumnega in stvarnega razloga. V okviru testa razumnosti 
Ustavno sodišče ne preizkuša le, ali je razlog, ki je narekoval 
razlikovanje med pravnimi položaji, sam po sebi razumen, tem-
več tudi, ali je stvarno utemeljen glede na predmet zakonodaj-
nega urejanja in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri tem doseči.41

40. Ustavno sodišče je na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v zvezi z drugim odstavkom 14. čle-
na Ustave že presodilo, da so zavarovanci na podlagi plačila 
prispevkov za vse primere zavarovanja v bistveno enakem 
položaju z vidika obsega pravic, ki jim je s plačilom zakonsko 
določenih prispevkov zagotovljen.42 Ugotovitev, da gre za v 
bistvenem enaka položaja, pa ne pomeni nujno, da morajo 
imeti vsi zavarovanci iste (enake) pravice, mora pa jim biti 
zagotovljena enaka raven varstva.43 Razlikovanje med zava-
rovanci glede na kriterije, ki so vgrajeni v samo bistvo sistema 
obveznega pokojninskega sistema in z njim neločljivo povezani 
(konkretno je šlo za delovno aktivnost in višino prispevka), ni 
v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena 
Ustave.44

1. Primerjava položaja samostojnih podjetnikov s 
kmeti

41. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita protiustavno ne-
enako obravnavo samostojnih podjetnikov in kmetov, za katere 
ponovni vstop v zavarovanje na podlagi drugega odstavka 
116. člena ZPIZ-2 ni obvezen, četudi po pridobitvi pokojnine 
ohranijo osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Samostoj-
nim podjetnikom primerljiv izvzem iz obveznega zavarovanja, 
ki bi jim omogočal prejemanje polne pokojnine ob ohranitvi de-
javnosti, ni omogočen. Po predlagateljevem mnenju niti lastni-
štvo niti način, na katerega se ugotavlja dohodek, ne moreta 
biti upoštevna za takšno razlikovanje, zato naj ne bi obstajali 
razumni in stvarni razlogi za navedeno razlikovanje teh dveh 
kategorij zavarovancev.

42. Izključitev obveznosti zavarovanja kmetov zaradi uži-
vanja pokojnine ni absolutna. Na podlagi drugega odstavka 
116. člena ZPIZ-2 namreč lastnost zavarovanca iz 17. člena 
ZPIZ-2 in posledično izplačilo zgolj sorazmernega dela pokojni-

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

40 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.

41 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/15, U-I-2/16 z 
dne 14. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 31/16), 17. točka obrazložitve.

42 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-358/04, 11. točka 
obrazložitve.

43 Glej odločbo št. U-I-40/09 z dne 4. 3. 2010 (Uradni list 
RS, št. 27/10),18. točka obrazložitve, v kateri je Ustavno sodišče 
podobno ugotovilo za pravice iz invalidskega zavarovanja.

44 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-246/13, 27. točka ob-
razložitve.

ne pridobi pod določenimi pogoji (med drugimi tudi preseganje 
dohodkovnega cenzusa) uživalec pokojnine, ki je ponovno 
začel opravljati drugo dejavnost ali dopolnilno dejavnost na 
kmetiji. Vendar predlagatelj položaja samostojnega podjetnika 
ne primerja s temi kmeti. Položaja, ki ju predlagatelj primerja, 
sta položaj samostojnega podjetnika, ki mu je zaradi ohranitve 
dejavnosti pokojnina zmanjšana, in položaj kmeta, ki mu zaradi 
ohranitve osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti pokojnina 
ni zmanjšana. Pojasniti je treba, da v tem primeru dohodkovni 
cenzus ne velja, kar pomeni, da kmet lahko ohrani osnovno 
kmetijsko in gozdarsko dejavnost ne glede ne višino dohodka 
iz tega naslova. Presoditi je torej treba, ali različna ureditev 
teh dveh položajev pomeni kršitev drugega odstavka 14. člena 
Ustave. V tem okviru je treba najprej ugotoviti, ali so samostojni 
podjetniki in kmetje v enakem položaju.

43. Samostojni podjetniki in kmetje plačujejo prispevke za 
enak obseg zavarovanja, zato so glede na predmet pravnega 
urejanja (zagotovitev pravice do pokojnine iz obveznega po-
kojninskega zavarovanja) v bistvenem v enakem položaju tudi 
z vidika pravice do prejemanja polne pokojnine ob ohranitvi 
dejavnosti. Argumenti Vlade, da gre za različne položaje zaradi 
drugačnega načina vključitve v zavarovanje, različne statusne 
ureditve kmetov ter povezanosti kmetije s statusom kmeta, so 
neutemeljeni, saj zanemarijo predmet pravnega urejanja in 
njegov bistveni namen, da se z obveznim plačevanjem prispev-
kov zagotovi socialna varnost v starosti. Izpodbijana ureditev 
torej zavarovance, ki so z vidika predmeta pravnega urejanja v 
enakih položajih, pri pridobitvi pravic obravnava različno, zato 
mora Ustavno sodišče preveriti, ali za različno obravnavo ob-
staja razumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja.

44. Vlada v svojem mnenju med drugim navaja, da je 
razlog za različno obravnavo kategorije kmetov v primerjavi 
z ostalimi kategorijami zavarovancev v povezanosti kmetije 
s statusom kmeta in z načinom ugotavljanja dohodka iz tega 
naslova. Ta dohodek se po navedbah Vlade v pretežnem delu 
ugotavlja kot potencialni dohodek, ki je vezan na samo lastni-
štvo kmetije. Ugotavljal naj bi se glede na lastniška upravičenja 
in ne glede na dejansko delo na kmetiji ter dejanske dohodke, 
ki jih kmet ima. Po navedbah Vlade so posebni pogoji za 
kmete določeni iz razloga, da se kmetom omogoči pravica do 
pokojnine brez pogoja prenosa kmetije oziroma njene prodaje. 
V nasprotnem primeru namreč kmetje, ki so lastniki kmetijskih 
zemljišč, do pokojnine ne bi mogli biti upravičeni, tudi če dejan-
skih dohodkov ne bi imeli.

45. Predlagateljev ugovor, da naj ne bi obstajala pove-
zava med obveznim zavarovanjem in lastništvom kmetije, ker 
naj bi se status kmeta pridobil z vpisom v Register kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljevanju RKG), je neutemeljen. RKG, 
upoštevajoč namen njegove vzpostavitve,45 namreč ni statusni 
register v enakem smislu, kot je Poslovni register Slovenije za 
druge pravnoorganizacijske oblike opravljanja pridobitne dejav-
nosti. Z vpisom v RKG se ne pridobi dovoljenje za opravljanje 
kmetijske dejavnosti niti se ne izgubi z izbrisom iz RKG. Opra-
vljanje kmetijske dejavnosti tudi sicer ni pogojeno s pridobitvijo 
dovoljenja. 46

46. Pogoji za obvezno zavarovanje kmetov so določeni v 
17. členu ZPIZ-2. V prvem odstavku te določbe je med drugimi 

45 Namen RKG je določen v drugem odstavku 141. člena 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18 – v nadaljevanju ZKme-1): »Podatki iz RKG se 
uporabljajo za izvajanje ukrepov kmetijske politike, za spremljanje 
stanja kmetijstva, za načrtovanje kmetijske politike, za izvajanje 
ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in 
živilskih proizvodov, in za druge namene, če je tako določeno z 
zakonom.«

46 To je potrdil tudi Zavod v svojih pojasnilih Ustavnemu 
sodišču, v katerih navaja še, da RKG ne obsega vseh kmetijskih 
gospodarstev, saj so za vpis v prvem odstavku 141. člena ZKme-1 
določeni posebni pogoji, kmetijsko dejavnost pa lahko opravljajo 
tudi osebe, ki teh pogojev ne izpolnjujejo in se niso dolžne ali se 
niti ne morejo vpisati v RKG.
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pogoji določen tudi dohodkovni cenzus,47 v drugem odstavku 
pa je določeno, da se kot dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje 
dohodek, ugotovljen po predpisih, ki urejajo dohodnino, in sicer 
kot seštevek dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdar-
ske dejavnosti, dohodka druge kmetijske dejavnosti in dohodka 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na podlagi 71. 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 in 69/17, 21/19 in 28/19, ZDoh-2) se dohodek iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja 
kot potencialni tržni dohodek od pridelave na zemljiščih (t. i. 
katastrski dohodek) oziroma v panjih, vključuje pa tudi druge 
dohodke, ki so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in 
druga plačila iz naslova državnih pomoči (t. i. subvencije). Na-
vedeni potencialni dohodki niso povezani z dejanskim delom na 
kmetiji oziroma z dejanskimi dohodki, ki jih kmetijska dejavnost 
kot taka ustvarja, temveč sta njihov obstoj in višina odvisna od 
obsega premoženja, ki ga kmetija ima oziroma s katerim ima 
pravico razpolagati. Neutemeljene so torej navedbe predlaga-
telja, da povezava med premoženjem in osnovno kmetijsko 
in gozdarsko dejavnostjo ne obstaja. Upoštevajoč 17. člen 
ZPIZ-2, je tudi od višine potencialnega dohodka iz osnovne 
kmetijske in gozdarske dejavnosti odvisen vstop v obvezno 
pokojninsko zavarovanje.

47. Na drugi strani pa premoženje samostojnega podje-
tnika samo po sebi ne povzroča okoliščine, zaradi katere bi se 
samostojni podjetnik moral obvezno pokojninsko zavarovati. 
Za vstop v zavarovanje oziroma izstop iz njega je pomemben 
zgolj status samostojnega podjetnika, ki se izkazuje s podat-
kom iz poslovnega registra. Vlada utemeljeno opozarja, da 
izbris samostojne dejavnosti iz poslovnega registra ni povezan 
z izgubo lastništva proizvodnih sredstev in drugega osebnega 
premoženja samostojnega podjetnika in tudi ni pogojen s pre-
nosom lastništva. Razumno je torej, da status samostojnega 
podjetnika oseba ohranja izključno iz razloga nastopanja na 
trgu in pridobivanja dejanskega dohodka v tej statusni obliki.

48. Z obveznim pokojninskim zavarovanjem, ki je predmet 
pravnega urejanja, je vzpostavljen sistem za nadomeščanje 
zaslužka od dela ali dejavnosti v starosti, ko oseba ni več delov-
no aktivna.48 Upoštevanje potencialnega dohodka iz osnovne 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki je odvisen zgolj od obse-
ga premoženja upravičenca, pri pridobitvi pravice do pokojnine 
ne bi bilo skladno z namenom pokojninskega zavarovanja. 
Upoštevanje premoženjskega stanja je značilno za pridobitev 
pravic iz socialnega varstva (te se financirajo iz državnega 
proračuna), ne pa za pridobitev pravic iz socialnih zavarovanj, 
v okviru katerih se zagotavlja pravica do pokojnine. Izpodbijana 
ureditev, ki po pridobitvi pokojnine dopušča ohranitev osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, je torej namenjena 
temu, da na pravico do uživanja pokojnine ne bi vplivali poten-
cialni dohodki, ki so odvisni izključno od obsega premoženja in 
so zato v celoti neodvisni od aktivnosti upravičenca. Posebna 
ureditev je torej stvarno utemeljena glede na predmet zakono-
dajnega urejanja in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri tem doseči.

49. Razlog za različno obravnavo kmetov, ki ohranjajo 
premoženje, od katerega velikosti je neposredno odvisna viši-
na potencialnih dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, v primerjavi s samostojnimi podjetniki, ki ohranjajo 
svoj status zaradi nastopanja na trgu in pridobivanja dejanske-
ga dohodka iz te dejavnosti, je torej v razumni povezavi s pred-
metom različnega pravnega urejanja. Ustavno sodišče je zato 

47 Dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega 
člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60  % 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preraču-
nane na mesec, in ga določi ministrica ali minister, pristojen za 
kmetijstvo.

48 Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-407/98, 14. točka 
obrazložitve, navedlo, da 50. člen Ustave državi nalaga ureditev 
takih pogojev, da si bo posameznik lahko zagotovil socialno var-
nost tudi potem, ko ne bo več aktiven – preko sistema obveznega 
pokojninskega zavarovanja.

ugotovilo, da je ta predlagateljev očitek neskladja izpodbijane 
ureditve z drugim odstavkom 14. člena Ustave neutemeljen.

2. Primerjava položaja samostojnih podjetnikov z uži-
valci pokojnin, ki prejemajo dohodke iz naslova civilnih 
pogodb

50. Predlagatelj zatrjuje kršitev načela enakosti pred za-
konom tudi zaradi različne obravnave samostojnih podjetnikov 
in uživalcev pokojnin, ki poleg polne pokojnine lahko prejemajo 
tudi dohodke iz naslova civilnih pogodb. V obeh primerih se do-
hodki dosegajo z osebnim delom, zato po oceni predlagatelja 
ni pomembno, ali se dohodki dosegajo trajno ali občasno. Opo-
zarja tudi, da davčni in statusni predpisi ter ustaljena praksa ne 
zahtevajo, da bi se avtor moral registrirati kot podjetnik, četudi 
svojo stvaritev opravlja vse leto ali če v tem obdobju opravi več 
stvaritev za različne naročnike.

51. Oseba, ki prejema dohodke iz naslova civilnih pogodb 
in ni zavarovana na drugi podlagi, je zavarovana na podlagi 
18. člena ZPIZ-2. Obvezno zavarovanje na tej podlagi obsega 
različne vrste pravnih razmerij.49 Predlagatelj v zahtevi v zvezi 
s tem izpostavlja zgolj podjemne50 in avtorske51 pogodbe, 
zato se je Ustavno sodišče pri presoji omejilo le na ti dve vrsti 
civilnih pogodb.52 Obe pogodbi urejata obligacijskopravno raz-
merje med dvema pravnima subjektoma, ki lahko nastopata v 
različnih možnih statusnopravnih oblikah, ki jih določa statusno-
pravna zakonodaja, ali pa zgolj kot fizični osebi brez statusa. 
Oseba, ki se s storitvami ali s stvaritvami, ki so predmet prav-
nega posla, ukvarja trajno (torej ne zgolj enkratno ali občasno), 
samostojno53 in na pridobiten način, opravlja pridobitno dejav-
nost na trgu. Osebe, ki se z določeno dejavnostjo ukvarjajo 
profesionalno in pridobitno, se organizirajo v eni izmed oblik, 
ki jih zakonodaja predpisuje v ta namen.54 Opravljanje takšne 
dejavnosti brez ustreznega vpisa lahko pomeni delo na črno, ki 
je prepovedano.55 To velja tako za opravljanje storitev na pod-
lagi podjemnih kot tudi za ustvarjanje avtorskih del na podlagi 
avtorskih pogodb.56 Predlagateljeve navedbe, da predpisi ne 
zahtevajo, da bi se avtor moral registrirati kot podjetnik, četudi 
svojo stvaritev opravlja vse leto ali če v tem obdobju opravi več 

49 Za več o tem glej v A. Rangus in drugi, Veliki komentar 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, GV Založba, 
Ljubljana 2018, str. 79.

50 Podjemna pogodba je urejena v XI. Poglavju Obligacijske-
ga zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 20/18 – v nadaljevanju OZ). S podjemno pogodbo se podjemnik 
zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne 
stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, 
da mu bo za to plačal (619. člen OZ).

51 Avtorska pogodba (pogodba o naročilu avtorskega dela) 
je posebna oblika podjemne pogodbe, ki jo natančneje opredeljuje 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15 – v nadaljeva-
nju ZASP). Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti avtorsko 
delo (stvaritev) in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da 
mu bo za to plačal (99. člen ZASP).

52 Če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme 
opravljati na podlagi civilnih pogodb (glej drugi odstavek 13. člena 
Zakona o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. 
in 52/16 – v nadaljevanju ZDR-1).

53 Za delo v odvisnem razmerju je treba skleniti pogodbo o 
zaposlitvi (drugi odstavek 13. člena ZDR-1).

54 Glej B. Zabel v Veliki komentar Zakona o gospodarskih 
družbah, druga dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1A do ZGD-1H, 
GV Založba, Ljubljana 2014, 1. knjiga, str. 119–121 in zlasti na 
str. 125: »Enkratni ali občasni pridobitni posli ne zagotavljajo la-
stnosti gospodarskega subjekta.«

55 Glej šesto alinejo 3. člena Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 43/19 – v nada-
ljevanju ZPDZC-1).

56 To je potrdila tudi FURS v svojih pojasnilih Ustavnemu 
sodišču, v katerih navaja, da noben zakon ne določa takšne po-
sebne narave trajnemu, samostojnemu in pridobitnemu delu po 
avtorskih pogodbah, zaradi katere takšne dejavnosti ne bi bilo 
treba registrirati. 
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stvaritev za različne naročnike, torej ne drži. Zakonodaja av-
torjem daje na razpolago tudi druge možne statusne oblike, ne 
zgolj statusa samostojnega podjetnika (samostojni novinarji,57 
arhitekti,58 kulturniki59 idr.). Registracija dejavnosti v eni izmed 
teh oblik pa ima za posledico vzpostavitev statusa zavarovanca 
na podlagi 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlene osebe).

52. Vendar dejavnosti ni treba registrirati osebi, ki se s 
storitvami ali s stvaritvami, ki so predmet podjemne ali avtorske 
pogodbe, ukvarja zgolj enkratno ali občasno. Zgolj za takšno 
osebo se torej obvezno zavarovanje vzpostavi na podlagi prve-
ga odstavka 18. člena ZPIZ-2 (drugo pravno razmerje), razen 
če gre za uživalca pokojnine. Možnosti izvzema iz obveznega 
zavarovanja zaradi uživanja pokojnine in posledične ohranitve 
pokojnine samostojni podjetniki nimajo. Upoštevajoč predmet 
pravnega urejanja (zagotovitev pravice do pokojnine iz obve-
znega pokojninskega zavarovanja), so zavarovanci na podlagi 
plačila prispevkov za vse primere zavarovanja v bistvenem v 
enakem položaju.60 V bistvenem v enakem položaju so si torej 
tudi glede možnosti izvzema iz obveznega pokojninskega za-
varovanja zaradi uživanja pokojnine. Vlada torej neutemeljeno 
govori o različnih položajih. Ustavno sodišče mora zato preve-
riti, ali za različno obravnavo obstaja razumen razlog, stvarno 
povezan s predmetom urejanja.

53. Kot že pojasnjeno, se v to kategorijo zavarovancev 
(drugo pravno razmerje) uvrščajo osebe, ki zgolj enkratno ali 
občasno delajo na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb.61 
Posledično iz tega naslova prejmejo le enkratni ali občasni do-
hodek. Na to posebnost opozarjajo tudi strokovnjaki s področja 
socialnega prava,62 ki navajajo, da drugačna ureditev izhaja 
iz posebnosti teh pravnih razmerij, med katerimi so predvsem 
kratkotrajna, neredna in občasna pogodbena dela. Zaradi teh 
posebnosti ni mogoče določiti začetka in prenehanja pravnega 
razmerja na enak način kot za druge zavarovance.63 Tem zava-
rovancem se zato zavarovanje vzpostavlja za nazaj na podlagi 
višine dohodka, ki so ga na podlagi drugega pravnega razmerja 
pridobili v koledarskem letu. V zvezi s tem Vlada utemeljeno 
opozarja, da bi zaradi zamika pri ugotavljanju pokojninske 
dobe morebitno izključevanje prejemanja pokojnine na podlagi 
dohodka, doseženega v drugem pravnem razmerju, pomenilo 
poseg v že izplačane pokojnine za nazaj ali pa bi poseglo v 
tekoče izplačilo pokojnin takrat, ko oseba ne bi več prejemala 
dohodka iz drugega pravnega razmerja. Kot že poudarjeno, v 
primeru dohodkov iz trajnega in pridobitnega dela ne gre za 
takšen primer.64

54. Poseganje v že izplačane dajatve iz socialnih za-
varovanj (torej pokojnine) za nazaj, zlasti pa neizplačevanje 

57 Glej 22. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16 – ZMed).

58 Glej 5. člen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZAID).

59 Glej 82. člen 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 in 61/17 – ZUJIK).

60 Podobno v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-358/04, 
11. točka obrazložitve.

61 V primeru trajnega in pridobitnega dela na teh podlagah 
gre za opravljanje dejavnosti in posledično za uvrstitev med druge 
kategorije zavarovancev (glej 51. točko obrazložitve te odločbe).

62 V A. Rangus in drugi, nav. delo, str. 316.
63 Prav tam. Za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 zato ni 

mogoče tekoče vlaganje prijav in odjav. Posledično je vrstni red 
dogodkov pri izvedbi obveznega zavarovanja (evidentiranje ob-
dobja zavarovanja in plačilo prispevkov) obrnjen. Zavarovanci iz 
18. člena ZPIZ-2 se zatorej ne vključijo v zavarovanje s prijavo 
v času samega opravljanja del, temveč le obračunajo in plačajo 
prispevek od vsakega posameznega plačila za opravljeno delo 
oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja. 
Ob koncu koledarskega leta Zavod izvede prijavo in odjavo iz ob-
veznega zavarovanja ter opravi izračun tako dopolnjenega trajanja 
zavarovanja na podlagi podatkov o dohodkih iz drugega pravnega 
razmerja, ki mu jih posreduje FURS.

64 Glej 51. točko obrazložitve te odločbe.

dajatev v času, ko dohodka, ki je podlaga obveznemu zava-
rovanju, sploh ni več, ne bi bilo v skladu s temeljnimi načeli 
socialnega prava. Socialna zavarovanja, kamor sodi tudi ob-
vezno pokojninsko zavarovanje, namreč zagotavljajo varnost 
in kontinuiteto dohodka zavarovancem v času, ko zaradi 
nastopa socialnega primera z delom ne morejo pridobivati 
rednega (mesečnega) dohodka. Dohodkovna varnost, ki jo 
zagotavljajo dajatve iz socialnih zavarovanj (tudi pokojnina), 
mora zato biti trajna in redna, da služi svojemu namenu 
zagotoviti varnost in kontinuiteto dohodka ob nastopu social-
nega primera. Ustavno sodišče ugotavlja, da za enkratni ali 
občasni dohodek iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb, 
ki ne izvira iz opravljanja pridobitne dejavnosti, ni mogoče 
predpostavljati, da omogoča dohodkovno varnost. V tem pri-
meru zato ni nerazumno, da se socialna varnost kontinuirano 
zagotavlja s pokojnino. Po drugi strani pa samostojni podje-
tniki opravljajo dejavnost, ki je že po svoji definiciji trajna in 
pridobitna,65 zaradi česar se upravičeno predpostavlja, da je 
podjetnikom zagotovljena ustrezna dohodkovna varnost. Raz-
likovanje glede na dohodkovno varnost je stvarno utemeljeno 
glede na predmet pravnega urejanja (zagotovitev pokojnine iz 
obveznega zavarovanja) in v skladu z namenom pokojninske-
ga zavarovanja, ki podobno kot ostala socialna zavarovanja 
zagotavlja varnost dohodka ob izgubi rednega dohodka iz 
dela zaradi socialnega primera (starost).

55. Razlog za različno obravnavo oseb, ki prejemajo en-
kratne ali občasne dohodke iz naslova podjemnih in avtorskih 
pogodb, v primerjavi s samostojnimi podjetniki, ki opravljajo 
trajno in pridobitno dejavnost na trgu, je torej v razumni po-
vezavi s predmetom različnega pravnega urejanja. Ustavno 
sodišče je zato ugotovilo, da je tudi ta predlagateljev očitek 
neskladja izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 14. člena 
Ustave neutemeljen.

3. Primerjava samostojnih podjetnikov z upokojenci, 
ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi 27.a čle-
na ZUTD

56. Predlagatelj položaj samostojnih podjetnikov primerja 
tudi z upokojenci, ki opravljajo začasno ali občasno delo na 
podlagi 27.a člena ZUTD, pa kljub temu ohranjajo nezmanjša-
no pokojnino. Za njih namreč obveznost vstopa v pokojninsko 
zavarovanje ne velja. Podobne možnosti ohranitve polne po-
kojnine samostojni podjetniki nimajo.

57. Upoštevajoč predmet pravnega urejanja (zagoto-
vitev pravice do pokojnine iz obveznega pokojninskega za-
varovanja), so zavarovanci na podlagi plačila prispevkov za 
vse primere zavarovanja v bistvenem v enakem položaju. V 
bistvenem v enakem položaju so si torej tudi glede možnosti 
izvzema iz obveznega pokojninskega zavarovanja in ohranitve 
nezmanjšane pokojnine. Vlada torej neutemeljeno govori o 
različnih položajih. Ustavno sodišče mora zato preveriti, ali za 
različno obravnavo obstaja razumen razlog, stvarno povezan 
s predmetom urejanja.

58. Po prvem odstavku 27.a člena ZUTD se začasno ali 
občasno delo upokojencev opravlja na podlagi pogodbe o opra-
vljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbe-
nega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lah-
ko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa 
zakon, ki ureja delovna razmerja. Upravičenec do začasnega 
ali občasnega dela je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status 
upokojenca.66 Upravičenec lahko začasno ali občasno delo 
opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme 
preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohod-
ka.67 Upravičenec torej lahko opravlja delo v zakonsko določe-
nem časovnem obsegu in z omejenim zaslužkom ter sočasno 
prejema nezmanjšano pokojnino. Od dohodkov, pridobljenih 

65 Glej šesti odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17 – v nadaljevanju ZGD-1).

66 Glej 27.b člen ZUTD.
67 Glej tretji odstavek 27.c člena ZUTD.
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na podlagi tega pravnega naslova, se ne plačujejo prispevki,68 
na tej podlagi torej niti ni mogoče pridobiti pravic iz obveznega 
zavarovanja. Upravičenci do začasnega ali občasnega dela 
zato ne sodijo v nobeno izmed kategorij zavarovancev ZPIZ-2. 
Upokojencem je s tem institutom zagotovljeno, da v primeru 
izvajanja manjšega obsega dela ohranijo nezmanjšano pokoj-
nino. S tem se jim omogoča aktivna starost, ne v smislu nada-
ljevanja polnega opravljanja dela ali dejavnosti, ampak zgolj 
v smislu ohranjanja stika z aktivno populacijo. Z začasnim ali 
občasnim delom upokojencev se tako spodbuja medgeneracij-
sko sodelovanje, omogoča prenos znanja na mlajše generacije, 
povečuje občutek pripadnosti družbi v starosti, povečuje pa se 
tudi možnost za ohranitev vitalnosti upokojencev. Zakonodaja-
lec je s tem institutom posredno zasledoval tudi cilj, ki ga sicer 
narekuje 66. člen Ustave, po katerem mora država ustvarjati 
možnosti za zaposlovanje in delo.

59. Ustavno sodišče podobno, kot je ugotovilo že pri 
enkratnih ali občasnih delih na podlagi podjemnih in avtorskih 
pogodb,69 ugotavlja, da tudi za začasni ali občasni dohodek 
upokojencev, pridobljen na podlagi 27.a člena ZUTD, ni mo-
goče predpostavljati, da omogoča dohodkovno varnost. Tudi 
v tem primeru zato ni nerazumno, da se socialna varnost 
kontinuirano zagotavlja s pokojnino. Ker je upravičeno predpo-
stavljati, da je samostojnim podjetnikom dohodkovna varnost 
zagotovljena z opravljanjem trajne in pridobitne dejavnosti,70 
je razlikovanje med samostojnimi podjetniki in upravičenci na 
podlagi 27.a člena ZUTD stvarno utemeljeno glede na predmet 
pravnega urejanja (zagotovitev pokojnine iz obveznega zava-
rovanja) in v skladu z namenom pokojninskega zavarovanja, 
ki podobno kot ostala socialna zavarovanja zagotavlja varnost 
dohodka ob izgubi rednega dohodka iz dela zaradi socialnega 
primera (starost).

60. Razlog za različno obravnavo upokojencev, ki opra-
vljajo začasno ali občasno delo na podlagi 27.a člena ZUTD, 
v primerjavi s samostojnimi podjetniki, ki opravljajo trajno in 
pridobitno dejavnost na trgu, je torej v razumni povezavi s 
predmetom različnega pravnega urejanja. Ustavno sodišče 
je zato ugotovilo, da je tudi ta predlagateljev očitek neskladja 
izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 14. člena Ustave 
neutemeljen.

4. Primerjava položaja samostojnih podjetnikov, ki so 
uživalci pokojnin po ZPIZ-1, in samostojnih podjetnikov, ki 
so pridobili pravico do pokojnine v času veljavnosti ZPIZ-2

61. Po mnenju predlagatelja so neutemeljeno neenako 
obravnavani tudi samostojni podjetniki, ki so se upokojili po 
ZPIZ-2 in jim Zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zava-
rovanca za 40 ur na teden, v primerjavi s samostojnimi podje-
tniki, ki so se upokojili po ZPIZ-1, za katere Zavod po uradni 
dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca le za 10 ur na teden.

62. Uživalci pokojnin na podlagi ZPIZ-1 so polno pokojni-
no ob statusu samostojnega podjetnika ohranjali zakonito na 
podlagi prehodnih določb novega ZPIZ-2 (neusklajenost je bila 
zgolj enomesečna). Uživalci pokojnin, ki so se upokojili šele po 
uveljavitvi ZPIZ-2, pa polne pokojnine ob sočasnem statusu sa-
mostojnega podjetnika ne bi smeli imeti že od upokojitve dalje. 
Vsi (tako uživalci pokojnin na podlagi ZPIZ-1 kot tudi uživalci 
pokojnin na podlagi ZPIZ-2) imajo kadarkoli možnost uskladiti 
svoj status zavarovanca zgolj za zavarovalni čas 10 ur na teden 
na podlagi četrtega odstavka 116. člena ZPIZ-2. V obeh prime-
rih gre torej za samostojne podjetnike, ki niso uskladili svojega 
statusa v skladu z veljavno ureditvijo obveznega pokojninskega 
zavarovanja.

63. Zakonodajalec mora zaradi ustavno zagotovljene-
ga varstva zaupanja v pravo, ki izhaja iz 2. člena Ustave,71 

68 Na podlagi 27.e člena ZUTD se od prejemkov, izplačanih 
zaradi opravljenega začasnega ali občasnega dela, obračuna daja-
tev v višini 25 %. Sredstva od te dajatve se zbirajo v poseben sklad, 
namenjen zagotavljanju sredstev za štipendije.

69 Glej 54. točko obrazložitve te odločbe.
70 Glej šesti odstavek 3. člena ZGD-1.
71 Glej 17. točko obrazložitve te odločbe.

med drugim poskrbeti tudi za ustrezno prehodno ureditev, 
da zavaruje tiste osebe, ki se jim je z novo ureditvijo pravni 
položaj poslabšal. Javni interes za spremembo ureditve mora 
zakonodajalec tehtati tudi s težo spremembe in s pomenom 
obstoječega pravnega položaja za upravičence. Ugotovitev 
lastnosti zavarovanca po uradni dolžnosti le za 10 ur na teden 
in posledično zmanjšanje pokojnine zgolj za 25 % samostojnim 
podjetnikom, ki jim je nova ureditev poslabšala položaj za na-
prej, torej služi ustavni zahtevi po čim manjši teži spremembe 
ureditve na obstoječe pravne položaje. Uživalcem pokojnin, ki 
so se upokojili šele po uveljavitvi ZPIZ-2, se pravni položaj v 
tem smislu ni poslabšal. Zato sta položaja primerjanih skupin 
ustavnopravno različna.72 Neutemeljen je torej tudi ta predlaga-
teljev očitek neskladja izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 
14. člena Ustave.

5. Primerjava položaja samostojnih podjetnikov z uži-
valci pokojnin, ki kot prokuristi opravljajo tudi druga dela 
v kapitalski družbi

64. Predlagatelj opozarja na primere, ko so se samostojni 
podjetniki zmanjšanju pokojnin izognili tako, da so svoje podje-
tje preoblikovali v enoosebno kapitalsko družbo, ki ne zaposluje 
delavcev in v kateri poslovodno funkcijo opravlja tretja oseba 
(običajno družinski član). Samostojni podjetnik postane edini 
družbenik, ki je hkrati prokurist, in še naprej z osebnim de-
lom opravlja dejavnost te novoustanovljene kapitalske družbe. 
Predlagatelj navaja, da te osebe niso naslovniki določb o ob-
veznem zavarovanju, zaradi česar gre za nedopustno neenako 
obravnavo v primerjavi s samostojnimi podjetniki.

65. Prokura je posebna oblika splošnega poslovnega po-
oblastila za zastopanje družbe,73 katere vsebino in obseg ureja 
statusno pravo.74 Gre za institut, ki je pomemben za pravni 
promet in nastopanje družbe v pravnem prometu. Če oseba 
s položajem prokurista opravlja tudi druga dela v kapitalski 
družbi, ne gre zgolj za zastopanje družbe, čemur je institut 
prokure namenjen. V primeru, kot ga navaja predlagatelj, bi 
torej morala oseba z družbo skleniti pogodbo o zaposlitvi, kot 
to zahteva delovnopravna zakonodaja,75 in posledično vstopiti 
v obvezno zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2. V primeru 
da pogodba o zaposlitvi med kapitalsko družbo in osebo, ki pri 
njej z osebnim delom trajno opravlja dela, ni formalno sklenje-
na, gre za zaposlovanje na črno, ki ga prepoveduje prva alineja 
prvega odstavka 5. člena ZPDZC-1. Ker ni ustavne zahteve po 
enakosti v nepravu, je tudi ta predlagateljev očitek o neskladju 
z drugim odstavkom 14. člena Ustave neutemeljen.

6. Primerjava položaja samostojnih podjetnikov z de-
lavci in samozaposlenimi v kulturi

66. Predlagatelj položaj samostojnih podjetnikov primerja 
s položajem delavcev, ki jim prispevke plačujejo delodajalci in 
se zato pri njih ne zastavlja vprašanje zmožnosti plačila pri-
spevkov, in ki se jim obdobje zavarovanja v delovnem razmerju 
upošteva ne glede na plačilo predpisanih prispevkov. Samo-
stojni podjetniki naj bi bili zato v primerjavi z delavci neenako 
obravnavani.

67. Tožnik izpodbija odločbe, s katerimi mu je bila ugoto-
vljena lastnost zavarovanca zaradi opravljanja dejavnosti, kar 
je eden izmed izključitvenih pogojev za pridobitev pravice do 
polne pokojnine. Socialni spor, o katerem mora predlagatelj 
odločiti, se torej ne nanaša na plačevanje prispevkov. Zaradi 
neobstoja zveznosti navedenih očitkov Ustavno sodišče ni 
obravnavalo.

68. Iz enakih razlogov Ustavno sodišče ni obravnavalo 
očitkov predlagatelja v zvezi s položajem nekaterih samoza-

72 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-100/15 z dne 
14. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 54/17, in OdlUS XXII, 10), 21. točka 
obrazložitve.

73 Glej M. Kocbek, Veliki komentar Zakona o gospodarskih 
družbah, druga dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1A do ZGD-1H, 
GV Založba, Ljubljana 2014, str. 197.

74 Glej 33. do 38. člen ZGD-1.
75 Glej drugi odstavek 13. člena v zvezi s prvim odstavkom 

4. člena ZDR-1.
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poslenih v kulturi, ki se jim pod določenimi pogoji prispevki za 
socialno varnost plačujejo iz državnega proračuna.

Povzetek sprejete vsebinske odločitve
69. Glede na navedeno je Ustavno sodišče (v okviru pre-

kinjenega socialnega spora relevantnih navedb predlagatelja) 
ugotovilo, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z 2. členom, 
drugim odstavkom 14. člena, prvim odstavkom 50. člena in 
prvim odstavkom 74. člena Ustave (1. točka izreka).

C.
70. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. člena in prvega odstavka 25. člena ZUstS ter druge alineje 
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: 
predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej 
Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etel-
ka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, 
Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Ustavno sodišče je 
1. točko izreka sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so 
glasovali sodnica in sodniki Jaklič, Korpič - Horvat, Pavčnik 
in Šorli. Ustavno sodišče je 2. točko izreka sprejelo soglasno. 
Sodnica in sodnik Korpič - Horvat in Šorli sta dala odklonilni 
ločeni mnenji.

Dr. Rajko Knez
predsednik

SODNI SVET
2626. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 
predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določbe 62b. člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2627. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke 
prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. čle-
na Zakona o sodniški službi na 21. seji 30. 5. 2019 in 22. seji 
13. 6. 2019 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Tatjana Hofbauer se z dnem 13. 6. 2019 imenuje na 
sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Lju-
bljani.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2628. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke 
prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. čle-
na Zakona o sodniški službi na 21. seji 30. 5. 2019 in 22. seji 
13. 6. 2019 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Erika Ponikvar Dečman se z dnem 13. 6. 2019 imenuje 
na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v 
Ljubljani.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2629. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke 
prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. čle-
na Zakona o sodniški službi na 21. seji 30. 5. 2019 in 22. seji 
13. 6. 2019 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Mag. Barbara Petrič se z dnem 13. 6. 2019 imenuje 
na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v 
Ljubljani.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2630. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o poročanju upravljavca vzajemnega 
pokojninskega sklada in krovnega 
pokojninskega sklada

Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka 
284. člena, sedmega odstavka 285. člena, enajstega od-
stavka 313. člena in drugega odstavka 366. člena Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 
– ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) Agencija za 
trg vrednostnih papirjev izdaja
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S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o poročanju upravljavca vzajemnega 

pokojninskega sklada in krovnega 
pokojninskega sklada

1. člen
V III. poglavju priloge 2 k Sklepu o poročanju upravljavca 

vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega 
sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14, 12/17 in 77/17) se za 
šifrantom »314. Vrsta naložbe« doda nov šifrant, ki se glasi:

»344. Vrsta kolektivnega naložbenega podjema/zaprtega 
investicijskega sklada

Vpiše se dvomestna šifra vrste kolektivnega naložbenega 
podjema / zaprtega investicijskega sklada, in sicer:

– šifre od 01 do 06 so namenjene za izpolnjevanje pri 
postavki »enote premoženja oziroma delnice kolektivnih na-
ložbenih podjemov«, ki imajo kot vrsto naložbe opredeljeno 
»11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – usklajeni z direktivo 
UCITS«;

– šifre od 01 do 07 so namenjene za izpolnjevanje pri 
postavki »enote premoženja oziroma delnice odprtih kolektivnih 
naložbenih podjemov«, ki imajo kot vrsto naložbe opredeljeno 
»19 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direkti-
vo UCITS, druge strategije«;

– šifri 06 in 07 sta namenjene izpolnjevanju pri postavki 
»dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in delnice, razen enot 
premoženja oziroma delnic kolektivnih naložbenih podjemov«, 
ki imajo vrsto naložbe »22 Zaprti investicijski skladi, druge 
strategije«;

01 Delniški sklad
02 Obvezniški sklad
03 Mešani sklad
04 Sklad denarnega trga
05 Sklad strategij absolutne donosnosti
06 Druge vrste
07 Hedge sklad«.

2. člen
Priloga »MATRIKA/PSFP« se nadomesti z novo prilogo 

»MATRIKA/PSFP«, ki je priloga tega sklepa.

3. člen
Priloga »MATRIKA/PSTR« se nadomesti z novo prilogo 

»MATRIKA/PSTR«, ki je priloga tega sklepa.

4. člen
Priloga »MATRIKA/PSSR« se nadomesti z novo prilogo 

»MATRIKA/PSSR«, ki je priloga tega sklepa.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 
2019.

Št. 00702-1/2019-1
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EVA 2019-1611-0101

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

mag. Miloš Čas
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Šifra poročila 

Datum poročila

Začetni datum obdobja

Vrsta zapisa

Zavezanec za poročanje

Oznaka vzajemnega pokojninskega sklada

Vrsta sklada glede na naložbeno politiko

Zaporedna številka zapisa

Postavke poročila 
 P

os
ta

vk
e 

po
ro

či
la

 

Sektor

Država 

Mednarodne institucije

Valuta 

Vrsta naložbe

Kategorija finančne naložbe

Vrsta naložbene nepremičnine

Kategorija naložbene nepremičnine

Namembnost vloge/najetega posojila

Originalna  zapadlost

Preostala zapadlost

Količina

Cena 

Znesek 

Vrsta dodatnega zavarovanja

Znesek nakupa 

Znesek prodaje

Zapadli zneski

Znesek transakcij

Oznaka trga

Tip trga

Oznaka izdajatelja

Šifra finančnega instrumenta 

Vrsta drugih terjatev/obveznosti 

Obveznosti do članov VPS

Vrsta izvedenega finančnega instrumenta

Vrsta varovanja pred tveganji

Vrsta osnovnega instrumenta

Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta

Šifra osnovnega finančnega instrumenta

Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta

Opombe

Bonitetna ocena

Popravek vrednosti za pričakovano  izgubo

Vrsta investcijskega sklada

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323
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328
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331
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A
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A
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R
Šifra poročila 

Datum poročila

Začetni datum obdobja

Vrsta zapisa

Zavezanec za poročanje

Oznaka vzajemnega pokojninskega sklada

Vrsta sklada glede na naložbeno politiko

Zaporedna številka zapisa

Postavke poročila 
 P

os
ta

vk
e 

po
ro

či
la

 

Sektor

Država 

Mednarodne institucije

Valuta 

Vrsta naložbe

Kategorija finančne naložbe

Vrsta naložbene nepremičnine

Kategorija naložbene nepremičnine

Namembnost vloge/najetega posojila

Originalna  zapadlost

Preostala zapadlost

Količina

Cena 

Znesek 

Vrsta dodatnega zavarovanja

Znesek nakupa 

Znesek prodaje

Zapadli zneski

Znesek transakcij

Oznaka trga

Tip trga

Oznaka izdajatelja

Šifra finančnega instrumenta 

Vrsta drugih terjatev/obveznosti 

Obveznosti do članov VPS

Vrsta izvedenega finančnega instrumenta

Vrsta varovanja pred tveganji

Vrsta osnovnega instrumenta

Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta

Šifra osnovnega finančnega instrumenta

Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta

Opombe

Bonitetna ocena

Popravek vrednosti za pričakovano  izgubo

Vrsta investcijskega sklada

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310
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322
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Šifra poročila 

Datum poročila

Začetni datum obdobja

Vrsta zapisa

Zavezanec za poročanje

Oznaka vzajemnega pokojninskega sklada

Vrsta sklada glede na naložbeno politiko

Zaporedna številka zapisa

Postavke poročila 
 P

os
ta

vk
e 

po
ro

či
la

 

Sektor

Država 

Mednarodne institucije

Valuta 

Vrsta naložbe

Kategorija finančne naložbe

Vrsta naložbene nepremičnine

Kategorija naložbene nepremičnine

Namembnost vloge/najetega posojila

Originalna  zapadlost

Preostala zapadlost

Količina

Cena 

Znesek 

Vrsta dodatnega zavarovanja

Znesek nakupa 

Znesek prodaje

Zapadli zneski

Znesek transakcij

Oznaka trga

Tip trga

Oznaka izdajatelja

Šifra finančnega instrumenta 

Vrsta drugih terjatev/obveznosti 

Obveznosti do članov VPS

Vrsta izvedenega finančnega instrumenta

Vrsta varovanja pred tveganji

Vrsta osnovnega instrumenta

Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta

Šifra osnovnega finančnega instrumenta

Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta

Opombe

Bonitetna ocena

Popravek vrednosti za pričakovano  izgubo

Vrsta investcijskega sklada
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2631. Obvestilo o ukinitvi splošnih poglavij Cepiva 
proti virusom perutnine: preskus na tuje snovi 
v matičnih serijah (2.6.24) in Živa cepiva proti 
virusom perutnine: preskus na tuje snovi 
v serijah končnega izdelka (2.6.25) iz Evropske 
farmakopeje

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 17/14) Javna agencija Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

O B V E S T I L O
o ukinitvi splošnih poglavij Cepiva proti  

virusom perutnine: preskus na tuje snovi  
v matičnih serijah (2.6.24) in Živa cepiva proti 

virusom perutnine: preskus na tuje snovi  
v serijah končnega izdelka (2.6.25)  

iz Evropske farmakopeje

I
Splošni poglavji Cepiva proti virusom perutnine: preskus 

na tuje snovi v matičnih serijah (2.6.24) in Živa cepiva proti 
virusom perutnine: preskus na tuje snovi v serijah končnega 
izdelka (2.6.25) iz Evropske farmakopeje (European Pharma-
copoeia) se v skladu z »Resolucijo AP-CPH (19) 5«, ki jo je 
11. julija 2019 na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo 
z dne 18. junija 2019 v Strasbourgu sprejel Svet Evrope, 
Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb 
(CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. julija 2020 ukineta.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 0070-80/2019
Ljubljana, dne 25. septembra 2019
EVA 2019-2711-0048

Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

Momir Radulović
direktor

2632. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
avgust 2019

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, avgust 2019

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2019 v primerjavi z 
julijem 2019 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 
2019 je bil 0,023.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca avgusta 2019 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu avgusta 2019 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin av-
gusta 2019 v primerjavi z julijem 2019 je bil 0,004.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do avgusta 2019 je bil 0,020.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 je bil 0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 
2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do avgusta 2019 v primerjavi s povprečjem 
leta 2018 je bil 0,013.

Št. 9621-171/2019/5
Ljubljana, dne 20. septembra 2019
EVA 2019-1522-0027

Bojan Nastav
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
– izvedbo javnega razpisa ali
– sklenitvijo neposredne pogodbe.

5. člen
(Pravica do sofinanciranja preko javnega razpisa)

(1) Izvajalci iz 3. člena imajo pravico do sofinanciranja 
preko javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) na področjih športa, 
če izpolnjujejo pogoje:

– imajo sedež v Občini Brežice,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe skladno z odlokom in LPŠ, 

se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
delo v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih programov.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 

pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

6. člen
(Opredelitev športnih programov in področij)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s 
proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake do-
stopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine 
lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih delavcev v športu
– založništvo v športu
4. Organiziranost v športu
– delovanje športnih organizacij
5. Športne prireditve in promocija športa
– športne prireditve
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.

7. člen
(Podrobnejši pogoji in merila za izbiro programov  

in področij LPŠ)
(1) Izvajalci programov in področij LPŠ, morajo za sofi-

nanciranje s strani Občine Brežice za določeno koledarsko leto 
izpolnjevati splošne in podrobnejše pogoje, ki jih opredeljuje 
ta odlok.

(2) Splošni pogoji, ki jim morajo zadostiti prijavitelji posa-
meznih športnih programov so, poleg pogojev opredeljenih v 
5. členu tega odloka še:

BREŽICE

2633. Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Brežice

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list 
RS, št. 26/14) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list 
RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. seji 
dne 23. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Občini Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina odloka)

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Brežice (v nadaljevanju: odlok) določa izvajalce posameznih 
programov in področij letnega programa športa v Občini Breži-
ce (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinan-
ciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, 
postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja 
in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora 
nad pogodbami o sofinanciranju.

2. člen
(Opredelitev javnega interesa v športu)

(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalne-
ga pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa 
v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju 
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in 
gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.

(2) Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh 
področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opre-
deljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:

– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za 
sofinanciranje LPŠ,

– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne 
objekte in površine za šport v naravi,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
vseh področjih športa.

3. člen
(Izvajalci letnega programa športa)

Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva,
– športne zveze, ki so jih ustanovila športna društva s 

sedežem v Občini Brežice,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.

4. člen
(Postopek sofinanciranja LPŠ)

Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se iz javnih sred-
stev lahko izvede z:
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1. V posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih 
najmanj 80 % vadečih s stalnim prebivališčem v Občini Brežice.

2. Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri 
enem izvajalcu in v enem programu.

3. V posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih 
najmanj 80 % vadečih znotraj starostnega razpona določene 
vadbene skupine.

4. Prijavitelji, ki prijavljajo programe kakovostnega in vr-
hunskega športa, morajo izvajati in prijaviti programe vadbe 
tudi v najmanj dveh (2) starostno mlajših vadbenih skupinah.

5. V kolikor prijavitelj prijavlja tekmovalno vadbeno skupi-
no otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
kjer v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze lahko 
na državnih in pokalnih tekmovanjih tekmujejo tudi tekmovalci, 
ki pri tej isti nacionalni panožni športni zvezi niso registrirani kot 
tekmovalci, mora priložiti potrdilo, nacionalne panožne športne 
zveze, iz katerega nedvoumno izhaja, da na državnih in pokal-
nih tekmovanjih lahko nastopajo tekmovalci, ki niso registrirani.

(3) Pri izbiri programov in področij LPŠ se uporabljajo 
naslednja merila:

1. Športni programi:
1.1 Prostočasna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja 

otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna 
dejavnost, športna rekreacija, šport starejših:

– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnega kadra,
– število vadečih.
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport 
invalidov:

– kompetentnost strokovnega kadra,
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
– uspešnost športne panoge.
2. Športni objekti:
2.1 Investicije v gradnjo, obnovo in vzdrževanje:
– dostopnost vsem prebivalcem,
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vrednost investicije,
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.
3. Razvojne dejavnosti:
3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov:
– deficitarnost.
3.2 Založništvo:
– deficitarnost,
– reference.
4. Organiziranost v športu
4.1 Organiziranost na področju kakovostnega in vrhun-

skega športa
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
– uspešnost športne panoge.
4.2 Organiziranost na področju športne rekreacije, por-

stočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju 
obštudijske športne dejavnosti:

– delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni,
– organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni,
– število vadečih.
5. Športne prireditve in promocija športa:
5.1 Športne prireditve:
– mednarodna oziroma lokalna odmevnost,
– množičnost,
– raven prireditve,
– ustreznost; izključno/pretežno športna.
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu:
– izvedljivost projekta,
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
– odličnost projekta.

(4) Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-
telji posameznih področij in programov LPŠ so sestavni del 
odloka v Prilogi 1.

(5) Vrednotenje meril za izbor programov iz drugega 
odstavka tega člena se podrobneje določi v vsakoletnem LPŠ 
in javnem razpisu.

8. člen
(LPŠ)

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in 
področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ spre-
jema, v občini prepoznana kot javni interes.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, raz-
položljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

– športne programe in področja, ki se v proračunskem 
letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje progra-
mov in področij športa,

– obseg in vrsto športnih programov in področij,
– pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih pro-

gramov in področij.
(3) Sklep za pripravo LPŠ izda župan najpozneje 90 dni 

pred pričetkom proračunskega leta.
(4) Predlog LPŠ pripravi strokovni svet za šport v 

45 dneh od sklepa župana za pripravo LPŠ.
(5) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Brežice. Pred 

sprejemom mora strokovni svet za šport pridobiti mnenje 
občinske športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Šteje se, da je mnenje pozitivno, če občinska špor-
tna zveza ne odgovori v roku enega meseca.

9. člen
(Strokovni svet za šport)

(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne 
sfere v športu v občini župan s sklepom ustanovi Strokovni 
svet za šport, ki je sestavljen iz sedmih (7) članov, in sicer:

– Trije (3) člani, predstavniki športnih organizacij, pri 
čemer dva predlaga občinska športna zveza, ki je članica 
Olimpijskega komiteja Slovenije in enega športna društva, ki 
niso včlanjena v občinsko športno zvezo;

– Eden (1) član strokovni sodelavec Zavoda za šport 
Brežice;

– Dva (2) člana predstavnika ostalih javnih zavodov, pri 
čemer predlagajo enega osnovne šole in enega srednje šole, 
s sedežem na območju Občine Brežice,

– Eden (1) član strokovni sodelavec Občine Brežice.
(2) Naloge strokovnega sveta so:
– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko 

utemeljen predlog LPŠ,
– nadzira proces spremljanja izvajanja LPŠ in pripravi 

predlog prerazporeditve proračunskih sredstev za šport, če v 
postopku nadzora ugotovi, da sredstva za določena področja 
športa ne bodo v celoti porabljena,

– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo 
oziroma dopolnitev odloka in LPŠ,

– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, 
ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,

– svetuje županu v za upravljanje športa pomembnih 
zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede z razvoja športa.

(3) Strokovni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. 
Seje lahko potekajo tudi dopisno. Strokovni svet o svojem 
delu vodi zapisnike. Za sklepčnost je potrebna večina članov.

(4) Mandat strokovnega sveta je vezan na mandat žu-
pana in ga določi župan s sklepom o imenovanju strokovnega 
sveta.

(5) Strokovno-administrativna dela za strokovni svet 
opravi za šport pristojen delavec občinske uprave ali druga 
pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
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10. člen
(Komisija za izvedbo javnega razpisa)

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo jav-
nega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz 
najmanj treh (3) članov.

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva čla-
na. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu 
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v 
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena 
tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. 
Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo 
druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in 
nepristranskost (npr. osebne povezave).

(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem 
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je 
potrebna navadna večina.

(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti 

prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev nave-

denih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih 

programih in področjih,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po špor-

tnih programih in področjih ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za 

šport pristojni delavec občinske uprave.

11. člen
(Javni razpis in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, spreje-
tim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis 
za sofinanciranje programov, kjer ni predvidena neposredna 
pogodba.

(2) Za izvedbo razpisa je zadolžen pristojni oddelek ob-
činske uprave.

(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 

(upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje špor-

tnih programov in področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega 

razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 

oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem skupaj z vsemi potrebnimi podatki 

za pripravo in oddajo popolne vloge,
– pogoje, ki jih mora upravičenec izpolnjevati, da se uvrsti 

v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati 
vloga, da se šteje kot formalno popolna,

– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, 
meril in kriterijev,

– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov,

– navedbe vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove 
uporabe in pomen posameznih meril,

– navedba kdo odloči z odločbo o dodelitvi sredstev in kdo 
o ugovoru zoper to odločbo.

(5) Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega raz-
pisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije 
pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.

12. člen
(Postopek izvedbe javnega razpisa)

(1) Občina besedilo javnega razpisa in razpisno doku-
mentacijo objavi na svojih spletnih straneh najpozneje 30 dni 
po sprejemu LPŠ.

(2) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot 
14 dni od objave javnega razpisa. Postopek javnega razpisa 
se lahko začne ne glede na določbo zakona, ki ureja javne 
finance o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev. 
Pri tem odločbe o izbiri in sofinanciranju ni mogoče izdati pred 
sprejetjem občinskega proračuna in LPŠ za leto, za katero se 
odločba izdaja.

(3) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne 
odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se 
nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v 
besedilu javnega razpisa. Način elektronske predložitve vloge 
se določi v razpisni dokumentaciji.

(4) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija na način in 
v roku, ki je predviden v javnem razpisu in ni daljši od osem 
(8) koledarskih dni. Odpirajo se samo v roku prejete vloge v 
pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po 
katerem so bile prejete. Ostale vloge se zavržejo s sklepom 
zoper katerega ni dopustna pritožba in se neodprte vrnejo 
vlagatelju. Odpiranje vlog ni javno.

(5) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno 
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani 
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti.

(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posame-

zne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komi-

sije.

13. člen
(Poziv za dopolnitev vloge)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih 
(8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) 
dni od prejema sklepa.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega 
odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena.

14. člen
(Odločba o izbiri)

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih 
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v jav-
nem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o 
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem 
ocenjevanju voditi zapisnik.

(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev, ki ga podpišejo 
predsednik in člani komisije. Komisija posreduje predlog izbora 
najpozneje v tridesetih (30) koledarskih dneh od roka za oddajo 
vlog.
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(3) Vlagateljem, ki predložijo neresnične in zavajajoče 
podatke glede prijavljenih programov, ko na primer prijava ne-
obstoječih programov, uvrščanje neobstoječih oseb na sezna-
me vadečih in podobno, se zavrnejo vsi prijavljeni programi na 
tekoči javni razpis ter se jih izloči iz sofinanciranja na področju 
športa iz sredstev lokalne skupnosti za naslednja tri (3) leta.

(4) Zavrnejo se programi, ki vključujejo vsebine, ki so že 
sofinancirane iz naslova drugih proračunskih postavk.

(5) Predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagate-
ljev se predloži vodji oddelka občine, pristojnega za vodenje 
javnega razpisa.

(6) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda 
pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za 
sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

(7) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja 
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

15. člen
(Pritožbeni postopek: ugovor)

(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku 
osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo 
biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.

(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji.

(3) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od 
prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi 
župan obvesti tudi komisijo.

(4) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tride-
set (30) dni od vročitve odločbe.

(5) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
izbranimi izvajalci LPŠ.

16. člen
(Pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

1. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
2. pravna osnova za sklenitev pogodbe,
3. namen za katerega so sredstva namenjena,
4. vsebino in obseg dejavnosti,
5. čas realizacije dejavnosti,
6. višino dodeljenih sredstev,
7. terminski plan porabe sredstev,
8. način nakazovanja sredstev izvajalcu,
9. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
10. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ 

po pogodbi,
11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogod-

bena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more 
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,

12. druge medsebojne pravice in obveznosti,
13. način nadzora nad namensko porabo sredstev, izved-

bo športnih programov in področij, ter predvidene sankcije v 
primeru neizvajanja, kot na primer:

– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo 
vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik 
sredstev,

– možnost, da občina kadarkoli preverja namensko po-
rabo sredstev,

– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v 
fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno 
poročilo,

– dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogod-
be ter namensko porabo proračunskih sredstev,

– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sred-
stev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi,

– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti po-
daljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski 
plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje 
porabe sredstev.

(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na 
poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za 
sofinanciranje.

17. člen
(Spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane športne pro-
grame in področja v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva 
pa nameniti za izbran športni program in področje v skladu z 
javnim razpisom.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih 
sredstev izvaja občinska uprava.

(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov 
spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno stro-
kovno usposobljeno organizacijo.

18. člen
(Uporaba javnih športnih objektov in površin)

Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le 
tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin pred drugimi uporabniki.

III. PREHODNI DOLOČBI

19. člen
(Prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik 
za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 69/16).

20. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 6711-0002/2019
Brežice, dne 23. septembra 2019

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan
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Priloga 1 
PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH 

PROGRAMOV IN PODROČIJ ŠPORTA V OBČINI BREŽICE 
 

I. SPLOŠNI POGOJI 
o Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja preko javnega razpisa (v nadaljevanju: 

JR) na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje: 
o imajo sedež v občini Brežice, 
o so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto 

registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,  
o njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,  
o izvajajo športne programe skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni 

razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 
o imajo za prijavljena športne programe in področja:  
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 

usposobljen strokovni kader za delo v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 

programov, 
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih 

programov 
o v posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih najmanj 80 % vadečih s stalnim 

prebivališčem v občini Brežice, 
o posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem 

programu, 
o v posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih najmanj 80 % vadečih znotraj 

starostnega razpona določene vadbene skupine 
o prijavitelji, ki prijavljajo programe kakovostnega in vrhunskega športa, morajo izvajati 

in prijaviti programe vadbe tudi v najmanj dveh (2) starostno mlajših vadbenih 
skupinah.  

o v kolikor prijavitelj prijavlja tekmovalno vadbeno skupino otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport, kjer v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze 
lahko na državnih in poklanih tekmovanjih tekmujejo tudi tekmovalci, ki pri tej isti 
nacionalni panožni športni zvezi niso registrirani kot tekmovalci, mora priložiti potrdilo, 
nacionalne panožne športne zveze, iz katerega nedvoumno izhaja, da na državnih in 
pokalnih tekmovanjih lahko nastopajo tekmovalci, ki niso registrirani. 

o Dodatni pogoji, opredeljeni podrobneje v LPŠ 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
A.  Športni programi 

1. Športna vzgoja otrok in mladine 
1.1 Promocijski športni programi 
1.2 Šolska športna tekmovanja  
1.3 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

4. Kakovostni šport 
5. Vrhunski šport 
6. Šport invalidov 
7. Športna rekreacija 
8. Šport starejših 
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B. Športni objekti in površine za šport v naravi 
C. Razvojne dejavnosti v športu:  
o izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu  
o založništvo v športu 

D. Organiziranost v športu  
o delovanje športnih organizacij 

E. Športne prireditve in promocija športa  
o športne prireditve 

F. Družbena in okoljska odgovornost v športu  
 
 

II. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV  

A. ŠPORTNI PROGRAMI 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 
1.1 Promocijski športni programi  

Promocijski športni programi so opredeljeni kot del športne vzgoje, ki poteka zunaj 
obveznega vzgojno izobraževalnega sistema. Njihov namen je razvijanje gibalnih 
sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, plavalno 
opismenjevanje, idr.   
Med promocijske športne programe spadajo športni programi: Mali sonček, Ciciban planinec, 
Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec. 

a) Naučimo se plavati  
Sofinancira se največ ½ cene dnevne vstopnice na bazen za udeležence 10-urnih 
plavalnih tečajev v vrtcu, 1. razredih OŠ ali v šoli v naravi ter za obvezne 20 urne 
plavalne tečaje v 2. ali 3. razredu OŠ, ki niso izvedeni v šoli v naravi. Sredstva niso 
predmet javnega razpisa.  

 
1.2 Šolska športna tekmovanja 

Sofinancirajo se aktivnosti šolskega tekmovalnega športa, ki presega športno vzgojo po 
učnem načrtu. Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije občinskih šolskih 
športnih tekmovanj, pri čemer gre del sredstev za nakup medalj, pokalov in diplom, oz. 
udeležbe najboljših ekip in posameznikov občine na višjih nivojih tekmovanj (področna, 
državna). V stroških so upoštevani tudi stroški dela strokovnega sodelavca, ki je zaposlen na 
Zavodu za šport Brežice in opravlja naloge vezane na organizacijo občinskih šolskih športnih 
tekmovanj. Sredstva niso predmet javnega razpisa.  

 
1.3 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine zajema športne programe, namenjena otrokom 
in mladini, ki niso vključeni v uradni tekmovalni sistem NPŠZ in so vzgojno naravnani.  
Iz sredstev LPŠ se sofinancira programe celoletne vadbe, promocijske športne programe (v 
celoti ali delno), če niso sofinancirani iz drugih virov in udeležbo na občinskih šolskih športnih 
tekmovanjih.  
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1.3.1  Prostočasna vzgoja predšolskih otrok (oznaka športnega programa: PO) 
Programi so namenjeni predšolskim otrokom. Sofinancira se strokovni kader in najem 
prostorov*, za celoletne programe, ki se izvajajo najmanj 1 uro na teden in vsaj 30 tednov na 
leto.  

Preglednica 1: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, predšolskih 
otrok (PO) 
Oznaka programa PO 
Število ur vadbe 30-60 
Potek vadbe min 1 ura/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih do 6 let 
Minimalno št. vadečih v skupini  12 

*Najem prostorov se sofinancira v primeru, da se program izvaja na OŠ po 18. uri. V 
nasprotnem primeru morajo izvajalci prijavljenega programa in šola skleniti dogovor o 
sodelovanju, kjer šola zagotavlja brezplačen najem prostora.  

 
1.3.2 Prostočasna vzgoja šoloobveznih otrok (oznaka športnega programa: ŠO) 

Programi so namenjeni osnovnošolskim otrokom (do starosti 15 let). Sofinancira se strokovni 
kader in najem prostorov*, za celoletne programe, ki se izvajajo najmanj 1 uro na teden in 
vsaj 30 tednov na leto. 

 Preglednica 2: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, šoloobveznih 
otrok (ŠO) 
Oznaka programa ŠO 
Število ur vadbe 30-60 
Potek vadbe min 1 ura/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih 6 – 15 let 
Minimalno št. vadečih v skupini  12 

*Najem prostorov se sofinancira v primeru, da se program izvaja na OŠ po 18. uri. V 
nasprotnem primeru morajo izvajalci prijavljenega programa in šola skleniti dogovor o 
sodelovanju, kjer šola zagotavlja brezplačen najem prostora 
 

1.3.3 Prostočasna vzgoja mladine (oznaka športnega programa: PM) 
Programi so namenjeni mladini, ki se ne ukvarja. Sofinancira se strokovni kader in najem 
prostorov*, za celoletne programe, ki se izvajajo najmanj 2 uri na teden in vsaj 30 tednov na 
leto. 

 Preglednica 3: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, mladina (PM) 
Oznaka programa PM 
Število ur vadbe 60 
Potek vadbe min 1 ura/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih 15 -19 let 
Minimalno št. vadečih v skupini  12 

*Najem prostorov se sofinancira v primeru, da se program izvaja na OŠ po 18. uri. V 
nasprotnem primeru morajo izvajalci prijavljenega programa in šola skleniti dogovor o 
sodelovanju, kjer šola zagotavlja brezplačen najem prostora 
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2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
Programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti enako kot 
programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, s tem, da je velikost vadbene 
skupine v vsakem programu manjša za 50 %.  
 

3. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 
 

V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so 
vključeni otroci in mladina, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih rezultatov. 
Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih in njihovih zvezah ter 
nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi 
strokovno usposobljen strokovni kader. 

 
3.1 Prostočasna športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

(oznaka programov: O1, O2) 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se izvaja v dveh programih in 
sicer glede na starost članov v vadbeni skupini ter glede obsega ur redne vadbe. Sofinancira 
se strokovni kader in najem objektov v odobrenih programih pa so izvajalci upravičeni tudi do 
povračila dela tekmovalnih stroškov. 

 Preglednica 4: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, mladina (O1, 
O2) 
Oznaka programa O1 O2 
Število ur vadbe 90-120 90-220 

Potek vadbe min 3 ure na teden, 30 
tednov/leto 

min 3 ure na teden, 30 
tednov/leto 

Starost vadečih 6 - 12 let 6 - 15 let 
Minimalno št. 
vadečih v skupini 10 10 

Vključenost v 
tekmovalni sistem Ne Da 

Število registriranih* 0  6 
* v kolikor prijavitelj prijavlja tekmovalno vadbeno skupino otrok usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, kjer v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze lahko na državnih in 
poklanih tekmovanjih tekmujejo tudi tekmovalci, ki pri tej isti nacionalni panožni športni zvezi 
niso registrirani kot tekmovalci, mora priložiti potrdilo, nacionalne panožne športne zveze, iz 
katerega nedvoumno izhaja, da na državnih in pokalnih tekmovanjih lahko nastopajo 
tekmovalci, ki niso registrirani. 
 

3.2 Prostočasna športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(oznaka programov: (M1, M2) 

Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se izvaja v dveh programih 
in sicer glede na obseg ur redne vadbe. Sofinancira se strokovni kader in najem objektov, v 
odobrenih programih pa so izvajalci upravičeni tudi do povračila dela tekmovalnih stroškov. 

Preglednica 5: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, mladina (M1, 
M2) 
Oznaka programa M1 M2 
Število ur vadbe 120-220 280-320 
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Oznaka programa M1 M2 

Potek vadbe min 3 ure na teden, 40 
tednov/leto 

min 3 ure na teden, 40 
tednov/leto 

Starost vadečih 15 - 21 let 15 - 21 let 
Minimalno št. 
vadečih v skupini 6 6 

Število registriranih* min. 80 % vadečih v skupini  min. 80 % vadečih v skupini 
Vključenost v 
tekmovalni sistem Da Da 

Dodatni pogoji - 1 x MLR 
* v kolikor prijavitelj prijavlja tekmovalno vadbeno skupino mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport, kjer v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze lahko na državnih in 
poklanih tekmovanjih tekmujejo tudi tekmovalci, ki pri tej isti nacionalni panožni športni zvezi 
niso registrirani kot tekmovalci, mora priložiti potrdilo, nacionalne panožne športne zveze, iz 
katerega nedvoumno izhaja, da na državnih in pokalnih tekmovanjih lahko nastopajo 
tekmovalci, ki niso registrirani. 
 

4. Kakovostni šport (oznaka programov: K1, K2) 
V programe kakovostnega športa se uvrščajo vsi športniki in športne ekipe v članskih 
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo 
v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter 
na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez.  
Športni programi vrhunskega športa izvaja v dveh programih, in sicer glede na obseg ur 
redne vadbe. Sofinancira se strokovni kader ter najem objektov, v odobrenih programih pa 
so izvajalci upravičeni tudi do plačila dela tekmovalnih stroškov.  

Preglednica 6: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (K1, K2) 
Oznaka programa K1 K2 
Število ur vadbe 160-220 280-320 

Potek vadbe min 4 ure na teden, 40 
tednov/leto 

min 8 ur na teden, 40 
tednov/leto 

Starost vadečih nad 20 let nad 20 let 
Minimalno št. vadečih 
v skupini 6 6 

Število registriranih* 100 % vadečih v skupini  100 % vadečih v skupini 
Vključenost v 
tekmovalni sistem Da Da 

Dodatni pogoji - 1 x DR 
 

5. Vrhunski šport (oznaka programa: V) 
V programih vrhunskega športa se sofinancira strokovni kader ter najem objektov, v 
odobrenih programih pa so izvajalci upravičeni tudi do povračila dela tekmovalnih stroškov. 

Preglednica 7: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (V) 
Oznaka programa V 
Število ur vadbe 320 
Potek vadbe min 8 ur na teden, 40 tednov/leto 
Starost vadečih nad 20 let 
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Oznaka programa V 
Minimalno št. vadečih v skupini 6 
Število registriranih* 100 % vadečih v skupini  
Vključenost v tekmovalni sistem Da 
Dodatni pogoji 2 x MR ali 1x SR 

 
6. Šport invalidov (oznaka programa: IN) 

Med programe športa invalidov se uvrščajo pilotski programi, ki jih izvajajo invalidska ter 
dobrodelna društva in zveze, in se izvajajo vsaj 1 uro na teden. Sofinancira se strokovni 
kader ter najem objektov.  

 Preglednica 8: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (IN) 
Oznaka programa IN 
Število ur vadbe 30-60 

Potek vadbe min 1 uro na teden, 30 
tednov/leto 

Starost vadečih nad 20 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 10 

 
7. Športna rekreacija (oznaka programa: ŠR) 

Športna rekreacija vključuje celoletne ciljne športne rekreativne programe. Namenjena je za 
odrasle nad 19 let, ki ne nastopajo v tekmovalnih sistemih. Njihovo izvajanje ima visok 
zdravstveni učinek in ima vpliv na dobro počutje širšega prebivalstva. Med celoletne 
programe se uvršča tudi planinske izlete.  
Sofinancira se strokovni kader in najem objektov, v primeru, da se vadba izvaja v ali na 
športnem objektu.  

Preglednica 9: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (ŠR) 
Oznaka programa ŠR 
Število ur vadbe 120 
Potek vadbe občasno 
Starost vadečih nad 20 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 25 

 
8. Šport starejših (oznaka programa ŠS) 

Zajema skupinsko gibalno vadbo starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem 
okolju. Namenjena je populaciji nad 65 letom starosti. 
Sofinancira se strokovni kader in najem športnih objektov.  

Preglednica 10: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (ŠS) 
Oznaka programa ŠS 
Število ur vadbe 60 

Potek vadbe min 2 uri na teden, 30 tednov na 
leto 

Starost vadečih Nad 65 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 12 

 
B. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Iz LPŠ se sofinancira najem in uporaba športnih objektov za izvajanje redne vadbe. 
Spodbuja se uporaba športnih površin v lasti Občine. V primeru večjega interesa po uporabi 
objektov in površin od razpoložljivih kapacitet v občinski lasti, Občina sorazmerno sofinancira 
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najem objektov v lasti drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov in ustanov ter privatnih 
športnih objektov in površin. Višina priznanega stroška na uro uporabe posameznega 
objekta se določi v LPŠ in Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice (v 
nadaljevanju: cenik), ki ga določi župan.  
 
Pogoj za sofinanciranje najema športnega objekta je sklenjen dogovor med izvajalcem 
prijavljenega programa in upravljalcem športnega objekta oz. urnik redne vadbe 
posameznega programa prijavitelja na posameznem športnem objektu, ki ga z žigom in 
podpisom potrdi odgovorna oseba upravljalca športnega objekta, kjer poteka vadba.  
LPŠ zagotavlja sredstva za urejanje športnih površin na podeželju (območje izven krajevnih 
skupnosti mesta Brežic). Sredstva so namenjena vzpostavljanju, vzdrževanju in obnavljanju 
športnih površin na podeželju in so v lasti, upravljanju ali dolgoročnem najemu lokalnih 
društev ali krajevnih skupnosti ter urejanju planinskih poti (markacije). Na ta način se 
omogoča, da so objekti za športno rekreacijo dostopni vsem skupinam prebivalstva. 
Sredstva za investicije, posodobitve, ureditve ter novogradnje športnih objektov, ki so v lasti 
Občine Brežice, se določajo v proračunu občine na posameznih proračunskih postavkah v 
skladu s potrebami in zmožnostmi. 
Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte, ki niso v lasti Občine Brežice, je odvisno od 
zagotovljenih sredstev v proračunu občine za posamezna proračunska obdobja. Sredstva se 
dodelijo na podlagi izvedenega ločenega javnega razpisa po postopku, določenem v tem 
Pravilniku. Podrobnejši način razdelitve sredstev, merila in kriteriji se opredelijo v javnem 
razpisu.  
 

C. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.  

Občina Brežice sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
delavcev, ki pri izvajalcih LPŠ opravljajo strokovno delo, in sicer največ v višini 50 % cene 
izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja, pod naslednjimi pogoji:  

‐ Usposabljanje se izvaja po veljavnem programu usposabljanja, sprejetem v skladu z 
Zakonom o športu 

‐ Po strokovnem usposabljanju delavec pridobi 2. stopnjo usposobljenosti za 
opravljanje strokovnega dela v športu 

‐ Izpopolnjevanje (licenciranje) se izvaja v skladu s pravili mednarodne športne zveze, 
NPŠZ oz izdajatelj licenc.  

 
2.   Založništvo v športu 

Sofinancira se izdelava in izdaja publikacij o športu v občini Brežice. Pogoji za sofinanciranje:  
‐ izdaja publikacije ima velik pomen za šport na lokalni ravni 

 
D. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
1. Delovanje športnih organizacij 

Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, t.j. športnih društev in njihovih zvez 
se iz proračuna Občine zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in 
dohodkov zaposlenih, za športne zveze pa tudi stroške dejavnosti, ki jih izvajajo za svoje 
člane, oz. članice v smislu njihovega uspešnega delovanja.  
Sofinancira se delovanje: 

‐ športnih društev, ki so na javnem razpisu izbrana kot izvajalci vsaj enega športnega 
programa 

‐ Zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva na območju občine.  
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Prijaviteljem se za izbrane programe, ki so vključeni v tekmovalne sisteme nacionalnih 
panožnih športnih zvez, zagotovijo sredstva za udeležbo na tekmovanjih za naslov 
državnega prvaka oz. za naslov pokalnega državnega prvaka. Upravičencem za 
sofinanciranje tekmovalni stroškov se sofinancirajo stroški prijavnin oz. članarin za vstop v 
tekmovalni sistem, prevozi na tekmovanja, štartnine pri udeležbi na tekmovanja, sodniški 
stroški pri organizaciji tekmovanj ter stroški najema športnega objekta oz. prostora za 
izvedbo tekmovanja. Delež povračila tekmovalnih stroškov je odvisen skupne višine 
tekmovalnih stroškov vseh odobrenih programov in razpoložljivih finančnih sredstev v letnem 
proračunu Občine Brežice.  
Višina sredstev za delovanje občinske športne zveze so lahko podrobneje opredelijo v LPŠ. 
Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu občine Brežice za 
tekoče leto. 
 

E. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
V javnem razpisu za tekoče proračunsko leto se lahko razpišejo sredstva za sofinanciranje 
materialnih stroškov izvedbe športnih prireditev.  
Sofinancira se organizacija rekreativnih športnih prireditev lokalnega in občinskega pomena 
ter rekreativnih športnih prireditev državnega pomena in mednarodnih prireditev. Delež 
sofinanciranja organizacija posameznih športnih prireditev podrobneje določi LPŠ.  
 

1. Rekreativne športne prireditve lokalnega in občinskega pomena 
Sofinancirajo se prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

‐ da gre za enodnevne prireditve (turnirji) ali ligaška tekmovanja, 
‐ da gre za prireditve s tekmovalnim značajem za neregistrirane športnike, 
‐ da je vsaj polovica skupin, ki se udeležujejo ligaških tekmovanj, iz občine Brežice, 
‐ da prireditev nima denarnega nagradnega sklada. 

 
2. Rekreativne športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve 

Sofinancirajo se prireditve, ki izpolnjujejo najmanj enega od naslednjih pogojev:  
‐ množično vključujejo različne starostne kategorije občanov, 
‐ vzpodbujajo občane k ukvarjanju z rekreativnim športom in k zdravemu načinu 

življenja, 
‐ množično pohodništvo in kolesarjenje, 
‐ dnevi športa, na katerih se predstavijo različne športne panoge, 
‐ prireditve ob proslavi okroglih obletnic (10, 20 let,….) športnih društev, 
‐ druge športne prireditve občinskega pomena. 

 
III. MERILA ZA VREDNOTENJE ODOBRENIH PROGRAMOV 
A. Športni programi 

Vrednotijo se športni programi, ki izpolnjujejo splošne in podrobnejše pogoje za 
sofinanciranje.  
Med podrobnejšimi pogoji za sofinanciranje športnih programov, je v preglednicah 1 do 10 
minimalno število vadečih in minimalno število registriranih v skupini opredeljeno za 
individualne športne panoge. Za ekipne športne panoge mora biti minimalno število 
vključenih in minimalno število registriranih vadečih za dva (2) večje od minimalnega števila 
posameznikov potrebnega za igranje posamezne športne panoge (nogomet 11 + 2 = 13, 
rokomet 7 + 2 = 9, košarka 5 + 2 = 7,..). 
Skupno število posameznih programov, ki jih Občina sofinancira v posameznem letu ter 
omejitve števila sofinanciranih programov posameznemu izvajalcu, podrobneje opredeli in 
določi LPŠ. 
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V kolikor število prijavljenih programov, ki ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno 
število razpisanih programov v posameznih točkah, imajo pri izboru prednost: 
Pri programih PO, ŠO, PM: 

1. Programi, ki jih prijavijo društva 
2. Programi z večjim številom vadečih v skupini 
 

Pri programih O1, O2, M1, M2: 
1. Programi z višjim odstotkom registriranih športnikov v skupini (ne velja za O1) 
2. Programi z večjim številom kategoriziranih športnikov v skupini (velja samo za 

programe M2) 
3. Programi z višjim številom ur vadbe 
4. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

Pri izboru se vsakemu prijavitelju, ne glede na določila zgornjih točk, prizna sofinanciranje 
najmanj ene vadbene skupine iz programov O ter ene vadbene skupine iz programov M.  
 
Pri programih K1, K2: 

1. Večje število kategoriziranih športnikov v skupini (velja samo za programe K2) 
2. Programi z višjim številom ur vadbe. 
3. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

 
Pri programih V: 

1. Večje število kategoriziranih športnikov v skupini 
 

Pri programih IN, ŠS: 
1. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

Pri izboru se vsakemu prijavitelju, ne glede na določilo iz zgornje točke, prizna sofinanciranje 
najmanj ene vadbene skupine iz programov IN in ŠS.  
 
Pri programih ŠR: 

1. Programi planinstva in pohodništva.  
2. Programi z večjim številom udeležencev 

 
1. Strokovni kader 

Strokovni kader se vrednoti glede na strokovno izobrazbo oz. usposobljenost strokovnega 
kadra ter glede na obseg ur odobrenega posameznega programa. Strokovni kader se za 
programe Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, Športa invalidov in Športa starejših 
vrednotijo 100 % glede na osnovo vrednost, v programih Športne vzgoje otrok in mladine v 
kakovostni šport, Kakovostnega športa, Vrhunskega športa in Športne rekreacije pa v 50 % 
glede na osnovno vrednost. Osnovno vrednost za delovanje strokovnega kadra določi župan 
v ceniku za vsako proračunsko leto. 
Sredstva za delovanje strokovnega kadra, se izvajalcem LPŠ nakazuje kot pavšal. 
Preglednica 11: Korekcijski faktor za določanje sredstev za sofinanciranje strokovnega kadra 

 Programi Programi 
Stopnja usposobljenosti PO, ŠO, PM, IN, ŠS O1, O2, M1, M2, K1, 

K2, V, ŠR 
1* 1 0,5 
2 1,24 0,62 
3 1,4 0,7 

*strokovni kader s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v predpisanem prehodnem 
obdobju, ki ga podrobneje opredeljuje Zakon o športu (3 leta). 
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Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja korekcijske faktorje, 
kot ji prikazuje Preglednica 12. Stopnje usposobljenosti strokovnega kadra podrobneje 
opredeljuje Zakon o športu.  
 
Preglednica 12: Korekcijski faktor za določanje sredstev za sofinanciranje strokovnega kadra 
po prehodnem obdobju 

 Programi Programi 
Stopnja usposobljenosti PO, ŠO, PM, IN, ŠS O1, O2, M1, M2, K1, 

K2, V, ŠR 
1 1,24 0,62 
2 1,4 0,7 

Izobrazba 1,6 0,8 
 

2. Delovanje društva 
Višina sredstev je odvisna od števila odobrenih ur organizirane vadbe posameznega 
prijavitelja, skupnega števila odobrenih programov ter razpoložljivih sredstev v občinskem 
proračunu. Osnovno višino sredstev za delovanje društev, ter programe, ki bodo v 
posameznem koledarskem letu upravičeni do sredstev za delovanje društva, podrobneje 
opredelita LPŠ in cenik. 
Sredstva za delovanje društva, se izvajalcem LPŠ nakazuje kot pavšal.  
 

3. Najem in uporaba športnih objektov 
Sredstva za najem in uporabo športnih objektov za izvajanje redne vadbe se vrednoti po 
priloženem urniku prijavitelja za posamezni odobren program. Sofinancira se dejansko 
število redne vadbe po priloženem urniku, vendar ne več kot je največji obseg ur izvajanja 
posameznega programa, podrobneje opredeljenega v Preglednicah 1 – 10 teh meril.  
V kolikor isti izvajalec športnih programov izvaja več programov redne vadbe na istem 
športnem objektu v istem terminu, se temu prijavitelju odobrijo sredstva za najem in uporabo 
objekta le za en športni program.  
Višina sredstev za sofinanciranje najema in uporabe športnih objektov je odvisna od 
proračunskih možnosti Občine Brežice, podrobneje pa jih opredeli LPŠ in cenik. 
Sredstva za najem in uporabo športnih objektov se izvajalcem LPŠ nakazuje po poročilu o 
dejanski uporabi športnih objektov, katera morajo biti podpisana s strani upravljalca 
posameznega športnega objekta.  
 

B. Razvojne dejavnosti 
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

Sofinancira se udeležba strokovnih delavcev na izobraževanjih, usposabljanjih in 
izpopolnjevanjih za strokovne kadre. Posameznemu prijavitelju, se odobri največ 50 % 
stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za posameznega kandidata, katere 
prijavitelj predstavi v polni vrednosti ob prijavi za sofinanciranje. Sredstva se prijaviteljem 
povrnejo na podlagi poročila o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju.  
Višino sredstev, ki jih Občina nameni za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, 
podrobneje opredeli LPŠ. 
V kolikor število prijavljenih programov izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki 
ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno število razpisanih programov, imajo pri izboru 
prednost: 
- Programi udeležbe na usposabljanjih za pridobitev usposobljenosti za strokovne kadre.  
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2. Založništvo v športu 
Posameznemu prijavitelju se odobri največ 50 % stroškov izdaje publikacije, katere izdajatelj 
navede ob prijavi. Sredstva se izdajatelju publikacije povrnejo po izdanem poročilu o izdani 
publikaciji. Sofinancira se izdaja tistih publikacij, ki ima večji pomen za šport v Občini 
Brežice. Skupno število izdanih publikacij v posameznem letu podrobneje določi LPŠ.  
V kolikor število prijavljenih publikacij, ki ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno 
število razpisanih publikacij, imajo pri izboru prednost: 

- Programi, ki po mnenju strokovne komisije, predstavljajo večji pomen za šport na 
lokalni ravni.  

 
C. Športne prireditve 
1. Rekreativne športne prireditve lokalnega in občinskega pomena 

Število vseh rekreativnih športnih prireditev lokalnega in občinskega pomena podrobneje 
opredeli LPŠ. V kolikor število prijavljenih prireditev, ki ustrezajo razpisnim pogojem, presega 
skupno število razpisanih prireditev, imajo pri izboru prednost: 

- Prijavitelji, ki so prireditve prijavili v letu pred letom za katero se razpisujejo sredstva, 
ter prijavljene prireditve tudi izvedli.  

- Prijavitelji, katerih osnovna usmeritev je športna rekreacija. 
 

2. Rekreativne športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve 
Pri rekreativnih športnih prireditvah državnega pomena in mednarodnim prireditvah, se 
posameznim prijaviteljem, razen občinskim športnim zvezam, sofinancira največ 1 prireditev.  
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CELJE

2634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Spodnja Hudinja – območje HU-1

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 
268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslov-
nika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 4/14) na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Spodnja Hudinja – območje HU-1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, 
št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 
86/01 in 79/13) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 
86/01 in 79/13), sprejme občinski podrobni prostorski načrt 
Spodnja Hudinja – območje HU-1 (v nadaljevanju: OPPN) po 
projektu št. 033/2013, ki ga je izdelalo podjetje Biro Žveplan 
d.o.o., Lava 5, 3000 Celje.

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske 
ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukre-
pe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in 
naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra-
fičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni 
del tega odloka.

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN zajema zemljišče na Hudinji, ki je del 
mesta Celje. Območje na vzhodu omejuje državna cesta R2 
3542 odsek 0282 Višnja vas–Celje (Mariborska cesta), južno 
glavna mestna cesta št. 032331, zahodno Don Boskov center 
Celje in na severu obstoječa stanovanjska pozidava ter ben-
cinski servis Petrol.

(2) Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele 
parcel v k.o. 1074 Spodnja Hudinja: 491/1, 491/3, 499/2, 499/3, 
876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 877/2, 877/6, 877/7, 877/8, 877/10, 
877/14, 877/15, 879/1, 880/1, 883/1, 883/2, 883/3, 883/5, 
883/6, 883/7 in 884/1.

(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v 
prejšnjem odstavku ter med grafičnimi načrti, velja podatek o 
parcelah iz grafičnega načrta.

(4) Območje OPPN meri 15.501 m2.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Zemljišča na območju OPPN so opredeljena kot stavb-
na, namenjena gradnji stavb za poslovno-stanovanjske in po-
slovne dejavnosti.

(2) Na območju se predvidijo gradnja več nadstropne 
garažne hiše ter rekonstrukcije oziroma dozidave obstoječim 
objektom ali pa odstranitve obstoječih objektov in gradnja novih 
objektov.

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve  

s sosednjimi območji)
(1) Na območju OPPN so še manjše proste nepozidane 

površine, ki se prostorsko urejajo s tem odlokom.
(2) Povezave s sosednjimi območji so obstoječe in se s 

tem odlokom ne spreminjajo. Predvidena pozidava predvsem 
na severnem delu območja ne bo imela negativnega vpliva 
na kvaliteto bivanja v sosednjih večstanovanjskih objektih. Za 
mehak prehod med poslovnimi površinami in stanovanjsko po-
zidavo se v večji meri ohrani obstoječe zelenice na severnem 
delu območja.

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Celotno območje ureditve se nameni gradnji stavb za 
trgovske, storitvene in različne poslovne dejavnosti.

(2) Dopustna je gradnja naslednjih stavb:
– gostinske stavbe; klasifikacija dejavnosti 1211,
– poslovne in upravne stavbe; klasifikacija dejavnosti 

1220,
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; kla-

sifikacija dejavnosti 1230,
– garažne stavbe; klasifikacija dejavnosti 1242.
(3) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja gradbeno 

inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje 
zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v 
nasprotju z namensko rabo območja.

7. člen
(dopustni posegi)

(1) Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spre-

meni za več kakor 10 %; povečanje prostornine ob rekon-
strukciji ni možno, če obstoječa stavba dosega maksimalne 
prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani 
za nove stavbe – v tem primeru se rekonstrukcija izvaja v okviru 
obstoječih gabaritov obstoječe stavbe,

– prizidava,
– spreminjanje namembnosti objekta ali dela objekta,
– odstranitev objekta,
– vzdrževanje,
– gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometna ureditev,
– urejanje zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Za celotno območje OPPN velja, da so prepovedane vse 

vrste posegov, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje.

8. člen
(zasnova)

(1) Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb 
so določeni z regulacijskimi linijami, in sicer v okviru gradbene 
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meje (stavbe so lahko locirane zgolj znotraj gradbene meje), pri 
kateri so upoštevani minimalni potrebni odmiki od mej parcel, 
namenjenih gradnji in zahtevani odmiki od prometne infrastruk-
ture. Umestitev stavb je razvidna iz grafičnega dela projekta iz 
1. člena tega odloka. Novi objekti ne smejo presegati višine 
obstoječih objektov na tem območju.

(2) Pri umestitvi in zasnovi objektov je potrebno upoštevati 
sanitarno-tehnične in požarnovarnostne pogoje ter gradbene 
linije, ki so določene s tem projektom. Gradbena linija pred-
stavlja maksimalen gabarit zazidave, ki je objekti nad nivojem 
terena ne smejo presegati. Gradbeno linijo lahko presegajo 
podzemni deli objektov, vendar morajo z odstopanji soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.

(3) Na celotnem območju ureditve je predvidena gradnja 
posamičnih objektov, ki se lahko s sosednjimi objekti tudi zdru-
žijo v enotno stavbno maso, v kolikor naravni pogoji in predpisi 
s področja graditve objektov to dopuščajo.

(4) Na severnem delu je predvidena gradnja garažne 
hiše in nadzidava obstoječih objektov ob zahodnem robu ob-
močja. V centralnem delu ostaja parkirišče za mirujoč promet, 
ki se lahko prekrije z nadstrešnico. Objekte ob vzhodnem 
robu je možno širiti v notranjost območja. Na južnem delu je 
predvidena rekonstrukcija obstoječega objekta do predvidenih 
gradbenih mej, ali pa odstranitev obstoječega objekta in gra-
dnja novega objekta v skupno zaokroženo stavbno maso ob 
Mariborski in Podjavorškovi ulici.

(5) Točne dimenzije objektov se določijo na podlagi potreb 
investitorjev ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zahtev v 
fazi izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Pri tem je potrebno upoštevati določene gradbene meje iz 
grafičnega dela projekta iz 1. člena tega odloka.

(6) Na celotnem območju ureditve je tudi izven določenih 
gradbenih mej dovoljena gradnja vseh vrst nezahtevnih in eno-
stavnih objektov ter nadstrešnice v centralnem delu območja, 
nad parkiriščem.

9. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Objekti so lahko grajeni klasično ali montažno.
(2) Izgled objektov je potrebno prilagoditi namenu in ob-

stoječi pozidavi na območju. Fasade objektov morajo biti pri-
merno arhitekturno oblikovane.

(3) Strehe so ravne, enokapne ali dvo- in večkapne, 
maksimalnega naklona do največ 30⁰. Barva kritine se določi 
glede na barvo fasade.

10. člen
(ureditev zunanjih in zelenih površin)

Dovozi in dostopi na območje ostajajo nespremenjeni. 
Dovoz za ves promet je s Podjavorškove ulice, pešpoti pa so 
urejene po celotnem obodu območja. Pred ograditvijo območja 
se izvede predvidena javna pešpot izven območja urejanja.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

11. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Celotno območje OPPN se preko obstoječega ce-
stnega priključka neposredno priključi na Podjavorškovo ulico. 
Spremembe v konstrukciji in kapaciteti cestnega priključka niso 
predvidene.

(2) Notranja prometna ureditev območja se prilagodi pred-
videni pozidavi. Pri tem je potrebno upoštevati tehnične norma-
tive za gradnjo cest in cestnih priključkov ter načrtovati rešitve 
v skladu z dobro inženirsko prakso.

12. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) V ureditvenem območju OPPN potekajo obstoječi niz-
konapetostni in srednje napetostni elektroenergetski podzemni 
vodi, ki jih je pri nadaljnjem načrtovanju potrebno upoštevati 
kot omejitveni faktor. Varovalni odmik od obstoječih vodov 
elektroenergetskega omrežja znaša 1 m od osi skrajnega vo-
dnika na vsako stran. Pri projektiranju rešitev v fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
bo potrebno obstoječe podzemne vode znotraj varovalnega 
pasu prestaviti izven območja gradnje in jih načrtovati v novi 
kabelski kanalizaciji. Pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno 
prosto ležeče podzemne vode mikrolocirati in v projektni doku-
mentaciji ustrezno obdelati.

(2) Vsa merilna mesta znotraj objektov se prestavijo v 
prostostoječe zunanje merilno priključne omarice.

(3) Pred nadaljnjimi fazami projektiranja je potrebno od Elek-
tra Celje d.d. pridobiti projektne pogoje in soglasja za priključitev.

13. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Obstoječi in predvideni objekti se nahajajo na obmo-
čju aglomeracije št. 20543, zato je potrebno odpadne vode iz 
objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo skladno s pred-
pisi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(2) Kanalizacijo je potrebno projektirati najmanj 3 m stran 
od objektov in na površinah, kjer bo omogočen nemoten do-
stop za vzdrževalna dela, v čim večji meri v javnih površinah 
(dovozi, parkirne površine).

(3) Za izgradnjo gravitacijske kanalizacije se predvidijo 
naslednji tipi cevi:

– za kanalizacijo manjšega premera cevi v cesti in pod 
drugimi utrjenimi površinami se uporabijo cevi iz polypropilena 
(PP) minimalne togosti SN12, v travnih površinah pa iz de-
belostenskega enoslojnega polivinylclorida (PVC) minimalne 
togosti SN8,

– za kanalizacijske cevi večjega premera se uporabijo 
cevi iz polypropilena (PP) minimalne togosti SN12 ali armirano 
betonske cevi.

(4) Revizijski jaški so iz predfabriciranih montažnih AB 
elementov premera 1000 mm z nastavki in gumijastim tesnilom 
in reducirnim kosom. Premera 800 mm so lahko le jaški globine 
manj kot 1 m. Na jaških se predvidijo prezračevalni pokrovi. 
Pokrovi na povoznih površinah morajo biti ustrezne nosilnosti 
in z vgrajenim protihrupnim vložkom.

(5) Nove objekte se v primeru priključitve na vodovodno 
omrežje in s tem nastanka odpadnih komunalnih vod, priključi 
na obstoječo interno kanalizacijsko omrežje.

(6) Za potrebe gradnje predvidene garažne hiše se prestavi 
del javne kanalizacije RZ 7 (207, Hudinja), ki poteka pod pred-
videnim objektom, med jaškoma 3 in 4. Obstoječa cev je PVC 
DN 400 mm. Predvidena kanalizacija se izvede z novimi jaški in 
cevnimi povezavami ter navezavo na obstoječe kanalizacijsko 
omrežje. Prestavitev se izvede pod pogoji upravljavca voda.

(7) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno pridobiti pro-
jektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam upravljalca 
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

14. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju vodovodnega 
sistema Celje, zato lastna oskrba s pitno vodo skladno s pred-
pisi o oskrbi s pitno vodo ni dovoljena.

(2) Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obrav-
navanem območju je možna preko zgrajenega javnega vodo-
voda na območju.

(3) Za predvidene objekte je potrebno zgraditi sekundarno 
vodovodno omrežje, ki se bo navezovalo na obstoječi javni 
vodovod, v kolikor je za posamezen nov objekt priključek na 
javni vodovod predviden.
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(4) Vodovod je potrebno projektirati najmanj 3 m stran od 
objektov in na površinah, kjer bo omogočen nemoten dostop 
za vzdrževalna dela.

(5) Vodovod je potrebno projektirati na globini najmanj 
1,2 m pod koto urejenega terena.

(6) Za izgradnjo vodovoda se predvidijo naslednji tipi cevi:
– za vodovod premera cevi DN 80 in več se uporabijo 

duktilne cevi z neizvlečnim spojem, ki je zavarovan proti izvleku 
z varovalnim obročem,

– za vodovod premera cevi manjšega od DN 80 se upo-
rabijo polietilenske cevi (PE). Za spoje PE cevi se ne sme 
uporabljati zobatih nabijalnih spojk temveč spojke za elektro-
fuzijsko varjenje.

(7) Morebitna širitev hidrantnega omrežja za potrebe po-
sameznega objekta se priključi za odjemno mesto objekta.

(8) Priključitev novega vodovoda na obstoječ javni sistem 
izvede upravljalec javnega vodovoda.

(9) Za potrebe sprostitve zemljišča za gradnjo garažne 
hiše se predvidi opustitev dela javnega vodovoda plastika 
DN 110 na severnem delu območja in izgradnja novega jav-
nega vodovoda od mesta priključitve na vodovod PVC DN 110 
do navezave na obstoječe vodovodno omrežje. Prestavitev se 
izvede pod pogoji upravljavca voda.

(10) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno pridobiti pro-
jektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam upravljalca 
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Na širšem območju ureditvenega območja OPPN poteka 
obstoječe telekomunikacijsko omrežje v upravljanju operaterjev 
Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o., na katerega so že 
priključeni posamični objekti na območju. Nameravana gradnja 
lahko posega v obstoječe telekomunikacijske vode, zato si je 
potrebno v nadaljnjih fazah projektiranja pridobiti projektne 
pogoje in soglasje k projektnim rešitvam Telekoma Slovenije 
d.d. in Telemach d.o.o.

16. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na zahodnem delu ureditvenega območja OPPN 
poteka obstoječi nizkotlačni distribucijski plinovod, ki ga je 
pri nadaljnjem načrtovanju potrebno upoštevati kot omejitveni 
faktor. Varovalni odmik od obstoječih vodov nizkotlačnega di-
stribucijskega plinovoda znaša 2 m od osi plinovoda na vsako 
stran. Pri projektiranju rešitev v fazi izdelave dokumentacije 
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja bo potrebno 
obstoječe podzemne vode znotraj varovalnega pasu prestaviti 
izven območja gradnje, v kolikor predvideni objekti posegajo v 
varovalni pas obstoječih vodov.

(2) Pred nadaljnjimi fazami projektiranja je potrebno od 
Energetike Celje d.o.o. pridobiti projektne pogoje in soglasja 
za priključitev.

17. člen
(toplovodno omrežje)

(1) Na delu ureditvenega območja OPPN poteka obsto-
ječe vročevodno omrežje, na katerega so preko indirektnih 
toplotnih postaj znotraj objektov že priključeni posamični objekti 
na območju. Nameravana gradnja objektov vpliva na obstoječe 
vročevodno omrežje in ga je pred nameravano gradnjo potreb-
no prestaviti izven območja gradnje.

(2) Pred nadaljnjimi fazami projektiranja je potrebno od 
Energetike Celje d.o.o. pridobiti projektne pogoje in soglasja 
za priključitev.

18. člen
(obveznost priključevanja)

Predvideni objekti na območju OPPN se morajo priklju-
čiti na vso načrtovano gospodarsko infrastrukturo pod pogoji 

uprav ljavcev, razen v primeru samooskrbe ali uporabe obno-
vljivih virov energije glede na namen in potrebe stavbe. Po-
trebne priključke določi odgovorni vodja projekta v fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne de-
diščine.

(2) Na celotnem območju urejanja veljajo splošna zakon-
ska določila glede varstva arheoloških ostalin, ki se morajo 
upoštevati pri gradnji:

– V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora o dinamiki 
gradbenih del pisno obvestiti Zavod za varstvo kulture de-
diščine – območno enoto Celje vsaj 14 dni pred pričetkom 
zemeljskih del.

– Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodja del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma 
se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

20. člen
(varstvo voda)

(1) Za odpadne vode iz objektov je izdelana idejna za-
snova komunalne infrastrukture območja. Za vse objekte je 
predvideno odvajanje odpadnih voda iz objektov preko ustre-
zno dimenzionirane vodotesne kanalizacije, ki se neposredno 
priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Geologija širšega območja OPPN je neugodna s stali-
šča možnosti površinskega ponikanja meteornih vod. S stališča 
geologije območja je smiselno vse meteorne vode na območju 
tako iz streh kot utrjenih površin zadrževati v ustrezno dimenzi-
oniranih zadrževalnikih na parcelah investitorjev ter nato voditi 
v javno kanalizacijo.

(3) Za odvajanje meteornih vod z območja OPPN je 
izdelana idejna zasnova komunalne infrastrukture s katero je 
predvideno zadrževanje vod pred izpustom v ustrezno dimen-
zionirani meteorni kanalizaciji s predvidenim zadrževanjem na 
območju OPPN.

(4) Natančnejše dimenzioniranje kanalizacije za odpadne 
vode iz objektov ter meteorne vode s streh in utrjenih površin 
se izvede v sklopu izdelave projektne dokumentacije kasnejših 
faz za posamične objekte.

(5) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo 
na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja. Vse načrtovane 
stavbe se priključijo na javni kanalizacijski sistem. Odpadne 
komunalne vode se odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje 
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ter dalje v skupno čistilno napravo. Meteorne in druge odpa-
dne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti 
speljane na cestno telo ali naprave za odvodnjavanje cestnega 
telesa.

21. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje se skladno s predpisi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju uvršča v III. območje varstva 
pred hrupom, kjer so predpisane naslednje mejne ravni hrupa:

– mejne dnevne ravni hrupa Ldvn ≤ 60 dBA
– mejne nočne ravni Lnoč ≤ 50 dBA.
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred preko-

mernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi.
(3) Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in upo-

raba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne 
ravni hrupa.

22. člen
(varstvo zraka)

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove-
čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj 
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S 
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.

23. člen
(ravnanje z odpadki)

Za objekte je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, 
to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki 
za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec 
javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi 
zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz 
odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati 
tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izva-
jalec javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki.

24. člen
(varstvo tal)

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je po-
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter 
ostalih zelenih površin.

25. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko razno-
vrstnost zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev 
in soglasij.

(2) Pri ravnanju z obstoječo drevnino – Intiharjeva lipa 
se upoštevata Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za 
dendrološke naravne spomenike v Mestni občini Celje (Uradni 
list RS, št. 60/02) in Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih 
vrednot lokalnega pomena v MOC (Uradni list RS, št. 12/07).

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen
(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij 
ali objektov za obrambo.

27. člen
(potresna varnost)

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati projektni 
pospešek tal za lokacijo gradnje po Potresni karti Slovenije.

28. člen
(požarna varnost)

Za zagotavljanje požarne varnosti območja ureditve se 
v sklopu komunalne opreme območja predvidijo nadzemni 
hidranti za gašenje morebitnega požara. Za zagotavljanje za-
dostne količine požarne vode je potrebno zagotoviti pretok 
na posameznem hidrantu min 10 L/s. Hidrantno omrežje se 
načrtuje tako, da so vsi predvideni objekti od najmanj enega 
hidranta odmaknjeni min 5 m in največ 80 m. Pri nadaljnjem 
projektiranju je potrebno zagotoviti požarno varnost skladno s 
področno zakonodajo.

29. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,  

varstvo pred plazovi)
Območje OPPN ni ogroženo s strani visokih vod niti ne 

leži na plazovitem območju.

30. člen
(dopolnilna in druga zaščita)

Razlitja nevarnih snovi se na območju ne pričakuje. V 
kolikor bi do razlitja prišlo, je potrebno nemudoma obvestiti 
pristojne službe.

X. NAČRT PARCELACIJE

31. člen
(parcelacija)

Za območje ni potrebna izvedba nove parcelacije. Po gra-
dnji predvidenih objektov je le-te potrebno evidentirati v registru 
nepremičnin v skladu s področno zakonodajo.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

32. člen
(etapnost)

Zaradi možnosti faznega razvoja območja skladno s po-
trebami, se predvidi postopni razvoj območja.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

33. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev)
(1) Dopustne so spremembe tlorisne zasnove objektov v 

okviru gradbenih mej.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske 

infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim 
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne 
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo 
soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

34. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN, ko se OPPN realizira v 

celoti, velja na tem območju Občinski prostorski načrt Mestne 
občine Celje, in sicer podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji 
za enoto urejanja prostora.
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XIV. KONČNE DOLOČBE

35. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje, na 
Oddelku za okolje in prostor.

36. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

37. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-8/2017
Celje, dne 24. septembra 2019

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2635. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah 
in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini 
Celje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 
– popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 
– odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 6. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 
3/18 – odl. US) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet 
Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih cestah  

in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje

1. člen
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi 

v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 
56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17 in 46/18), se v prilogi »Prilo-
ga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne 
občine Celje«, ki je sestavni del tega odloka, doda parkirišče 
Ulica XIV. divizije.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. novembra 2019.

Št. 0302-7/2011-12
Celje, dne 24. septembra 2019

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju 
Mestne občine Celje

Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne 
občine Celje

7. PARKIRIŠČA P+R – Dovoljeno le za uporabnike siste-
ma KolesCE in avtodome

Parkirišče Ulica XIV. divizije

do 4 ure (za uporabnike sistema izposoje  
javnih koles – KolesCE)  1,50
1 dan (za uporabnike sistema izposoje  
javnih koles – KolesCE)  2,00
do 2 uri (za avtodome)  1,00
do 4 ure (za avtodome)  2,00
1 dan (za avtodome)  2,50

2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Re-
publike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), določb VI. poglavja Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 
33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 
– ZDavNepr in 22/14 – odl. US) ter 218., 218.a, 218.b, 218.c, 
218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 
22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 10., 
19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje 
na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Besedilo četrtega odstavka 6. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(4) Skladno s podatki upravljavca se presodi, ali ima 

stavbno zemljišče dejansko možnost priključka na objekte in 
naprave individualne komunalne rabe. V primeru dvoma se 
pridobi mnenje upravljavca objekta ali naprave komunalne 
opreme.«

2. člen
V devetem odstavku 8. člena se besedilo prvega stavka 

spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za zazidana stavbna zemljišča skupine C v območju 

I.A se ob upoštevanju šestega odstavka tega člena seštevek 
točk po merilih iz tega odloka pomnoži s seštevkom decimalk 
upoštevanih faktorjev:«

Na koncu devetega odstavka se za tabelo doda besedilo, 
ki se glasi: »Kriterij za določitev faktorja »gostota prometa« so 
aktualni podatki o štetju prometa, ki so javno objavljeni na sple-
tni strani Ministrstva za infrastrukturo, pri čemer se šteje štetje 
prometa na odseku, ki ima višje število prometa.«.

3. člen
V 8. členu se za štirinajstim odstavkom doda nov petnajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(15) Nadomestilo za stavbno zemljišče iz točke g) 2. čle-

na odloka, ki so površina zazidanega stavbnega zemljišča za 
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poslovni namen, navedene v tej točki, se za obračun višine 
nadomestila točkuje tako, da se pri teh površinah ne upoštevajo 
točke za individualno komunalno opremo.«.

4. člen
V 13. členu se črta drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi 

odstavek. Osmi odstavek postane drugi odstavek.

5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanec je dolžan v roku 15 dni napovedati vse 

spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 0301-7/2019
Celje, dne 24. septembra 2019

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2637. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
subvencioniranja cene storitve uporabe javnih 
objektov za leto 2019

Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje go-
spodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni 

list RS, št. 7/11 in 80/11), 46., 47. in 71. člena Koncesijske po-
godbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja 
z javnimi objekti, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 10., 19. in 115. člena 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 
in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 
24. 9. 2019 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi 

subvencioniranja cene storitve uporabe javnih 
objektov za leto 2019

1. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena Sklepa o določitvi 

subvencioniranja cene storitev uporabe javnih objektov za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se spremeni tako, da 
se glasi:

»(2) Dejanska vrednost subvencioniranja cen javnega 
programa uporabe javnih objektov je določena z Odlokom o 
rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupna vrednost subvencij cen javnega programa 

uporabe javnih objektov, določena s potrjenim rebalansom pro-
računa Mestne občine Celje za leto 2019, znaša 1.600.000 EUR 
z DDV in zagotavlja pokritje celotne razlike med vsemi odhodki 
in prihodki izvajanja javnih programov v javnih objektih.«.

3. člen
V drugem odstavku 3. člena se razpredelnica »Razporedi-

tev subvencij po objektih« nadomesti s sledečo razpredelnico:

Opis Dvorana 
Golovec

Zimski 
bazen Kegljišče Drsališče Letno 

kopališče
Dvorana 
Zlatorog

Arena 
Petrol Olimp Skalna

klet SKUPAJ

A) PRIHODKI IN ODHODKI JAVNEGA PROGRAMA
Prihodki 
JP brez 
subvencij MOC

182.219 160.369 22.000 150.180 75.000 95.754 45.707 46.535 70.173 406.890

Vsi odhodki 
javnega 
programa

389.043 415.081 63.500 385.348 205.000 370.274 304.976 63.744 112.158 2.352.855

PRESEŽEK 
ODHODKOV 
NAD 
ODHODKI

–206.824 –254.712 –41.500 –235.168 –130.000 –274.520 –259.269 –17.209 –41.985 –1.461.187

B) UPORABA OBJEKTOV
Ure uporabe – 
javni program 1.680 2.250 1.010 1.600 760 1.575 173 1.780 1.050 11.878

C) VREDNOSTI NA URO
Prihodek 
na uro uporabe 108,46 71,28 21,78 93,86 98,68 60,80 264,20 26,14 66,83 34,26

Vsi odhodki na 
uro uporabe 231,57 184,48 62,87 240,84 269,74 235,09 1762,87 35,81 106,82 198,09

Presežek 
odhodkov 
na enoto mere

123,11 113,21 41,09 146,98 171,05 174,30 1498,66 9,67 39,99 163,83

D) SUBVENCIJE NA ENOTO MERE BREZ DDV
Subvencije  
za vadbene 
programe  
in prireditve

123,11 113,21 41,09 146,98 171,05 174,30 1498,66 9,67 39,99 163,83
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E) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ BREZ DDV
Vadbeni 
programi  
in netržne 
prireditve

206.824,00 254.712,00 41.500,00 235.168,00 130.000,00 274.520,00 259.269,00 17.209,00 41.985,00 1.461.187,00

F) SKUPNA 
VREDNOST 
SUBVENCIJ 
Z DDV

226.472 278.910 45.443 257.509 142.350 300.599 283.900 18.844 45.974 1.600.000,00

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-28/2019
Celje, dne 4. septembra 2019

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

DOBREPOLJE

2639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 
– UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 6. redni seji 
dne 26. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora-

čunu Občine Dobrepolje za leto 2019 se spremenita 2. člen ter 
13. člen Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 17/19).

2. člen
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 

leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov v EUR 

Rebalans 
2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.717.589

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.581.868
70 DAVČNI PRIHODKI 2.868.918

700 Davki na dohodek in dobiček 2.456.948
703 Davki na premoženje 318.960
704 Domači davki na blago in storitve 93.010
706 Drugi davki 0

4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 671-4/2017
Celje, dne 24. septembra 2019

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2638. Sklep št. 4/19 o prenehanju statusa grajenega 
javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in 10., 19. in 115. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) 
je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 
2019 sprejel

S K L E P   Š T .   4 / 1 9
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

1. člen
(1) Na podlagi tega sklepa se ukine družbena lastnina v 

splošni rabi na nepremičninah:
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 2556/4 

(ID 5278018), v izmeri 78 m2,
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 538/2 

(ID 3767352), v izmeri 59 m2,
– katastrska občina 1079 – Košnica, parcela 678/6 

(ID 1143429), v izmeri 277 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1872/5 

(ID 4962510), v izmeri 51 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1561/1 

(ID 5915697), v izmeri 327 m2,
in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, matična številka 5880360000.

(2) Na nepremičninah iz prvega odstavka tega člena 
se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Me-
stne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična 
št.: 5880360000, do celote 1/1.

2. člen
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega po-

mena za naslednje nepremičnine:
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 2556/2 

(ID 4104066), v izmeri 111 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1872/6 

(ID 6994524), v izmeri 3 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 482/12 

(ID 6994515), v izmeri 609 m2.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 712.950
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 299.021
711 Takse in pristojbine 10.000
712 Globe in denarne kazni 11.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 78.500
714 Drugi nedavčni prihodki 313.829

72 KAPITALSKI PRIHODKI 132.183
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 114.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 18.183

73 PREJETE DONACIJE 100
730 Prejete donacije iz domačih virov 100
731 Prejete donacije it tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.003.438
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.292.305
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 711.133

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.330.801
40 TEKOČI ODHODKI 1.177.367

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 244.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 43.480
402 Izdatki za blago in storitve 831.687
403 Plačila domačih obresti 24.000
409 Rezerve 34.200

41 TEKOČI TRANSFERI 1.574.615
410 Subvencije 106.100
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.013.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 144.099
413 Drugi tekoči domači transferi 311.366
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.480.186
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.480.186

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 98.633
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam 64.970
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 33.663

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –2.613.211

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.606.777
50 ZADOLŽEVANJE 1.606.777

500 Domače zadolževanje 1.606.777
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 119.600
55 ODPLAČILA DOLGA 119.600

550 Odplačila domačega dolga 119.600
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –1.126.034

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.487.177
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.613.211

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.126.034

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt nepo-
srednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Program 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 Dobrepolje.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0025/2019
Videm, dne 27. septembra 2019

Župan
Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

ILIRSKA BISTRICA

2640. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoči na domu 
na območju Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi določila drugega odstavka 43. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
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29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primor-
skih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98; Uradni list RS, št. 31/99) in 
v skladu z določili Pravilnika o standardih in normativih social-
novarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 
111/13, 102/15 in 76/17, 54/19) je Občinski svet Občine Ilirska 
Bistrica na 8. seji dne 26. 9. 2019 sprejel

O D L O K 
o organiziranju in izvajanju socialno varstvene 

storitve pomoči na domu na območju  
Občine Ilirska Bistrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa organiziranje in izvajanje javne 

službe pomoči na domu, upravičence do te socialno varstvene 
storitve, zagotavljanje in izvajanje javne službe, vrsto in obseg 
storitve, postopek uveljavljanja storitve, cena in plačilo storitev 
ter oprostitev plačil.

2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravi-

čenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko 
socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu ali v drugi orga-
nizirani obliki varstva.

II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stal-

nim prebivališčem na območju Občine Ilirska Bistrica, ki jim 
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno 
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno 
in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem 
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno 
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno 
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem var-
stvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne 
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo v domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdrav-
ja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pri-
stojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 
organizirane oblike varstva.

III. ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

4. člen
Pomoč družini na domu se na območju Občine Ilirska 

Bistrica zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot 
redna dejavnost.

Pomoč družini na domu se na območju Občine Ilirska 
Bistrica lahko izvaja:

– s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim 
socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje službe pomoči na domu,

– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal to javno 
službo,

– s podelitvijo koncesije.
Koncesijo se podeli v skladu z določili Pravilnika o kon-

cesijah na področju socialnega varstva pravni oziroma fizični 
osebi, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu. 
Občinski svet sprejme koncesijski akt, v katerem določi vrsto in 
obseg storitev. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. 
Odločbo o podelitvi koncesije izda občinska uprava.

5. člen
Z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu Občina Ilirska Bistrica sklene 
ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo 
medsebojne pravice in obveznosti.

Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno 
službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakono-
dajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.

6. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izpolnjevati 

in zagotavljati kadrovske ter prostorsko-tehnične pogoje za 
izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in 
podzakonski predpisi.

Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno doku-
mentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti 
in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev 
ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z 
določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev.

Občina Ilirska Bistrica ima pravico vpogleda v dokumen-
tacijo iz prejšnjega odstavka.

O izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu in o 
porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno 
dolžan občini podati pisno poročilo.

IV. VRSTA IN OBSEG STORITVE

7. člen
Storitve socialne oskrbe na domu se prilagodijo potre-

bam posameznega upravičenca in obsegajo naslednje sklope 
opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo 
naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: 
prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene poso-
de, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo 
naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucio-
nalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potre-
buje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz 
prejšnjega odstavka.

V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA STORITVE

8. člen
Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo 

upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je stro-

kovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri 
kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni 
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izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter ključni ali 
odgovorni družinski člani. Postopek in trajanje socialne oskrbe 
na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev.

9. člen
Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma 

njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila 
socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V 
primeru sprememb okoliščin v katerih je bil sklenjen dogovor, se 
le-ta lahko ustrezno spremeni.

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o ob-
segu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata 
izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

VI. CENA IN PLAČILO STORITEV  
TER OPROSTITVE PLAČIL

10. člen
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu občina financira 

Pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni 
storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zave-
zanec delno ali v celoti oproščen plačila.

11. člen
Ceno storitve pomoč družini na domu določi organ uprav-

ljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na 
podlagi predpisanih obrazcev.

Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne 
službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.

12. člen
Cena storitve predstavlja tisti del stroškov socialne oskrbe 

na domu, ki jih je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev dolžan plačati uporabnik 
storitev oziroma njegovi zavezanci za plačilo. Zavezanci za pla-
čilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do 
upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov 
ali pogodbenega razmerja.

13. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zado-

ščajo za plačilo storitve pomoči na domu in nimajo premoženja 
ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega prav-
nega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri pristojnem centru 
za socialno delo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila 
storitve, ki o oprostitvi odloča v skladu z veljavno zakonodajo.

Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja 
oprostitev plačila stroškov za socialno oskrbo na domu le, če v 
odločbi o oprostitvi plačila dovoli zaznambo prepovedi odtujitve 
in obremenitve nepremičnin v korist občine. Ta določba velja za 
nepremičnine, na katerih uporabnik storitve nima prijavljenega 
stalnega prebivališča.

14. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na 

domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna 
opravljenih storitev.

Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve 
plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve na 
podlagi mesečnih zahtevkov.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o organiziranju javne službe pomoči na domu v občini Ilirska 
Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1. 3. 1999).

Do prenosa izvajanja javne službe po tem odloku izvaja 
javno službo Center za socialno delo Primorsko-Notranjska.

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2019-2
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2019

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

KAMNIK

2641. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik 
za leto 2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 
20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 25. 9. 
2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik  

za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Urad-

ni list RS, št. 20/19 in 39/19) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 24.979.682
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 22.482.787

70 DAVČNI PRIHODKI 19.706.692
700 Davki na dohodek in dobiček 16.661.192
703 Davki na premoženje 2.625.000
704 Domači davki na blago in storitve 420.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.776.095
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.801.019
711 Takse in pristojbine 22.000
712 Globe in druge denarne kazni 110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 85.000
714 Drugi nedavčni prihodki 758.076

72 KAPITALSKI PRIHODKI 575.340
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 22.340
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 553.000
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73 PREJETE DONACIJE 610
730 Prejete donacije iz domačih virov 610

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.920.945
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.167.644
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije in iz drugih držav 753.301

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 28.033.822
40 TEKOČI ODHODKI 8.121.569

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.807.353
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 292.230
402 Izdatki za blago in storitve 4.575.886
403 Plačila domačih obresti 14.000
409 Rezerve 1.432.100

41 TEKOČI TRANSFERI 11.509.041
410 Subvencije 163.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.118.706
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.052.564
413 Drugi tekoči domači transferi 4.174.271

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.584.058
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.584.058

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 819.154
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 321.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 497.654

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –3.054.140

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 88.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 88.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –88.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE  0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 387.040
55 ODPLAČILA DOLGA 387.040

550 Odplačila domačega dolga 387.040

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –3.529.180

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –387.040
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 3.054.140

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.529.180

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na 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 Kamnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Šesta točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in nadome-

stilo za upravljanje državnih gozdov, ki se namenita za vzdrže-
vanje gozdnih cest.«

3. člen
V drugem odstavku 9. člena se znesek »250.000 €« na-

domesti z zneskom »300.000 €«.
V sedmem odstavku 9. člena se znesek »368.626 €« 

nadomesti z zneskom »390.000 €«.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. 410-0055/2018
Kamnik, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KANAL

2642. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal 
ob Soči za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 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 in 13/18) in 14. člena Statuta 
Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet 
Občine Kanal ob Soči na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči  

za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu 

Občine Kanal ob Soči za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19) 
in se glasi:
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»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
Skupina/Podskupina kontov Rebalans  

2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.992.025
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.315.424
70 DAVČNI PRIHODKI 4.643.794
700 Davki na dohodek in dobiček 3.814.309
703 Davki na premoženje 765.420
704 Domači davki na blago in storitve 64.065
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.671.630
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 979.630
711 Takse in pristojbine 3.500
712 Denarne kazni 4.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.000
714 Drugi nedavčni prihodki 640.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.375
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 45.375
73 PREJETE DONACIJE 2.200
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI 629.026
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 564.979
741 Prejeta srestva iz državnega proračuna  
iz srestev proračuna EU 64.047
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.629.586
40 TEKOČI ODHODKI 2.493.575
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 548.271
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 86.542
402 Izdatki za blago in storitev 1.849.083
403 Plačila domačih obresti 35
409 Rezerve 9.644
41 TEKOČI TRANSFERI 3.349.974
410 Subvencije 341.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 738.087
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 637.935
413 Drugi tekoči domači transferi 1.632.952
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.673.122
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.673.122
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.916
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. upor. 70.696
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 42.220
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ) –637.561
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 27.958

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) –27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 679.974
50 ZADOLŽEVANJE 679.974
500 Domače zadolževanje 679.974
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 29.840
55 ODPLAČILO DOLGA 29.840
550 Odplačilo domačega dolga 29.840
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+II.–II.–V.–VIII.) –15.386
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 650.134
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 637.561
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
PRET. LETA NA DAN 31. 12. 15.386

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske uporabe, 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 krajevno običajen način na sedežu občine in 
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«

2. člen
S tem odlokom se spremeni tudi 10. člen Odloka o poro-

računu za leto 2019 in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za rebalans proračuna leta 2019 načrtuje 
zadolžiti do neto zneska 650.134 EUR.«

3. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0007/2019-13
Kanal ob Soči, dne 26. septembra 2019

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KOBARID

2643. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine 
Kobarid za leto 2019

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 in 76/16 – odl. US), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid 
na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
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O D L O K
o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid  

za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2019 (Urad-

ni list RS, št. 22/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Rebalans-1 
proračuna leta 

2019
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 5.405.003,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.365.113,41

70 DAVČNI PRIHODKI 3.391.386,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.886.726,00
703 Davki na premoženje 213.910,00
704 Domači davki na blago in storitve 290.750,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 973.727,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 333.483,59
711 Takse in pristojbine 8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 27.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 514.110,00
714 Drugi nedavčni prihodki 90.533,82

72 KAPITALSKI PRIHODKI 155.000,00
720 Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 80.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč  22.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 53.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 884.890,43
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 811.628,49
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  73.261,94

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.528.745,10
40 TEKOČI ODHODKI 2.105.502,95

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 669.636,63
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 105.317,21
402 Izdatki za blago in storitve 1.278.307,11
403 Plačila domačih obresti 4.242,00
409 Rezerve 48.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.012.784,44
410 Subvencije 42.500,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 953.300,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  214.557,00
413 Drugi tekoči domači transferi 802.427,44

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.312.583,71
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1.312.583,71

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 97.874,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 61.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 36.074,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –123.741,26

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 102.845,17
55 ODPLAČILA DOLGA 102.845,17

550 Odplačila domačega dolga 102.845,17
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –226.586,43
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 102.845,17
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.)  123.741,26
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 226.586,43

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-13/2018
Kobarid, dne 26. septembra 2019

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

KOČEVJE

2644. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 2

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) 
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in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje 
(Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 
7. redni seji dne 26. septembra 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 2

1. člen
V 1. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kočevje 

za leto 2019 št. 1 (Uradni list RS, št. 39/19) se drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Rebalans 

št. 2 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 24.398.407,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.995.396,98

70 DAVČNI PRIHODKI 11.225.608,78
700 Davki na dohodek in dobiček 9.946.829,00
703 Davki na premoženje 973.214,78
704 Domači davki na blago in storitve 305.565,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.769.788,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.231.857,20
711 Takse in pristojbine 13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 44.090,00
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 27.900,00
714 Drugi nedavčni prihodki 452.941,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.355.375,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 16.375,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 2.339.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.758.857,46
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.722.369,08
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 4.036.488,38

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 288.778,00
786 Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna EU 288.778,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 25.124.034,41
40 TEKOČI ODHODKI 4.921.544,73

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.265.227,22
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 201.996,42
402 Izdatki za blago in storitve 3.354.181,09
403 Plačila domačih obresti 90.140,00
409 Rezerve 10.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.722.463,85
410 Subvencije 409.020,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.679.291,48

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 498.650,00
413 Drugi tekoči domači transferi 3.135.502,37
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.161.225,83
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 12.161.225,83

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 318.800,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 205.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 113.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –725.626,97

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.198.234,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.198.234,00

500 Domače zadolževanje 1.198.234,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.229.546,54
55 ODPLAČILA DOLGA 1.229.546,54

550 Odplačilo domačega dolga 1.229.546,54
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –756.939,31
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –31.312,54
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 725.626,97
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 756.939,51

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 – 
podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od-
loku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.
kocevje.si/

Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 2 za leto 2019 se 
določa v višini 26.353.580,95 EUR.«
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2. člen
V 2. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kočevje 

za leto 2019 št. 1 (Uradni list RS, št. 39/19) se spremeni drugi 
odstavek tako, da se glasi:

»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 
1.198.234,00 EUR.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-70/2019-45(615)
Kočevje, dne 27. septembra 2019

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

KOMEN

2645. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. čle-
na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 
14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
8. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu-2 proračuna Občine Komen  

za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Urad-

ni list RS, št. 17/19 in 28/19) se spremeni 2. člen, tako da se 
glasi:

»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin 
kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans-2 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.925.493
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.728.632

70 DAVČNI PRIHODKI 2.701.719
700 Davki na dohodek in dobiček 2.348.712
703 Davki na premoženje 265.770
704 Domači davki na blago in storitve 87.237
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.026.913
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 665.806
711 Takse in pristojbine 6.400

712 Globe in druge denarne kazni 34.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 132.950
714 Drugi nedavčni prihodki 187.257
72 KAPITALSKI PRIHODKI 290.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 210.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 80.000
73 PREJETE DONACIJE 1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878
731 Prejete donacija iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 904.983
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 475.185
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 429.798

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 5.523.449

40 TEKOČI ODHODKI 1.686.207
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 472.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 73.265
402 Izdatki za blago in storitve 1.104.840
403 Plačila domačih obresti 24.400
409 Rezerve 11.000
41 TEKOČI TRANSFERI 1.848.192
410 Subvencije 181.835
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 736.503
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 174.723
413 Drugi tekoči domači transferi 755.131
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.942.748
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.942.748
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 46.302
431 Investicijski transferi pravnim in 

fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 26.416

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 19.886

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –597.956

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
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441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje  
v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 196.018

50 ZADOLŽEVANJE 196.018
500 Domače zadolževanje 196.018

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 166.500
55 ODPLAČILA DOLGA 166.500
550 Odplačilo domačega dolga 166.500

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –568.438

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 29.518
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) 597.956
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 573.324

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, predpisane s 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Komen.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-11/2019
Komen, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

2646. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah 
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov 
ter o povračilu stroškov

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 8. redni 
seji dne 25. 9. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov  
ter o povračilu stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funk-

cionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list 
RS, št. 58/05, 53/07, 82/12, 40/15, 23/17) se za 8. členom doda 
nov 8.a člen, ki se glasi:

»Predsednik in člana Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja imajo za vsak zbor občanov, na katerem 
potekajo volitve v odbor vaške skupnosti v skladu z odlokom, 
ki ureja imenovanje, organizacijo in naloge vaških skupnosti 
Občine Komen, pravico do nagrade v višini 10 EUR neto ter do 
povračila stroškov prevoza do kraja zbora občanov. Izplačilo se 
opravi na podlagi zapisnika o izvedenih volitvah ter poročila o 
prevozih na kraj zbora občanov.«

2. člen
Za 12.a členom se doda nov 12.b člen, ki se glasi:
»V primeru, ko bodisi župan bodisi občinski svet usta-

novita komisijo, katere naloge zajemajo občasno ali začasno 
intenzivno aktivnost s predvidenimi terenskimi ogledi, se s 
sklepom o imenovanju določi tudi višina nagrade za opravljeno 
delo ter možnost povračila prevoznih stroškov. Višina meseč-
ne nagrade za predsednika oziroma člana ne sme presegati 
3-kratnika višine izplačila za predsedovanje oziroma udeležbo 
na seji delovnega telesa.«

3. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2019
Komen, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

2647. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi 
parkirnega reda in vzpostavitvi območja 
kratkotrajnega parkiranja

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 6. člena Zakona o pravilih ce-
stnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 
68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B) in 16. člena 
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) 
je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 25. 9. 2019 
sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi parkirnega  

reda in vzpostavitvi območja  
kratkotrajnega parkiranja

1. člen
S tem sklepom se dopolni Sklep o določitvi parkirnega 

reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja na par-
kirišču nasproti občinske upravne stavbe v Komnu, na parc. 
št. 131/18, k.o. Komen, sprejet na 5. redni seji Občinskega 
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sveta Občine Komen dne 25. 4. 2019 in objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 28/19 dne 3. 5. 2019.

2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Na območju kratkotrajnega parkiranja lahko časovno 

neomejeno parkirajo vozila Občine Komen, če so označena z 
veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkira-
nem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je 
dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.

Za izdajo parkirne dovolilnice je pristojna občinska upra-
va. Parkirna dovolilnica se izda za obdobje tekočega leta.«

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-15/2019-7
Komen, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

KRANJ

2648. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture v Mestni občini Kranj

V skladu s 70. členom Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 
21/18 – ZNOrg) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine 
Kranj – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19 
– UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 
18. 9. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Mestni občini Kranj

1. člen
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo 

nepremičnine na območju Mestne občine Kranj (v nadalje-
vanju: MOK) in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih 
dejavnosti:

1. Prešernovo gledališče Kranj, k.o. 2100 Kranj parc. 
št. 74/1 (ID 207354) in 74/2 (ID 4405112) na naslovu Glavni 
trg 6, Kranj lastninska pravica MOK;

2. Grad Khislstein, k.o. 2100 Kranj parc. 
št. 136 (ID 1874883), 137 (2547928), 138 (ID 2211030), 378/2 
(ID 1371961) na naslovu Tomšičeva ulica 44, Kranj – lastninska 
pravica MOK;

3. Mestna hiša, k.o. 2100 Kranj, parc. št. 4/1 (ID 5216778), 
5 (ID 4545594) na naslovu Glavni trg 4, Kranj – lastninska pra-
vica MOK;

4. Prešernova hiša, k.o. 2100 Kranj parc. št. 19 
(ID 3807405) na naslovu Prešernova ulica 8, Kranj – lastnin-
ska pravica MOK;

5. Stolp Pungert, Trubarjev trg 5, k.o. 2100 Kranj parc. 
št. 101/2 (ID 1120580) na naslovu Trubarjev trg 5, Kranj – la-
stninska pravica MOK;

6. Layerjeva hiša, k.o. 2100 Kranj parc. št. 169 
(ID 4175337), 170 (ID 4007582) na naslovu Tomšičeva 32, 
Kranj – lastninska pravica MOK;

7. Škrlovc, k.o. 2100 Kranj parc. št. 972 (ID 3292507) 
na naslovu Tomšičeva 32, Kranj – lastninska pravica MOK;

8. Muzejska soba v hiši Simona Jenka, k.o. 2100 Kranj 
parc. št. 174/1 (ID 2064126), 174/2 (ID 1402771) na naslovu 
Pot na kolodvor 2, Kranj – lastninska pravica MOK;

9. Zadružni dom Primskovo, k.o. 2120 Primskovo parc. 
št. 69/10 (ID 2841471) na naslovu Jezerska cesta 41, Kranj 
– lastninska pravica Krajevna skupnost Primskovo, dvorana v 
izmeri 431,28 m2, avla s sanitarijami v izmeri 92,02 m2, pevska 
in folklorna soba s sanitarijami in hodnikom v izmeri 58,62 m2;

10. Center za premično kulturno dediščino Gorenjske, k.o. 
2122 Huje parc. 249/53 (ID 1092351) na naslovu Savska cesta 
34, Kranj – lastninska pravica MOK, v deležu 3852/10000;

11. Utrdbeni sistem na k.o. 2100 Kranj parc. št. 164/1 
(ID 2141350), 164/2 (ID 294535), 121 (ID 2673563), 100 
(ID 3261264), 101 (ID 2915124) – lastninska pravica MOK;

12. Palača občine Kranj, k.o. 2100 Kranj parc. št. 280/2 
(ID 444995) na naslovu Slovenski trg 1, Kranj – lastninska 
pravica MOK;

13. Ravnikarjeva piazzeta, k.o. 2100 Kranj parc. št. 280/18 
(ID 1117368) – lastninska pravica MOK;

14. Lovski dvorec, k.o. 2100 Kranj parc. št. 140 
(ID 4909003) na naslovu – lastninska pravica MOK;

15. Letno gledališče Khislstein, k.o. 2100 Kranj parc. 
št. 139/1 (ID 11658), 139/2 (ID 4713799) na naslovu Tomšičeva 
ulica 44, Kranj – lastninska pravica MOK;

16. Objekt v Mavčičah, k.o. 2139 Mavčiče parc. št. 8/1 (ID 
112882) in 7/16 (ID 6774223), številka stavbe 182, na naslovu 
Mavčiče 69, Kranj – lastninska pravica MOK.

2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih 

pogojih z istim dnem določi tudi pripadajoča oprema v teh 
nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.

3. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infra-

struktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

4. člen
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spre-

meniti namembnosti brez sklepa Mestnega sveta Mestne ob-
čine Kranj.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 19/99);
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dolo-

čitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, 
št. 16/08);

– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/09);

– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 54/10);

– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dolo-
čitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, 
št. 80/13).

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 610-19/2019-1-47/12
Kranj, dne 23. septembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

zanj
Janez Černe

podžupan
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2649. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora KR SA 6/1 Kranj Sava na zemljiščih 
parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUREP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) je Mestni 
svet Mestne občine Kranj na 8. seji z dne 18. 9. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora 

KR SA 6/1 Kranj Sava na zemljiščih  
parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identi-

fikacijsko številko 1172, ki se nanaša na zemljišča parcelnih 
številk 254/1, 254/2, 254/3 in 256, vse k.o. 2122-Huje in se 
po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 
– obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. 
razlaga, 23/18 – popr. 41/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu 
Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR 
SA 6/1 Kranj Sava z namensko rabo prostora CU – osrednja 
območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena trgovskim, 
oskrbnim, storitvenim, upravnim, poslovnim, kulturnim, razve-
drilnim, izobraževalnim in rekreacijskim dejavnostim ter bivanju 
na severnem delu območja.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se do-

pusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja, 
določenega v podtočki 3.33 (Kranj Sava KR SA 6/1) 48. člena 
Odloka o IPN MOK, tako, da se poleg že dovoljenih posegov do 
uveljavitve OPPN, dopusti na delu zemljišč parc. št. 254/1, 254/2, 
254/3 in 256, vse k.o. 2122-Huje, tudi gradnjo enoetažnega pri-
zidka storitvene dejavnosti, tlorisnih dimenzij 27,0 m × 12,0 m, 
k stavbi GURS ID št. 458, pod naslednjimi pogoji:

– da investitor obstoječi priključek na javno cesto uskladi 
z načrtovanim priključkom po projektu P-365/17, ki ga je izdelal 
CE – DESIGN d.o.o., v februarju 2018,

– da investitor na kraku, ki napaja hidranta na lastnem 
zemljišču zgradi vodomerni jašek in vgradi obračunski vodo-
mer (DN 80) ter poskrbi za izvedbo ustreznih povezav na javni 
vodovod, del obstoječega vodovoda pa prevzame kot interno 
vodovodno omrežje,

– da investitor omogoči nemoten dostop do vodomera 
pooblaščenim osebam in nemoten dostop do hidrantov Ga-
silski reševalni službi Kranj in po potrebi tudi drugim gasilskim 
enotam, v kolikor jih bodo le-ti potrebovali.

3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora 

v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja 
ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na 
njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-78/2018-19
Kranj, dne 18. septembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

zanj
Janez Černe

podžupan

2650. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora KR PL 2/2 na zemljiščih s parc. 
št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) je Mestni 
svet Mestne občine Kranj na 8. seji z dne 18. 9. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora 

KR PL 2/2 na zemljiščih s parc. št. 176/1-del  
in 176/9-del k.o. Klanec

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifika-

cijsko številko 1154, ki se nanaša na zemljišči s parcelno številko 
176/1-del in 176/9-del, obe k.o. Klanec in se po določilih Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 
42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr. 
41/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu IPN MOK) nahaja v enoti 
urejanja prostora (EUP) KR PL 2/2 z namensko rabo prostora 
SSe(s) – stanovanjske površine eno- in dvostanovanjskih stavb, 
ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

na zemljiščih s parc. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec in 
z njo povezana gradnja stanovanjskega objekta, nadstrešnice 
in terase dopusti individualno odstopanje od prostorsko izved-
benega pogoja glede širine parcele, ki je določena v sedmem 
odstavku 25. člena Odloka o IPN MOK tako, da se dovoli 
gradnja na gradbeni parceli, ki je ožja od 14,0 m pod pogojem, 
da se do pridobitve uporabnega dovoljenja za stanovanjski 
objekt del zemljišča s parc. št. 176/1 k.o. Klanec, ki v naravi 
predstavlja cesto z oznako LK 186652 Oprešnikova ulica II, 
prenese v javno last.

3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor 

mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če pre-
neha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali 
predodločba.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-74/2018-18
Kranj, dne 18. septembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

zanj
Janez Černe

podžupan

LOŠKI POTOK

2651. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 
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46/14 – ZON-C in 31/18) in 18. člena Statuta Občine Loški 
Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški 
Potok na 6. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 
46/14 – ZON-C in 31/18).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov var-

stva in vlaganj v naravne vire v Občini Loški Potok. Ti ukrepi so:
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prosto-

živečih živali oziroma rastlin,
– nakup in postavitev prometnih znakov za opozarjanje 

na divjad ali preventivnih silhuet divjadi,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov,
– evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč,
– izvajanje čistilnih akcij,
– opremljanje poučnih objektov in izobraževanje širše 

javnosti o odnosu do gozda in varovanju okolja.

3. člen
(1) Sredstva iz 1. člena tega odloka se lahko porabijo 

v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega 
naročanja,

(2) Ali pa se namenska sredstva upravičencem izpla-
čajo na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o porabi 
namenskih sredstev ter prejetega zahtevka. Zahtevku mora 
biti priložena dokumentacija s katero upravičenec dokazuje 
namensko porabo sredstev po tem odloku (kopijo lovsko 
gospodarskega načrta ter kopijo računov v višini načrtovanih 
sredstev).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo (Uradni list RS, št. 80/12).

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 341-0002/2019-01
Loški Potok, dne 19. septembra 2019

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina

2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok)

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora 
– ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 14. člena Statuta 
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet 
Občine Loški Potok na 6. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu  
Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok)

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) 
(Uradni list RS, št. 44/16) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni 
besedilo 45. člena tako, da se doda nov 1.a odstavek, ki se glasi:

»(1.a) Gradbeno inženirske objekte je možno graditi do 
meje zemljiške parcele, na kateri se gradi.«

2. člen
V tretjem odstavku 61. člena se spremeni preglednica 

»Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja« tako, da se glasi:

»Preglednica 4: Varovalni pasovi infrastrukture
Infrastrukturno omrežje Širina varovalnega pasu

Vodovod 3 m
Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več 5 m – varovalni koridor
Kanalizacija 3 m
Kanalizacijsko omrežje dimenzije 1400 mm in več 5 m – varovalni koridor
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom 3 m
Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne službe 3 m
Elektroenergetski vodi 
nazivne napetosti

400 kV – podzemni potek 10 m
110 kV in 35 kV – podzemni potek 3 m
do 20 kV – nadzemni potek 10 m
do 20 kV – podzemni potek 1 m
do 10 kV – nadzemni potek 1,5 m

Razdelilne transformatorske 
postaje nazivne napetosti 

400 kV in 220 kV 40 m
20 kV 2 m

«
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3. člen
Sedmi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v kabel-

ski izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne 
manjše moči, na betonskem ali lesenem drogu. Na območju 
Občine Loški Potok je predvidena izgradnja dveh novih trans-
formatorskih postaj, in sicer TP Hrib Tičenca in TP MKČN 
Travnik ter izgradnja nadomestne TP Hrib za potrebe nove 
stanovanjske cone Hrib. Predviden je tudi nov 20 kV kablovod 
(pokablitev 20kV daljnovoda – nadomestna gradnja) od naselja 
Travnik do Jelenovega žleba.«

4. člen
Iz preglednice v 116. členu se zaradi umika območij 

OPPN črtajo naslednje vrstice oziroma besedilo:

1 Draga Dr04 SS Predvidena je gradnja eno  in dvostanovanjskih objektov. Umestitev objektov 
sledi prometni povezavi med notranjimi prometnicami.

2 Draga Dr09 SK
Predvidena je gradnja eno  in dvostanovanjskih objektov s stanovanji  
z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov ali objektov za dopolnilne 
dejavnosti.

3 Hrib Hr16 CU V enoti Hr 16 se načrtuje gradnja objektov centralne dejavnosti tudi gasilski 
dom in stanovanjsko poslovni objekti. Obstoječi objekti se ohranjajo.

4 Lazec La03 SK

Zahodni del naselja Lazec je redko poseljen ob regionalni cesti.  
Za zgostitev naselja in pozidave tudi zalednega dela naselja je potrebno 
izdelati OPPN, ki se lahko deli na manjše enote. Posamezna manjša enota 
mora biti funkcionalna zaokrožena celota, imeti urejene dovoze dostope  
in ne sme onemogočiti širitev poselitve zalednega dela. Predvidena je 
gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje 
gospodarskih objektov.

5 Mali Log (Žagarji) Ma13 SS
Predvidena je gradnja eno-  in dvostanovanjskih objektov s stanovanji.  
Lega v prostoru narekuje izdelavo OPPN načrta s poudarkom na zasnovi 
prometnih ureditev in racionalno gradnjo območja.

6 Mali Log – zahod Ma15 SK
Predvidena je gradnja eno-  in dvostanovanjskih objektov s stanovanji  
z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Poleg racionalne zasnove 
pozidave naj omogoči tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti na domačijah.

9 Podpreska Pd05 SS
Predvidena je gradnja eno-  in dvostanovanjskih objektov s stanovanji  
z možnostjo oskrbnih dejavnosti. Poudarek je na prometni pretočnosti 
območja in povezavi na regionalno cesto.

12 Srednja vas pri Dragi Sv07 SK

Naselje Srednja vas pri Dragi je razloženo naselje ob razvejani komunikaciji. 
Posamezne domačije preraščajo okvire in se zlivajo v gručasto obcestno 
naselje. Na severnem vstopu je zahodni del poseljen, ki mu ob cestnem 
prevoju dodamo še vzhodni del naselja. 
Predvidena je gradnja eno-  in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z 
možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Zaželene so spremljajoče 
dejavnosti na kmetiji.

15 Travnik Ta12 SK
Območje se širi do načrtovane razbremenilne ceste. Predvidena je gradnja 
eno-  in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi 
gospodarskih objektov in dopolnilno dejavnostjo na domačijah.

5. člen
(1) Drugi odstavek 121. člena Odloka se spremeni tako, 

da se glasi:
»(2) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta preneha 

veljati:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški 

Potok (Uradni list RS, št. 86/10),
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del 

naselja Hrib – sever LP1-S4-S2 (Uradni list RS, št. 141/06),
– Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib 

– Loški Potok – Jug (LP1-S4-S2-jug), (Uradni list RS, št. 55/99 
in 18/07).

Poleg tega prenehajo veljati vsi prostorski izvedbeni 
načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in dru-

gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86).«

(2) Tretji odstavek 121. člena Odloka se spremeni tako, 
da se glasi:

»(3) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski iz-
vedbeni akti:

– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja 
Hrib – Tabor (Uradni list RS, št. 118/05),

– Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega pre-
hoda za obmejni promet Novi Kot (Uradni list RS, št. 92/03).«

6. člen
Dopolni se Priloga 1 – posebni prostorski izvedbeni pogoji 

tako, da se doda nova preglednica:
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»(18) Odprti prostor
Oznaka 

EUP
Podrobna 

namenska raba
Način 

urejanja Varovanja Posebna merila in pogoji Karta/
list št.

Op506 K2

NAMEMBNOST 
IN VRSTA POSEGOV 
V PROSTOR

Dovoljena je postavitev vetrne 
elektrarne nazivne moči  
do 1 MW (CC-SI 23020 – 
Elektrarne in drugi energetski 
objekti).

2, 3

LEGA /

VELIKOST Višinski gabarit skupno  
do največ 120 m.

OBLIKOVANJE
Objekt VE je lahko v beli  
ali sivi barvi ali v svetlih tonih 
zemeljskih barv.

PARCELACIJA

Za namen priprave projektne 
dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja  
se izvede parcelacija  
za določitev parcele namenjene 
gradnji, pri čemer velikost parcele 
ni omejena.

PRIKLJUČEVANJE 
OBJEKTOV NA GJI 
IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO

Objekt VE se priklopi  
na obstoječi elektro-energetski 
vod, ki poteka vzhodno od 
lokacije VE.

KMETIJSKA 
ZEMLJIŠČA

Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja 
objekta ali poseg v prostor: mala vetrna elektrarna  
do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče  
z boniteto manj kot 35.

EPO OSREDNJE 
OBMOČJE 
ŽIVLJENJSKEGA 
PROSTORA VELIKIH 
ZVERI 
ID 8000

VARSTVENE USMERITVE MED GRADNJO:
– Čas izvajanja posega naj se prilagodi življenjskim ciklom 
živali tako, da ne spovpada z obdobji njihove največje 
aktivnosti oziroma z obdobjem,  
ko potrebujejo mir, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti 
in vzrejanja mladičev. Dela naj se izvaja izven obdobja od 
začetka marca do konca junija.
– Po končanih delih naj se območje zatravi. Pri zatravitvi 
površin naj se uporabi mešanica avtohtonih travniških vrst 
oziroma mešanica semen s sosednjih travnikov.
– Drevesno in grmovno vegetacijo naj se ohranja  
v obstoječem stanju.
– Za dovoz gradbenega materiala naj se uporablja 
obstoječo dovozno pot. Poti naj se ne asfaltira. Sestavne 
dele naj se prednostno dostavi  
s helikopterjem. V primeru, da to ni mogoče,  
naj se obstoječa pot razširi le toliko, kot je nujno potrebno. 
Po končani gradnji naj se pot vzpostavi  
v prvotno stanje.
– Da ne bi prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom 
(Ursus arctos), naj se na območju načrtovane gradnje 
prepreči odlaganje kakršnihkoli organskih odpadkov 
oziroma naj bo posebna skrb posvečena sprotnemu 
odstranjevanju organskih odpadkov.
– Gradbišča naj se ponoči ne osvetljuje.
– Pri izvedbi zemeljskih del naj se preprečuje morebitno 
razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, tako, da 
se zemljine ne odvaža od drugod oziroma se jo odvzema 
na mestih, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst. Viške 
odkopnega materiala in ostalega gradbenega materiala 
naj se deponira na ustrezno deponijo. V kolikor se bodo 
začele pojavljati tujerodne rastlinske vrste (npr. japonski 
dresnik, zlata rozga, ambrozija), naj se jih odstrani  
z redno in pogosto košnjo (v približno 14 dnevnem 
razmaku).
VARSTVENE USMERITVE MED OBRATOVANJEM:
– Vetrne elektrarne naj se ponoči ne osvetljuje.
– V primeru opažanj, da so zaradi delovanja vetrne 
elektrarne trki z netopirji ali pticami pogosti,  
naj se o tem obvesti ZRSVN.

VAROVANJE 
ZDRAVJA LJUDI

Na najbolj izpostavljeni fasadi najbližje stavbe  
z varovanimi prostori ne sme biti presežen slišni hrup 
35 dBA v nočnem času oziroma 40 dBA podnevi.

«



Stran 7086 / Št. 59 / 4. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Besedilo Odloka se tehnično popravi, in sicer:
– v prvem odstavku 50. člena se »Preglednica 5: Parkirni 

normativi« preštevilči tako, da se glasi »Preglednica 3: Parkirni 
normativi«.

– v tretjem in četrtem odstavku 63. člena se »Pregled nica 8: 
Varovalni pasovi prometne infrastrukture« preštevilči tako, da 
se glasi »Preglednica 5: Varovalni pasovi prometne infrastruk-
ture«.

8. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo 

po določbah tega Odloka.

9. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-0002/2014-05
Hrib - Loški Potok, dne 19. septembra 2019

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina

MEDVODE

2653. Poslovnik Nadzornega odbora Občine 
Medvode

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/19, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 64. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 51/14, 55/14 – popr. in 17/18) je Nadzorni odbor Občine 
Medvode na 4. seji dne 25. septembra 2019 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 

odbora Občine Medvode (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ter 
način uresničevanja pravic in dolžnosti članov nadzornega 
odbora (v nadaljevanju: člani) ter druga vprašanja, pomembna 
za delo nadzornega odbora.

2. člen
Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini, deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. 
Svoje naloge opravlja pošteno, strokovno, vestno in nepristransko, 
na podlagi zakona, podzakonskih aktov in tega poslovnika.

3. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Med-

vode.
Nadzorni odbor za svoje seje uporablja prostore Občine 

Medvode (v nadaljevanju: občina), lahko pa nadzor opravi tudi 
na sedežu nadzorovane osebe ali z ogledi na terenu.

Nadzorni odbor pri izdaji dokumentov uporablja žig Ob-
čine Medvode.

4. člen
V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 

slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

5. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbo-

ra, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

II. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA

6. člen
Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan v roku 60 dni 

od imenovanja članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor se 
konstituira, če je na seji navzočih večina članov.

Nadzorni odbor izmed svojih članov, z večino glasov vseh 
članov, izvoli predsednika in namestnika predsednika.

7. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za svo-

je opravljeno delo v skladu s predpisom, ki ureja oziroma do-
loča višino plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, 
predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih 
teles občinskega sveta.

8. člen
Član Nadzornega odbora ne sme opravljati nadzora v 

primerih:
– če je član nadzornega odbora zakoniti zastopnik, zapo-

sleni ali pooblaščenec nadzorovane osebe;
– če je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist 

ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega 
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do 
vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izven-
zakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, 
četudi je zakonska zveza prenehala ali izvenzakonska zveza 
prenehala;

– če je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po-
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, 
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe;

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva zakoniti 
zastopnik nadzorovane osebe ali sam član nadzornega odbora 
iz razlogov naštetih v prejšnjem odstavku, lahko pa tudi, kadar 
druge okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti. Zah-
tevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi 
je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo 
za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov 
vseh članov.

III. NALOGE NADZORNEGA ODBORA

9. člen
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-

skih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračun-

skih sredstev,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut 

občine.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti 

finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, 
krajevnih in vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, 
občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih 
uporabnikov proračunskih sredstev in pooblaščenih oseb za 
občinska javna sredstva in občinsko javno premoženje ter 
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih 
sredstev.
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10. člen
Pristojnosti in naloge predsednika nadzornega odbora so:
– predstavlja nadzorni odbor,
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– pripravi in predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje 

nadzornega odbora,
– pripravi predlog letnega programa nadzora nadzornega 

odbora,
– podpisuje poročila, sklepe, zapisnike in druge akte 

nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov, priporočil in pre-

dlogov nadzornega odbora,
– predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega 

odbora,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega 

odbora,
– predstavlja poročila, stališča in predloge nadzornega 

odbora na seji občinskega sveta,
– skrbi za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko 

upravo,
– po potrebi se udeležuje sej občinskega sveta in njegovih 

delovnih teles,
– opravlja druge naloge določene s tem poslovnikom.
Namestnik predsednika pomaga predsedniku pri njego-

vem delu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali 
zadržanosti.

IV. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA

11. člen
Nadzore določi nadzorni odbor z letnim programom nad-

zora, ki ga sprejme ob zaključku koledarskega leta za nasle-
dnje koledarsko leto, razen ob konstituiranju novega nadzorne-
ga odbora. Na novo konstituirani nadzorni odbor sprejme letni 
program nadzora na svoji drugi seji.

Nadzorni odbor je pri pripravi in sprejemanju letnega 
programa nadzora samostojen.

Nadzorni odbor lahko med letom spremeni letni program 
nadzora in ga dopolni z drugimi nadzori.

S programom in dopolnitvami programa seznani nadzorni 
odbor občinski svet in župana.

12. člen
Glede na obseg oziroma na kompleksnost nadzora, se 

nadzor opredeli kot:
1. zelo zahteven nadzor,
2. zahteven nadzor,
3. manj zahteven nadzor.
Zelo zahteven je nadzor poslovanja občine, posrednega 

proračunskega uporabnika v posameznem obdobju ali letu. 
Zelo zahteven je tudi nadzor smotrnosti poslovanja občine.

Zahteven je nadzor zaokroženega dela poslovanja ob-
čine, npr. investicijskih odhodkov, postopkov oddaje javnih 
naročil, prevzemanje obveznosti, plač javnih uslužbencev in 
funkcionarjev, tekočih transferov in podobno.

Manj zahteven je nadzor, ki je osredotočen na posamezno 
proračunsko postavko ali podpostavko, npr. občinskih odhod-
kov za posamezno investicijo, tekoče transfere na posame-
znem področju (kmetijstvo, kultura, šport …), prihodke od pro-
daje posameznega premičnega in nepremičnega premoženja, 
izvrševanje posamezne pogodbe in podobno.

13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Strokovna in administrativna pomoč zajema predvsem:
– priprava vabil in tehnično organizacijska dela za sklic 

in potek seje,
– priprava in posredovanje gradiv za seje nadzornega 

odbora,

– pisanje zapisnikov nadzornega odbora in pisnih odprav-
kov sklepov,

– priprava posameznih aktov, ki spremljajo postopek nad-
zora (sklepi o izvedbi nadzora, pooblastila itd.),

– objava dokumentov na spletni strani občine,
– sprejemanje in urejanja pošte za nadzorni odbor,
– arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– vodenje evidence o opravljenem delu nadzornega od-

bora in njegovih članov,
– obveščanje nadzornega odbora o sprejemu in spre-

membah aktov s področij, ki so v pristojnosti nadzornega 
odbora,

– obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju 
zakonodaje in drugih predpisov s področij, ki so v pristojnosti 
nadzornega odbora ter posredovanje mnenj in gradiv pristojnih 
državnih in strokovnih institucij,

– obveščanje članov nadzornega odbora o izobraževanjih 
in seminarjih,

– zagotavljanje potrebnega pisarniškega materiala, foto-
kopiranja itd.,

– po potrebi še druga strokovna, administrativna in orga-
nizacijska pomoč.

V. SEJE NADZORNEGA ODBORA

1. Sklic seje

14. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje 

predsednik odbora na lastno pobudo, v skladu s programom 
dela in na zahtevo večine članov nadzornega odbora. Če 
predsednik odbora v 15 dneh po podani zahtevi ne skliče seje, 
jo lahko skliče namestnik predsednika oziroma člani, ki so 
pobudo podali.

15. člen
Predlog dnevnega reda za sejo pripravi predsednik. Pisno 

vabilo s predlaganim dnevnim redom se pošlje članom nadzor-
nega odbora po elektronski pošti, najmanj sedem dni pred sejo, 
izjemoma se lahko pošlje najmanj dva dni pred sejo.

Na seji nadzornega odbora so pri posameznih točkah dnev-
nega reda lahko prisotne tudi osebe, ki jih vabi sklicatelj seje.

16. člen
Predsednik lahko v izjemnih primerih skliče izredno ali 

dopisno sejo.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o 

nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. V vabilu 
za sklic izredne seje se navedejo razlogi za sklic izredne seje.

Predsednik lahko zaradi nujnosti in/oziroma ekonomično-
sti skliče dopisno sejo. Dopisna seja se skliče po elektronski 
pošti s predlogom sklepa, ki je predlagan v sprejem. Dopisna 
seja se opravi z osebnim glasovanjem po elektronski pošti, ki 
ne sme biti krajši od 72 ur. Glede na način izvedbe dopisne seje 
mora sklic seje vsebovati datum in uro končanja dopisne seje. 
V primeru, da eden izmed članov nadzornega odbora presodi, 
da zadeva zahteva obravnavo na izredni seji, mora predsednik 
sklicati izredno sejo.

2. Potek seje

17. člen
Ob začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost nadzor-

nega odbora, nato nadzorni odbor sprejme dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda lahko predsednik in člani 

nadzornega odbora predlagajo umik posamezne točke dnev-
nega reda, njegovo razširitev ali spremembo vrstnega reda 
obravnave.

Razširitev dnevnega reda je možna le, če je za predlaga-
no razširitev priloženo tudi gradivo.
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18. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po do-

ločenem vrstnem redu. Razprava posameznega razpravljavca 
se mora nanašati na obravnavano zadevo, po sklepu odbora 
se lahko tudi časovno omeji.

19. člen
Predsedujoči zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več raz-

pravljavcev. Po opravljeni razpravi predsedujoči oblikuje k po-
samezni točki dnevnega reda predlog sklepa oziroma sklepov. 
Člani odbora glasujejo o vsakem predlaganem sklepu posebej.

Predsedujoči lahko prekine sejo nadzornega odbora, če 
ni več sklepčna ali po izglasovanem sklepu za prekinitev, ki 
ga predlagajo člani odbora. Ob tem nadzorni odbor tudi določi 
termin za nadaljevanje seje.

3. Odločanje

20. člen
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča 

večina njegovih članov.
Navzočnost na seji in sklepčnost odbora se ugotavlja na 

začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadalje-
vanja prekinjene seje.

Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov nadzornega odbora.

Glasovanje na sejah je praviloma javno z dvigom rok. 
Predsedujoči najprej vpraša, kdo je ZA in nato, kdo je PROTI 
predlaganemu sklepu. Če je o isti zadevi izoblikovanih več 
predlogov sklepov, se o predlaganih sklepih glasuje tako, da 
se najprej glasuje za sklep, ki ga predlaga predsednik, nato 
pa o predlogih, ki jih predlagajo člani, in sicer po vrstnem redu 
vloženih predlogov.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi 
in objavi izid glasovanja.

4. Zapisnik

21. člen
O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki 

vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas za-

četka in konca seje,
– evidenco prisotnosti članov odbora in vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red,
– izjave posameznih članov odbora, za katere so zahte-

vali, da se vnesejo v zapisnik,
– predlagane in sprejete sklepe, z navedbo izida glasova-

nja za posamezne predloge,
– član odbora, ki se ne strinja z izglasovanim sklepom, 

ima pravico, da se njegovo ločeno mnenje vnese v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in 

strokovni delavec občinske uprave, ki je določen za admi-
nistrativno in tehnično pomoč pri delu nadzornega odbora 
v primeru, če je pisal zapisnik. Enako pa velja tudi za člana 
nadzornega odbora, če na začetku seje sprejme nalogo pi-
sanja zapisnika.

Članom nadzornega odbora se hkrati z vabilom za sejo 
posreduje tudi predlog zapisnika prejšnje seje, ki ga mora 
nadzorni odbor, z morebitnimi pripombami posameznih članov 
odbora, popraviti, dopolniti in potrditi.

Zapisniki ter ostalo gradivo sej in nadzorov nadzornega 
odbora se arhivirajo v namenskem prostoru občinske uprave.

VI. POSTOPEK NADZORA

22. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku 

in predpisih, ki urejajo javne finance v občini. Nadzori se pravi-
loma izvajajo na sejah nadzornega odbora.

23. člen
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga 

sprejme nadzorni odbor.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vse-

bine nadzora, časa in kraja nadzora, navedbo potrebne doku-
mentacije za pričetek izvajanja nadzora ter navedbo članov 
nadzornega odbora, ki bodo nadzor opravljali. V sklepu se 
imenuje tudi koordinatorja nadzora.

Sklep o izvedbi nadzora se vroči nadzorovani osebi naj-
manj sedem dni pred datumom izvedbe nadzora.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet.

24. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovanih 

oseb dolžne nadzornemu odboru ali članom nadzornega odbo-
ra, ki opravljajo nadzor:

1. predložiti vso potrebno dokumentacijo in podatke v 
roku, ki ga določi nadzorni odbor ali koordinator nadzora,

2. sodelovati v postopku nadzora,
3. odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Rok za predložitev zahtevane dokumentacije se na pro-

šnjo nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev o tem sprej-
me predsednik nadzornega odbora ali koordinator nadzora.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in 
dobiti od občinske uprave podatke v zahtevanem roku, ki so 
potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov, na 
njegov predlog, že ni zahteval in prejel nadzorni odbor.

25. člen
Po opravljenem nadzoru nadzorni odbor ali člani nadzor-

nega odbora, ki so nadzor opravili, pripravijo osnutek poročila 
o nadzoru v skladu z podzakonskim aktom, ki določa obvezne 
sestavine poročila nadzornega odbora občine.

Osnutek poročila o nadzoru obravnava nadzorni odbor na 
svoji seji, ga potrdi ali pa zahteva njegovo dopolnitev.

Nadzorni odbor posreduje potrjen in podpisan osnutek 
poročila o nadzoru nadzorovani osebi v izjasnitev, pregled, naj-
kasneje v roku osmih dni po potrditvi. Nadzorovana oseba ima 
pravico, da v roku tridesetih dni od prejema osnutka poročila 
odgovori z odzivnim poročilom, ki vsebuje mnenja, pripombe 
in pojasnila nadzorovane osebe.

Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v tridese-
tih dneh od prejema odzivnega poročila. Nadzorni odbor se mora 
o navedbah nadzorovane osebe v odzivnem poročilu opredeliti 
in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega poročila.

26. člen
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nad-

zorovane osebe pripravi nadzorni odbor končno poročilo, s 
priporočili in predlogi.

Nadzorni odbor sprejeme poročilo o nadzoru, ki s spreje-
mom postane dokončni akt odbora. Končno poročilo se pošlje 
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa 
tudi računskemu sodišču in pobudniku nadzora.

Končno poročilo se objavi na spletni strani občine.

27. člen
Če nadzorni odbor, v okviru svoje pristojnosti, ugotovi 

hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju neposre-
dnih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki so opredeljene 
v tem poslovniku, mora o teh kršitvah, v petnajstih dneh od 
dokončnosti poročila, obvestiti pristojno ministrstvo in Račun-
sko sodišče RS.

Za hujšo kršitev predpisov in nepravilnosti se štejejo 
naslednja dejanja:

1. če proračunski uporabnik prevzame obveznosti v bre-
me proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki 
niso predvideni v proračunu;

2. če proračunski uporabnik prevzame obveznost v breme 
proračuna ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega 
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za več kot 10.000 EUR višino proračunske postavke, oziroma 
višine, ki jo določi občinski svet.

3. Razpolaganje z občinskim finančnim in stvarnim pre-
moženjem:

– ki ni vključeno v letni načrt razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem občine,

– s sklenitvijo neposredne pogodbe,
– ki je v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa, 

razen v primerih, ko zakon ali drug predpis to dopušča.
4. Oddaja javnega naročila brez izvedbe ustreznega po-

stopka, razen v primerih, ko zakon to dopušča.

28. člen
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen 

sum, da je zakoniti zastopnik nadzorovane osebe storil prekršek 
ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pri-
stojnemu organu pregona.

29. člen
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem 

delu županu in občinskemu svetu do konca meseca februarja 
koledarskega leta za preteklo leto, ob zaključku mandata pa 
najkasneje do izteka mandata.

V letnem poročilu mora nadzorni odbor podati poročilo o 
svojem delu, ugotovitvah in opažanjih ter priporočila za odpravo 
nepravilnosti ali izboljšanja poslovanja.

VII. JAVNOST DELA

30. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost dela se zagotavlja z objavo zapisnikov sej, končnih 

poročil nadzorov in letnih poročil o delu nadzornega odbora na 
spletni strani Občine Medvode.

Pri opravljanju svojega dela in pri obveščanju javnosti so 
člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke ter 
državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene 
z zakonom, drugim predpisom ali akti občinskega sveta in akti 
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto posameznikov.

Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki urejajo 
področje upravnega poslovanja in arhiviranja.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Ta poslovnik, njegove spremembe in dopolnitve, obravnava 

in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino vseh članov 
nadzornega odbora.

32. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, 

se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi, 
Statuta Občine Medvode, Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Medvode in vseh ostalih predpisov, ki urejajo področje delovanja 
nadzornih odborov občin.

33. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-

slovnik Nadzornega odbora Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 115/05).

34. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2019-1
Medvode, dne 25. septembra 2019

Predsednik Nadzornega odbora
Občine Medvode
Mitja Starman

2654. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Medvode

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 19. in 
43. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena 
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 55/14 – 
popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 
25. septembra 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnica Medvode

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode 

(Uradni list RS, št. 103/08) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda je najvišji organ upravljanja javnega zavo-

da. Sestavlja ga pet članov, od katerih tri člane sveta imenuje 
ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavo-
da, financ in pravnih zadev, enega člana sveta izvolijo delavci 
javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po 
postopku, ki ga določa poseben akt javnega zavoda, enega 
člana sveta pa predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.«

2. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom oblikuje s konsti-

tuiranjem novega sveta zavoda.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 612-1/2007-38
Medvode, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

2655. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega 
prevoza šoloobveznih otrok in otrok 
s posebnimi potrebami v Občini Medvode

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 82. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 16. člena Zako-
na o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 
št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) in 18. člena 
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine 
Medvode na 7. seji dne 25. septembra 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza 

šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi 
potrebami v Občini Medvode

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:
– upravičence do prevoza v in iz šole,
– določitev višine zneska povračila stroškov,
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– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov 
prevoza,

– podlago za povrnitev prevoznih stroškov in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stro-

škov iz proračuna Občine Medvode.

2. člen
(upravičenci)

(1) Pravico do brezplačnega prevoza imajo osnovnošolski 
otroci s stalnim prebivališčem v Občini Medvode:

– če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilome-
tre od osnovne šole, znotraj njihovega šolskega okoliša;

– ki obiskujejo 1. razred ne glede na oddaljenost njihove-
ga prebivališča od osnovne šole;

– za katere pristojni organ za preventivo v cestnem pro-
metu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo 
znotraj njihovega šolskega okoliša;

– katerim zaradi odročnega kraja bivanja, nevarnega do-
stopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok, občina 
ne more organizirati šolskega prevoza.

(2) Osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povra-
čila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali 
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Izjema 
so učenci, ki se prešolajo v skladu s 54. členom Zakona o 
osnovni šoli.

(3) Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 
12. člena Zakona o osnovni šoli imajo pravico do brezplačnega 
prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od 
osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Otroci 
s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno 
izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izo-
braževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo 
pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem 
se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda 
oddaljeno več kot štiri kilometre.

(4) Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o more-
bitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino 
povračila o tem takoj oziroma v 8 dneh po nastanku obvestiti 
občinsko upravo Občine Medvode.

3. člen
(določitev zneska povračila stroškov)

(1) Šolske prevoze za upravičence iz prvega in tretjega 
odstavka 2. člena tega pravilnika praviloma organizira Občina 
Medvode s pogodbenimi izvajalci šolskih prevozov, izbranimi 
na podlagi javnega naročila. Za otroke s posebnimi potrebami, 
ki jim je v odločbi o usmeritvi določena šola oziroma zavod, 
Občina Medvode organizira šolske prevoze v dogovoru s šolo 
oziroma zavodom. Šolski prevozi se lahko organizirajo tudi na 
rednih linijah mestnega potniškega prometa.

(2) Za upravičence do brezplačnega prevoza iz drugega 
odstavka 2. člena tega pravilnika se povračilo določi glede na 
vrsto organiziranega prevoza osnovnošolskih otrok iz naselja, 
kjer imajo stalno prebivališče, in sicer:

– če je šolski prevoz v naselju organiziran z linijo me-
stnega potniškega prometa, je upravičenec upravičen do brez-
plačne mesečne vozovnice Urbana. Občinska uprava sporoči 
izvajalcu mestnega potniškega prometa podatke o upravičen-
cih. Seznam upravičencev vsebuje ime in priimek učenca, 
naslov stalnega prebivališča, razred in naziv šole, ki jo učenec 
obiskuje,

– če je šolski prevoz do osnovne šole v naselju stalnega 
prebivališča upravičenca organiziran s pogodbenimi izvajalci, 
se višina povračila stroškov prevoza določi sorazmerno glede 
na skupno število prepeljanih otrok.

(3) Če upravičencu iz prvega in tretjega odstavka 
2. člena ni mogoče zagotoviti organiziranega prevoza, se 
mu zagotovi povrnitev stroškov prevoza na osnovi dejansko 
prevoženih kilometrov na relaciji stalno prebivališče upravi-

čenca – šola oziroma zavod in nazaj. Upošteva se daljinomer 
zemljevid.najdi.si.

(4) Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko pre-
voženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole 
oziroma zavoda in nazaj, se obračuna v skladu z zakonom, ki 
ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v 
javnem sektorju.

(5) Občina lahko v dogovoru s starši oziroma skrbniki 
otrok s posebnimi potrebami in šolo oziroma zavodom organi-
zira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok, če bi 
se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.

(6) V primeru, da je šolski prevoz organiziran na relaciji, 
za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa 
ga otroci na željo staršev oziroma skrbnikov ne koristijo, starši 
oziroma skrbniki do povračila stroškov niso upravičeni.

4. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov)

(1) Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole ozi-
roma zavodi do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati 
sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega 
odstavka 2. člena tega pravilnika. Seznami učencev morajo 
vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in razred, ki ga 
bodo obiskovali ter vrsto prevoza. Občinska uprava bo najka-
sneje do 15. septembra izvajalcu mestnega potniškega prome-
ta posredovala seznam upravičencev do brezplačne mesečne 
karte Urbane.

(2) Sezname lahko osnovne šole oziroma zavodi med 
šolskim letom dopolnijo, če pride do spremembe števila upra-
vičencev do prevoza.

(3) Za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega 
pravilnika morajo starši oziroma skrbniki posredovati na Ob-
čino Medvode vlogo za povrnitev prevoznih stroškov. Upravi-
čencem pripada pravica do povračila stroškov od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli pa se za obdobje 
šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo 
na priznanje pravice.

(4) Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov 
prevoza za otroke s posebnimi potrebami je treba vlogi obve-
zno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 
Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o 
vpisu za tekoče šolsko leto. Pisna vloga se odda na predpisa-
nem obrazcu pri občinski upravi Občine Medvode. Vsebino in 
obliko obrazcev določi župan.

(5) Občina Medvode lahko zahteva tudi druga dokazila, 
ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za vodenje 
postopka.

(6) Na podlagi popolne vloge občinska uprava izda od-
ločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).

5. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)

(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravi-
čence, za katere je bila izdana odločba, je priloženo potrdilo 
osnovne šole oziroma zavoda, ki ga upravičenec obiskuje.

(2) Iz potrdila mora biti razvidno število dni, ko je bil 
upravičenec prisoten v šoli oziroma v zavodu. Občini Medvode 
se posreduje potrdilo najkasneje do 5. v mesecu za pretekli 
mesec.

(3) Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevoza 
ne izplačuje.

6. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov)

Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev 
se na podlagi potrdila iz 5. člena tega pravilnika nakazujejo 
mesečno na osebni račun njihovih zakonitih zastopnikov, ki 
jim je bila izdana odločba v skladu s 4. členom tega pravil-
nika.
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7. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z začetkom 
novega šolskega leta oziroma s 1. 9. 2019.

Št. 609-1/2019-2
Medvode, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

2656. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 
17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 25. sep-
tembra 2019 sprejel

S K L E P
o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se izbriše zaznamba »grajeno javno do-

bro« na nepremičnini parc. št. 368/5, k.o. 1977 Sora.

2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa izgubi status graje-

nega javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po 
uradni dolžnosti izda občinska uprava.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-161/2019-1
Medvode, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

2657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 
17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 25. sep-
tembra 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene 

lastnine v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »javno dobro« 

na nepremičnini parc. št. 317/14 k.o. 1973 Medvode.

2. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Občina Ljub-

ljana – Šiška Družbena lastnina« na nepremičninah parc. 
št. 190/13, parc. št. 190/15, parc. št. 177/25, parc. št. 177/27, 

parc. št. 155/13, parc. št. 155/14 in parc. št. 155/10, vse 
k.o. 1976 Preska.

3. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena la-

stnina v splošni rabi« na nepremičninah parc. št. 1279/16 in 
parc. št. 1279/13, obe k.o. 1976 Preska.

4. člen
Na nepremičninah iz 1., 2. in 3. člena tega sklepa se 

vknjiži lastninska pravica v korist Občine Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 
5874564000.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-160/2019-1
Medvode, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

MORAVSKE TOPLICE

2658. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
Ureditvenega načrta za območje zelenih in 
rekreacijskih površin vzhodno in južno od 
zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic

Župan Občine Moravske Toplice je na podlagi 123. člena 
v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 
33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 30. člena Statuta Občine Mo-
ravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) sprejel

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega 

načrta za območje zelenih in rekreacijskih 
površin vzhodno in južno od zdraviliškega 

kompleksa Moravskih Toplic

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev 

zazidalnega načrta)
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo spre-

memb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in 
rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega komple-
ksa Moravskih Toplic (v nadaljnjem besedilu: SD UN), ki je bil 
sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje zelenih in 
rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega komple-
ksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št. 63/01 in 48/04) (v na-
daljnjem besedilu: UN) in se začne postopek priprave SD UN.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje SD UN obsega parcelo št. 1303/4 v k.o. 93 
– Tešanovci.

(2) Območje SD UN se lahko v času postopka priprave 
SD UN naknadno spremeni.

(3) S SD UN se bodo spremenili prostorski izvedbeni 
pogoji tako, da bo na območju SD UN omogočena gradnja 
prizidave rastlinjaka.
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3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili veljavne 
prostorske zakonodaje.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 123. členom ZUreP-2 se SD UN pripravi in 
sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za pripravo in 
sprejetje OPPN.

5. člen
(rok za pripravo SD UN)

Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 
priprave SD UN predviden v dvanajstih mesecih od začetka 
postopka priprave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo  

smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Teša-
novci 20, 9226 Moravske Toplice,

– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Mur-
ska Sobota,

– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova 
cesta 38, 2000 Maribor,

– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mo-

ravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna 

enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Mininstrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Šte-

fanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave SD UN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

(1) Za pripravo SD UN se uporabijo javno dostopni gra-
fični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in 
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne 
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

(2) Pripravo SD UN v celoti financira Grede Tešanovci 
d.o.o., Tešanovci 1c, Tešanovci, 9226 Moravske Toplice.

9. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Moravske Toplice.

Št. 350-00004/2019-4
Moravske Toplice, dne 23. septembra 2019

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

SEMIČ

2659. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič 
za leto 2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič 
(Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine 
Semič na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič  

za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2019 (Uradni 

list RS, št. 13/19) se spremeni drugi člen tako, da se na novo 
glasi:

»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 osemmestnih podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:

v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun  
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.582.891,05
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.443.259,05

70 DAVČNI PRIHODKI  3.047.233
700 Davki na dohodek na dobiček 2.720.452
703 Davki na premoženje 239.781
704 Domači davki na blago in storitve 94.700
706 Drugi davki –7.700

71 NEDAVČNI PRIHODKI  396.026,05
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710 Udeležbe na dobičku in dohodki  
od premoženja 324.353

711 Takse in pristojbine 5.500

712 Globe in druge denarne kazni 7.550

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.210

714 Drugi nedavčni prihodki 57.413,05

72 KAPITALSKI PRIHODKI 172.998

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 100

721 Prihodki od prodaje zalog /

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. sredstev 172.898

73 PREJETE DONACIJE 250

730 Prejete donacije iz domačih virov 250

731 Prejete donacije iz tujine /

74 TRANSFERNI PRIHODKI 966.384

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 475.684

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 490.700

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.915.007

40 TEKOČI ODHODKI 1.101.122

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 305.245

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 47.930

402 Izdatki za blago in storitve 722.944

403 Plačila domačih obresti 9.000

409 Rezerve 16.003

41 TEKOČI TRANSFERI 1.770.274

410 Subvencije 238.199

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 843.828

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 181.299

413 Drugi tekoči domači transferi 506.948

414 Tekoči transferi v tujino /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.933.579

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.933.579

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.032

431 Investicijski transferi prav.  
in fiz. os., ki niso pror. uporabniki 50.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  60.032

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –332.115,95

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil /

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije /
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 210.000
50 ZADOLŽEVANJE 210.000

500 Domače zadolževanje 210.000
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) 254.993
55 ODPLAČILA DOLGA  254.993

550 Odplačila domačega dolga 254.993
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –377.108,95
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –44.993
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 332.115,95
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 377.108,95

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov 
in občinske uprave), 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 osemmestne podkonte, določene s predpi-
sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk 
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Semič www.semic.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. «

2. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračun-
ska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske postavke splošne proračunske re-
zervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji 
od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Splošna proračunska rezervacija v letu 2019 je oblikova-
na v višini 11.003,00 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča županja.«
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3. člen
Enajsti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 2019 lahko zadolži do višine 
210.000,00 eurov.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca 
proračunskega leta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Semič, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 0,00 €.«

4. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 

2019 (Uradni list RS, št. 13/19) ostanejo nespremenjena.

5. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-13/2018-66
Semič, dne 26. septembra 2019

Županja
Občine Semič

Polona Kambič

TIŠINA

2660. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne pogrebne 
dežurne službe v Občini Tišina

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni 
list RS, št. 62/16), Odloka o pokopališkem redu v Občini Tišina 
(Uradni list RS, št. 32/18) in 16. člena Statuta Občine Tišina 
(Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 
6. redni seji dne 23. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne pogrebne 
dežurne službe v Občini Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske go-
spodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe (v 

nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Tišina (v na-
daljevanju: občina).

2. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor-
sko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega obliko-

vanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe,
– cena storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– končna določba.

3. člen
(uporabniki)

Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.

4. člen
(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot 
je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko de-
javnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi 
podlagi.

5. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se 
uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospo-
darska javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje občina (v nadaljnjem besedilu: 
koncedent).

(3) Koncesionar podeli koncesijo na podlagi javnega raz-
pisa.

7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)

Opravljanje javne službe se zagotavlja na območju ce-
lotne občine.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna pogreb-
na dežurna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in na to do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
STORITEV JAVNE SLUŽBE

9. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

Izvajalec javne službe opravlja 24-urno pogrebno dežurno 
službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost tem od-
lokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
STORITEV JAVNE SLUŽBE

10. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega 
in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna.

11. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne 
službe za opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka 
plačati ceno, ki jo s sklepom potrdi občinski svet.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

12. člen
(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe:

– s plačili uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

13. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)

Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infra-
strukture potrebni za izvajanje javne službe so poslovni prostori 
izvajalca, hladilni prostor, vozilo in druga potrebna sredstva in 
jih mora zagotoviti izvajalec javne službe.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

14. člen
(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo na podlagi me-
todologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s 
svojim aktom določi vlada. Tako oblikovane cene na predlog 
izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Tišina s 
sklepom.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

15. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in javne službe 
izvaja organ Medobčinske inšpekcije in redarstva ter občinska 
uprava.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni medobčinski in-
špektor izdaja odločbe ter odreja in izdaja druge ukrepe v 

skladu z veljavno zakonodajo, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni medobčinski inšpektor ima pravico kadarkoli 
vpogledati v evidenco, ki jih je dolžan voditi izvajalec, pri čemer 
je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

X. KONČNA DOLOČBA

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0048/2019-1
Tišina, dne 24. septembra 2019

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

TRŽIČ

2661. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 
10/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 7. redni seji 
dne 19. 9. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra  

v lasti Občine Tržič

1.
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega po-

mena na nepremičninah parc. št. 1006/2, 1006/4, 1007/1, 
1007/2, 1007/3, 1030/1, 1030/20 in 1030/43 k.o. 2142 Lom 
pod Storžičem.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega izreka postanejo last Obči-

ne Tržič in se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica 
v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična 
številka 5883547000.

3.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje sta-

tus grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-10/2019/15(206)
Tržič, dne 20. septembra 2019

Župan 
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic
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VIPAVA

2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava 
za leto 2019

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 in 76/16 – odl. US), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr.,101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Vi-
pava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet 
Občine Vipava na 8. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vipava  

za leto 2019

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 

Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19).

2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans  
proračuna  
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.740.065
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  4.918.390

70 DAVČNI PRIHODKI 4.020.446
700 Davki na dohodek in dobiček 3.505.936
703 Davki na premoženje 396.995
704 Domači davki na blago in storitve 117.515
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 897.944
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 842.330
711 Takse in pristojbine 6.300
712 Denarne kazni 7.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.093
714 Drugi nedavčni prihodki 30.221

72 KAPITALSKI PRIHODKI 410.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 10.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 400.000

73 PREJETE DONACIJE 2.245
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.245
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 409.430
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 389.094

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 20.336

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.509.071

40 TEKOČI ODHODKI 2.429.615

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 309.598

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 70.521

402 Izdatki za blago in storitve 1.930.860

403 Plačila domačih obresti 16.800

409 Rezerve 101.836

41 TEKOČI TRANSFERI 2.294.998

410 Subvencije 134.066

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.279.179

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 188.620

413 Drugi tekoči domači transferi 693.133

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.552.890

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.552.890

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 231.568

431 Investicijski transferi prav. in  fizič. 
osebam, ki niso pror. por. 69.788

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 161.780

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.769.006

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

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.) 0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 110.000
50 ZADOLŽEVANJE 110.000

500 Domače zadolževanje 110.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 164.515
55 ODPLAČILA DOLGA 164.515

550 Odplačila domačega dolga 164.515
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.) –1.823.521

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –54.515
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.769.006

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 1.823.521

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 Vipava.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilan-

ci prihodkov in odhodkov ter izdatkov zaradi odplačila dol-
ga se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 
110.000 eurov, in sicer za poravnavo investicijskih odhodkov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih za-
vodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipa-
va, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 €.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega od-
stavka pod naslednjimi pogoji:

– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki 
bodo nastale iz naslova zadolžitve,

– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-1/2019-14
Vipava, dne 19. septembra 2019

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

ŽELEZNIKI

2663. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2019

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine 
Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine 
Železniki na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Železniki za leto 2019

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2019 (Uradni 

list RS, št. 14/19) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2019 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS

PRVI 
REBALANS 

PROR. 
2019 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.916.311

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.870.869

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.181.853

700  DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 4.571.641

7000  Dohodnina 4.571.641

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 487.200

7030  Davki na nepremičnine 413.500

7031  Davki na premičnine 100

7032  Davki na dediščine in darila 30.000

7033  Davki na promet nepremičnin  
in na finančno premoženje 43.600

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 122.012

7044  Davki na posebne storitve 2.000

7047  Drugi davki na uporabo blaga  
in storitev 120.012

706  DRUGI DAVKI 1.000

7060  Drugi davki 1.000

71  NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 689.016

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 157.609

7100  Prihodki od udeležbe na dobičku 
in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 300

7102  Prihodki od obresti 574

7103  Prihodki od premoženja 156.735

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000

7111  Upravne takse in pristojbine 4.000

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 56.323

7120  Globe in druge denarne kazni 56.323

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 12.933

7130  Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 12.933

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 458.151

7141  Drugi nedavčni prihodki 458.151
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72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 136.305

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 97.010

7200  Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 97.010

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 39.295

7221  Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 39.295

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 350

730  PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 350

7300  Prejete donacije in darila  
od domačih pravnih oseb 350

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.883.787

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.866.567

7400  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 1.866.567

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 17.220

7412  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz strukturnih 
skladov 2.330

7416  Druga prejeta sredstva  
iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna  
Evropske unije 14.890

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 25.000

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 25.000

7860  Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna EU 25.000

787  PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 8.570.132

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.951.848

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 386.641

4000  Plače in dodatki 343.471

4001  Regres za letni dopust 12.840

4002  Povračila in nadomestila 20.691

4004  Sredstva za nadurno delo 4.375

4009  Drugi izdatki zaposlenim 5.264

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 63.000

4010  Prispevek za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 31.830

4011  Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 25.264

4012  Prispevek za zaposlovanje 211

4013  Prispevek za starševsko varstvo 353

4015  Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja,  
na podlagi ZKDPZJU 5.342

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 1.387.284

4020  Pisarniški in splošni material  
in storitve 135.950

4021  Posebni material in storitve 163.551

4022  Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 203.379

4023  Prevozni stroški in storitve 8.880

4024  Izdatki za službena potovanja 2.277

4025  Tekoče vzdrževanje 598.615

4026  Poslovne najemnine in zakupnine 4.451

4029  Drugi operativni odhodki 270.181

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.000

4031  Plačila obresti od kreditov – 
poslovnim bankam 18.000

409  REZERVE 96.923

4090  Splošna proračunska rezervacija 5.152

4091  Proračunska rezerva 86.000

4093  Sredstva za posebne namene 5.771

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.594.927

410  SUBVENCIJE 98.745

4102  Subvencije privatnim podjetjem  
in zasebnikom 98.745

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 1.693.335

4111  Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 15.767

4112  Transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti 10.000

4119  Drugi transferi posameznikom 1.667.568

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 211.048

4120  Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 211.048

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 591.799

4130  Tekoči transferi občinam 37.693

4131  Tekoči transferi v sklade 
socialnega zavarovanja 22.000
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4133  Tekoči transferi v javne zavode 528.606
4135  Tekoča plačila drugim izvajalcem 

javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 3.500

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.799.094
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.799.094
4202  Nakup opreme 89.033
4203  Nakup drugih osnovnih sredstev 129.041
4204  Novogradnje, rekonstrukcije  

in adaptacije 2.902.681
4205  Investicijsko vzdrževanje  

in obnove 320.436
4206  Nakup zemljišč in naravnih 

bogastev 70.216
4207  Nakup nematerialnega 

premoženja 2.001
4208  Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 285.686

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 224.263

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 108.000

4310  Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 108.000

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 116.263

4323  Investicijski transferi javnim 
zavodom 116.263

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –653.821

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 54.458

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 3.500

7504  Prejeta vračila danih posojil  
od privatnih podjetij 3.500

751  PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 50.958

7511  Sredstva, pridobljena s prodajo 
kapitalskih deležev v finančnih 
institucijah 50.958

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 5.000

440  DANA POSOJILA 5.000
4404  Dana posojila privatnim podjetjem 5.000
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 49.458

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 191.871
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 191.871
5003  Najeti krediti pri drugih domačih 

kreditodajalcih 191.871
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 418.125
550  ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 418.125
5501  Odplačila kreditov poslovnim 

bankam 380.006
5503  Odplačila kreditov drugim 

domačim kreditodajalcem 38.119
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –830.617

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) –226.254

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 653.821

 STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 830.617

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske po-
rabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe 
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Železniki.«

2. člen
Doda se 4. točka 8. člena tako, da se glasi: »4. kupnine, 

najemnine in odškodnine, ki se uporabijo kot lastna sredstva za 
gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.«

3. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Št. 9000-5/2019-006
Železniki, dne 26. septembra 2019 

Župan 
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

ŽIROVNICA

2664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Žirovnica

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. čle-
na Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) 
je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 6. 6. 2019 
sprejel



Stran 7100 / Št. 59 / 4. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest  
v Občini Žirovnica

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ka-

tegorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 19/13, 58/13, 24/14, 24/15, 80/17), v nadaljevanju: odlok.

2. člen
V 4. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, 

da se:

– dodajo naslednji zapisi

1.1 650012 150060 Breg 81 – Breg 103 HŠ 103 92 v

94.2 650137 650130 Smokuč (mimo HŠ 39) 650130 53 v

– spremenijo naslednji zapisi

57 650082 638 R3 – Selo 16c – R2 452 678 v

V…vsa vozila SKUPAJ 32.337 m

3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je 

bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizaci-
jo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) 
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo št. 37162-3/2019-75 (507) z dne 3. 6. 2019.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2015
Breznica, dne 6. junija 2019

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

SODRAŽICA

2665. Sklep o razpisu nadomestnih volitev 
v Občinski svet Občine Sodražica

Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 
32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 – 

uradno prečiščeno besedilo; 45/08, 83/12 in 68/17) na 1. redni 
seji dne 3. 10. 2019 sprejela

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev  

v Občinski svet Občine Sodražica

I. Razpisujejo se nadomestne volitve za enega (1) člana 
Občinskega sveta Občine Sodražica.

II. Nadomestne volitve se izvedejo v volilni enoti 7, ki 
obsega naselja: Zamostec, Preska in Sinovica.

III. Nadomestne volitve za člana občinskega sveta se 
opravijo v nedeljo, 8. decembra 2019.

IV. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje torek, 8. oktober 2019.

V. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna 
komisija Občine Sodražica.

VI. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Sodražica.

Št. 041-4/19
Sodražica, dne 3. oktobra 2019

Predsednica OVK
Maruša Pakiž Arko
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VLADA
2666. Uredba o koncesiji za obstoječi žičniški 

napravi na Kopah

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žični-
ških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 
in 33/14) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o koncesiji za obstoječi žičniški napravi  

na Kopah

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba je koncesijski akt za podelitev koncesije 
za obstoječi žičniški napravi za prevoz oseb na Kopah (v 
nadaljnjem besedilu: koncesija).

(2) Žičniški napravi, ki sta predmet koncesije po tej 
uredbi, sta določeni v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

2. člen
(način podelitve)

(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zako-
na o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, 
št. 126/03, 56/13 in 33/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) se 
koncesija podeli brez javnega razpisa.

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na pod-
lagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona 
z upravno odločbo, ki jo izda Vlada Republike Slovenije.

3. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Vloga za pridobitev koncesije zajema:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma 

sedež vlagatelja ali njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniških naprav in 

njihovih zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniških naprav,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremlje-

nosti območja in o gostoti poselitve območja, ki omogoča 
zadostno izrabo zmogljivosti naprave,

– podatke o zagotavljanju strokovno usposobljenih ka-
drov in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje kon-
cesije,

– podatke o dostopnosti do žičniške naprave in številu 
parkirnih mest,

– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno 
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer na-
prave za zasneževanje),

– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi.
(2) Koncesija se podeli lastniku žičniške naprave, za 

katero moro vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih 
mesecih od uveljavitve te uredbe.

4. člen
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesi-
onarjem se za posamezno žičnico iz Priloge te uredbe po-
drobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

5. člen
(trajanje koncesije)

(1) Koncesija se za posamezno žičnico podeli za čas, 
določen v Prilogi te uredbe.

(2) Koncesijska doba iz prejšnjega odstavka začne teči z 
dnem podpisa koncesijske pogodbe.

(3) Koncesija se na predlog koncesionarja lahko podaljša, 
vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena 
koncesijska pogodba.

(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz 
prejšnjega odstavka vložiti najpozneje šest mesecev pred izte-
kom koncesijske dobe, za katero je bila pridobljena koncesija.

6. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar koncesijo lahko prenese na drugo osebo 
samo s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

7. člen
(prenehanje koncesije)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.

8. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom koncesijske dobe, za katero je bila sklenjena,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske po-

godbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov v skladu s pravili pogodbenega prava.

9. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami 

pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in 
njeno obratovanje;

– žičnica preneha obratovati za več kot dve leti ter se 
koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.

(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe 
o odvzemu koncesije.

10. člen
(vzpostavitev prvotnega stanja)

Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava 
preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo 
razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in 
pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski 
pogodbi.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00710-24/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0053

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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Priloga

Priloga  
 

Zap.  
 št. Naprava 

      
Leto 
gradnje 

Veljavnost 
koncesije 
(v letih) 

Parcelne številke in k. o. 
  
Dolžina 
(m) 

Višinska 
razlika 
(m) 

Pogon 

In
st

al
ira

na
 

m
oč

 (k
W

) 

Lega 

1 sedežnica KAŠTIVNIK 2006 33,5 

873, 875/2, 1370/2, 868/1, 
863/1, 863/4, vse k. o. Primož 
na Pohorju, in 1418/2,  
k. o. Gradišče 

1 393 472 370 spodaj 

2 sedežnica PUNGART 2011 36 

661, 727/1, obe k. o. Hudi 
Kot, in 1110/2, 1110/75, 
1111/1, 1111/2, 1112/2, vse 
k. o. Šentilj pod Turjakom 

1 049 170 163  spodaj 
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2667. Uredba o spremembah Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na podlagi drugega, tretjega in šestega odstavka 17. čle-
na, šestega odstavka 20. člena, prvega in drugega odstavka 
23. člena, šestega odstavka 70. člena in trinajstega odstavka 
74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju

1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Uradni list RS, št. 43/18) se v 1. členu v prvem odstavku, ki 
postane edini odstavek, črta oznaka »(1)«.

Drugi odstavek se črta.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku 6. in 19. točka črtata.

3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Hrup v okolju se na posameznem območju varstva 

pred hrupom ocenjuje na podlagi rezultatov meritev ali modelnih 
izračunov v skladu z metodami ocenjevanja hrupa, določenimi v 
predpisu, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

4. člen
Priloga 2 in Priloga 3 se črtata.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa  

v prehodnem obdobju)
(1) Ne glede na spremenjeni prvi odstavek 6. člena uredbe 

se do 31. julija 2022 za namene izdelave ocenjevanja hrupa z 
modelnimi izračuni lahko uporabljajo tudi začasne metode oce-
njevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 in priloge 3 Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), 
razen za izdelavo strateških kart hrupa in za izvajanje monitoringa 
hrupa, ki je podlaga za izdelavo strateških kart hrupa v skladu s 
predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.

(2) Ne glede na spremenjeni prvi odstavek 6. člena uredbe 
se za namene izdelave ocenjevanja hrupa z modelnimi izračuni 
za postopke sprejetja splošnih in posamičnih aktov, začete do 
31. julija 2022, lahko uporabljajo tudi začasne metode ocenjevanja 
kazalcev hrupa iz priloge 2 in priloge 3 Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18).

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-30/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2018-2550-0013

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik

2668. Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v okolju

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Za-
kona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju 

hrupa v okolju

1. člen
V Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ura-

dni list RS, št. 121/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in 
upravljanju okoljskega hrupa (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2002, 
str. 12), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 
uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonodaje, 
povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 
in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, di-
rektiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 
2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta 
(ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 
86/278/EGS (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 115) in z na-
menom, da ne nastanejo, se preprečijo ali zmanjšajo škodlji-
vi učinki, vključno z motnjami, ki jih povzroča izpostavljenost 
hrupu v okolju, določa ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti 
okolja s hrupom, zlasti v zvezi z:

– metodami ocenjevanja hrupa v okolju,
– določanjem izpostavljenosti hrupu s kartiranjem obre-

menjenosti poseljenih območij s hrupom,
– zagotavljanjem dostopa informacij o hrupu v okolju in 

o njegovih učinkih v javnosti,
– pripravo operativnega programa varstva pred hrupom 

z namenom preprečevanja in zmanjševanja hrupa v okolju, 
ki temelji na rezultatih kartiranja obremenjenosti območij s 
hrupom.«.

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

sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-29/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-2550-0018

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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Priloga

 

Priloga 

»PRILOGA 2 

SKUPNE METODE OCENJEVANJA HRUPA 

Metode za ocenjevanje so določene v Prilogi Direktive Komisije (EU) 2015/996 z dne  
19. maja 2015 o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 168 z dne 1. 7. 2015, str. 1)«. 
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2669. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), 
96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, 
št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena 
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 
– ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah  

Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 

za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 
57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 
54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19 in 35/19) se v 5. členu v 
tretjem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v 
tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem 
koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem 
letu, razen če je javni uslužbenec zaprosil za koriščenje letnega 
dopusta in je bila izraba sorazmernega letnega dopusta v Re-
publiki Sloveniji zavrnjena zaradi delovnih potreb delodajalca,«.

V tretjem odstavku se za četrto alinejo doda nova peta 
alineja, ki se glasi:

»– v času priprav in usposabljanj za delo na delovnem 
mestu v tujini, pred nastopom dela v tujini.«.

2. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »četrte,«.

3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(dodatek za nevarnost)

(1) Dodatek za nevarnost pripada javnim uslužbencem za 
tisti mesec, ko opravljajo delo pretežno na območju ali lokaciji, 
na katerih:

– je bil v zadnjem letu preprečen ali izveden teroristič-
ni napad večje razsežnosti ali so pogosti teroristični napadi 
manjše razsežnosti ali obstajajo drugi dejavniki tveganja, ki 
bistveno vplivajo na varnost javnih uslužbencev v tujini, pri 
čemer na območju ali lokaciji ne potekajo oboroženi spopadi 
med sprtimi stranmi;

– so občasni oboroženi spopadi med sprtimi stranmi ali 
občasni napadi na javne uslužbence pri opravljanju dela na 
mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah ali je na 
območju ali lokaciji razglašena najvišja stopnja teroristične 
ogroženosti;

– so pogosti oboroženi spopadi med sprtimi stranmi ali so 
bili preprečeni oziroma so pogosti napadi na javne uslužbence 
pri opravljanju dela na mirovnih operacijah in mednarodnih 
civilnih misijah ali so bile teroristične aktivnosti usmerjene ne-
posredno proti javnim uslužbencem ali predstavništvom Repu-
blike Slovenije;

– so nenehni oboroženi spopadi med sprtimi stranmi ali 
nenehni napadi na javne uslužbence pri opravljanju dela na 
mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah ali so na 
območju ali lokaciji razglašene vojne razmere.

(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve 
alineje prejšnjega odstavka znaša 302,55 eura, iz druge alineje 
prejšnjega odstavka 507,03 eura, iz tretje alineje prejšnjega 
odstavka 608,44 eura in iz četrte alineje prejšnjega odstavka 
1.216,88 eura.

(3) Pripadniku policije, ki na območju ali lokaciji skladno s 
prvim odstavkom tega člena opravlja posebno nevarne naloge, 
pripada dodatek v višini 304,21 eura. Te so:

– naloge pirotehnika,
– naloge pripadnika protiteroristične enote,
– naloge pripadnika enote za delovanje pod krinko ali za 

varovanje zaščitenih prič ali drugih varovanih oseb.
(4) Javni uslužbenci so do dodatka iz prvega odstavka 

tega člena upravičeni na podlagi sklepa o določitvi ocene sto-
pnje nevarnosti iz prvega odstavka tega člena, ki jo sprejme 
sekretariat Sveta za nacionalno varnost na predlog organa, ki 
napotuje javne uslužbence na delo v tujino. V sklepu sekretari-
ata Sveta za nacionalno varnost se navedeta območje ali loka-
cija in obdobje veljave ocene, ki je lahko določno ali do preklica.

(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov pripada pri-
padnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžno-
stih, ki občasno opravljajo naloge osebja posadke zrakoplova 
na kriznem območju, dodatek v višini 304,21 eura.«.

4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(dodatek za posebne življenjske razmere v tujini)

Javnim uslužbencem v tujini, ki opravljajo naloge na ob-
močjih, na katerih so življenjske razmere posebno težke, pripa-
da dodatek. Upoštevajoč merila, kot so neobičajne podnebne 
razmere, ki bistveno odstopajo od običajnih podnebnih razmer 
v Republiki Sloveniji (npr. izjemno visoke ali nizke temperature, 
zračna vlaga, pogosta tropska, monsunska ali podobna neurja, 
peščeni viharji), slabe higienske razmere, huda onesnaženost, 
izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam, ob-
stoj zdravju škodljivih in strupenih snovi ter radioloških, biolo-
ških in kemičnih snovi ter druge vrste posebno težkih življenj-
skih razmer v določenem kraju, vlada na predlog ministrstva, 
pristojnega za zunanje zadeve, na podlagi različnih virov, kot 
so zlasti informacije pristojnih služb Evropske unije ali drugih 
mednarodnih organizacij ter poročanj predstavništev Republike 
Slovenije v tujini, s sklepom najmanj enkrat letno uvrsti obmo-
čja v tri skupine, za katere znaša dodatek:

– izjemno težke razmere 1.000 eurov,
– zelo težke razmere 300 eurov,
– težke 200 eurov.«.

5. člen
V 24. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obve-

zno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega 
zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja ter zavarovanja 
za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo se izvede v 
višini dejansko plačanih prispevkov za prostovoljno vključitev 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanja 
za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, vendar ne 
več kot bi znašali prispevki delodajalca in delojemalca, ki se iz-
računajo od osnove, od katere so bili plačani prispevki zakonca 
oziroma zunajzakonskega partnerja v zadnjem polnem mese-
cu pred odhodom v tujino. V primeru prejemanja bolniškega 
nadomestila oziroma nadomestila za nego otroka ali družin-
skega člana se upošteva zadnji polni mesec, ki ni vključeval 
navedenih nadomestil, če je to ugodneje za zakonca oziroma 
zunajzakonskega partnerja. Če je bila osnova zakonca oziro-



Stran 7106 / Št. 59 / 4. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije

ma zunajzakonskega partnerja iz prejšnjega stavka v zadnjem 
mesecu za več kot 25 % višja od povprečja zadnjih šestih 
mesecev, se kot osnova upošteva povprečje osnov v zadnjih 
šestih mesecih, razen v primeru, ko se je osnova zvišala zaradi 
zaključka dela s krajšim delovnim časom na podlagi zakona, ki 
ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Če je osnova 
iz tega odstavka nižja od najnižje osnove, ki jo za prostovoljno 
vključitev v zavarovanje določajo področni predpisi, se kot 
osnova določi najnižja osnova v skladu s področnimi predpisi.«.

6. člen
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada dnevni-

ca za službeno potovanje zunaj kraja opravljanja dela v skladu 
z uredbo, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v 
tujino, kot to velja za javne uslužbence v Republiki Sloveniji. 
Če javni uslužbenec potuje v Republiko Slovenijo, mu v skladu 
s kolektivno pogodbo pripada dnevnica za službeno potovanje 
v Republiki Sloveniji.«.

V drugem odstavku se črtata vejica in besedilo »in učite-
ljem na delu v tujini«.

7. člen
V 28. členu se v prvem odstavku za besedo »minister« 

doda besedilo »ali oseba, ki jo za to pooblasti,«.

8. člen
V 31. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alineje 

doda nov stavek, ki se glasi:
»Stroški lastnega prevoza se povrnejo na podlagi ustre-

znih dokazil o opravljeni poti.«.

9. člen
V 40. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo 

»in učiteljem na delu v tujini«.

10. člen
V 42.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vodji predstavništva in njegovemu namestniku, vodji 

Političnega in varnostnega odbora v Stalnem predstavništvu 
Republike Slovenije pri Evropski uniji (SPBR), policijskemu 
atašeju, obrambnemu atašeju, obrambnemu predstavniku pri 
OZN, obrambnemu predstavniku Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE), vodji obrambnega in vojaškega 
dela Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Natu, 
vodji obrambnega in vojaškega dela Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Evropski uniji ter nacionalnemu voja-
škemu predstavniku pri Zavezniškem poveljstvu za operacije 
(ACO), obrambnemu svetovalcu v Črni Gori, nacionalnemu 
predstavniku v Nacionalnem predstavništvu za povezave pri 
zavezniškem poveljstvu za transformacijo (ACT) se lahko izpla-
ča nadomestilo za sodelovanje zakonca ali zunajzakonskega 

partnerja pri diplomatskih družabnih dejavnostih. Na podlagi 
dokazil nadomestilo znaša največ 300 eurov mesečno, za 
namestnike pa največ 100 eurov mesečno.«.

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

sestavni del te uredbe.

12. člen
V Prilogi 3 se šesti stolpec z opisom »Učitelji (%)« črta.

13. člen
V Prilogi 4 se za vrstico z navedbo v prvem stolpcu 

»TG27001« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
TH17002 MLADI RAZISKOVALEC VII/2 90

«.
Za vrstico z navedbo v prvem stolpcu »TJ17004« se doda 

nova vrstica, ki se glasi:
»
TJ17005 KORESPONDENT ATAŠE VII/2 VII/2 110

«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
Vlada sprejme sklep o določitvi dodatka za posebne ži-

vljenjske razmere v tujini v skladu s spremenjenim 16. členom 
uredbe najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe. 
Do njegove uveljavitve se za določitev dodatka za posebne 
življenjske razmere v tujini uporabljajo akti, izdani pred uvelja-
vitvijo te uredbe.

15. člen
Izplačilo dodatka za nevarnost v skladu s spremenjenim 

15. členom uredbe se začne po izdaji sklepa Sekretariata Sveta 
za nacionalno varnost. Do takrat se uporablja zadnji objavljeni 
sklep Sekretariata Sveta za nacionalno varnost.

16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, spremenjena Priloga 2 pa se 
uporablja od obračuna plač za mesec oktober 2019 dalje.

Št. 00714-26/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-3130-0024

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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PRILOGA 

 »Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN) 

Kraj Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ=100) 
Abu Dabi 1,1220  
Aman 1,1829  
Ankara 0,9390  
Atene 0,9756  
Bagdad 1,1220  
Beograd 0,9878  
Berlin 1,0301  
Bern 1,2561  
Brasilia 1,0488  
Bratislava 1,0244  
Bruselj 1,1707  
Budimpešta 1,0488  
Buenos Aires 1,0366  
Bukarešta 0,9756  
Canberra 0,9840  
Carigrad 0,9634  
Celovec 1,1341  
Cleveland 1,0366  
Dublin 1,0244  
Dunaj 1,1463  
Düsseldorf 1,0909  
Haag 1,0976  
Hamburg 1,0811  
Helsinki 1,0854  
Jeruzalem 1,1707  
Kabul 1,1463  
Kairo 1,0366  
Kijev 1,0488  
Kopenhagen 1,1707  
Lizbona 1,0732  
Ljubljana 1,0000  
London 1,0854  
Lyon 1,0488  
Madrid 1,0000  
Milano 1,1220  
Monošter 1,0122  
Moskva 1,1707  
München 1,1067  
N'Djamena 1,1098  
New Delhi 1,0122  

Priloga
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2 
 

Kraj Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ=100) 
New York 1,2195  
Oslo 1,1341  
Ottawa 1,0531  
Pariz 1,0976  
Peking 1,1463  
Podgorica 1,0000  
Praga 1,0244  
Pretoria 1,0244  
Priština 0,9634  
Riga 1,1220  
Rim 1,0732  
Riyadh 1,0732  
Sarajevo 0,9512  
Skopje 0,9756  
Sofija 1,0122  
Stockholm 1,0122  
Strasbourg 1,0244  
Šanghaj 1,1585  
Tbilisi 1,0122  
Teheran 1,0122  
Tel Aviv 1,1495  
Tirana 0,9878  
Tokio 1,1951  
Trst 1,0610  
Varšava 0,9512  
Vatikan 1,0732  
Vilna 1,0610  
Washington 1,1463  
Zagreb 1,0122  
Ženeva 1,2561  

«. 
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2670. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun 
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 

plač v javnem sektorju

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 

izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 
48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 
12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 
6/19 in 51/19) se v 2. členu v vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 
1 v stolpcu C1 v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dose-
danji točki (3) in (4) postaneta točki (2) in (3).

V vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 2 v stolpcu C1 se v 
stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do 
(5) postanejo točke (2) do (4).

V vrstici s šifro Z124 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 se v 
stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do 
(4) postanejo točke (2) do (3).

V vrstici s šifro Z151 se stolpec »Pomen izraza« spremeni 
tako, da se glasi: »Z151 = Z100/Z050 – osnovna plača/Z050«.

2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici v vrstici 

s šifro C100 v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »0,4« 
doda besedilo »0,3 ali«.

V vrstici s šifro C110 se v stolpcu »Faktor/vrednost« pred 
številom »0,9« doda besedilo »0,75 ali«, v stolpcu »Način izra-
čuna« pa se za podpičjem doda besedilo »32.a člen ZSPJS;«.

V vrstici s šifro C111 se v stolpcu »Faktor/vrednost« pred 
številom »1,2« doda besedilo »0,9 ali«, v stolpcu »Način izra-
čuna« pa se za podpičjem doda besedilo »32.a člen ZSPJS;«.

V vrsticah s šiframi od O010 do O042 se v stolpcu »Vrsta 
izplačila« za besedo »časa« doda besedilo »za sodnike in dr-
žavne tožilce«, v stolpcu »Način izračuna« pa se črta besedilo 
»48. člen KPJS;«.

V vrsticah s šiframi od O060 do O110 se v stolpcu »Vrsta 
izplačila« besedo »prek« nadomesti z besedo »preko«, v stolp-
cu »Način izračuna« pa se črta besedilo »in 32.a«.

3. člen
V 19.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razlika do minimalne plače se izračuna iz bruto urne 

postavke za razliko do minimalne plače (Z151) za število nor-
miranih ur rednega dela (Z061). Izračunani znesek je razlika do 
minimalne plače A020 (A020 = Z151 X Z061).«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Spremenjena 2. člen in prvi odstavek 19.a člena uredbe 

se začneta uporabljati 1. januarja 2020, do takrat pa se upo-
rabljata 2. člen in prvi odstavek 19.a člena Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 
67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 
24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19).

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-25/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-3130-0037

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik

2671. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik 
državnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi  

Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik 
državnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni 

spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 39/16) se v 
8. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. voziti se z motornimi vozili, razen za potrebe vzdrže-
vanja, oskrbe, raziskovanja, intervencij in zagotavljanja orga-
nizirane dostopnosti spomenika,«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-6/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-3340-0011

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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POPRAVKI

2672. Popravek Sklepa o imenovanju predsednice 
in članov Nacionalnega sveta za kulturo

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

P O P R A V E K
Sklepa o imenovanju predsednice in članov 

Nacionalnega sveta za kulturo

V Sklepu o imenovanju predsednice in članov Nacio-
nalnega sveta za kulturo, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 58/19 z dne 27. 9. 2019, se ime in priimek člana »Matija 
ČANDER« pravilno glasi »Mitja ČANDER«.

Št. 610-01/19-4/18
Ljubljana, dne 1. oktobra 2019
EPA 714-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar
generalna sekretarka
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