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DRŽAVNI ZBOR
157. Sklep o imenovanju ministric in ministrov

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 
75/16 in 92/21) ter 112. in 232. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je 
Državni zbor na seji 24. januarja 2023 sprejel

S K L E P
o imenovanju ministric in ministrov

Za ministrici in ministre se imenujejo:
– mag. Alenka Bratušek za ministrico za infrastrukturo,
– Uroš Brežan za ministra za naravne vire in prostor,
– dr. Darjo Felda za ministra za vzgojo in izobraževanje,
– Matjaž Han za ministra za gospodarstvo, turizem in 

šport,
– dr. Aleksander Jevšek za ministra za kohezijo in regi-

onalni razvoj,
– mag. Bojan Kumer za ministra za okolje, podnebje in 

energijo,
– Simon Maljevac za ministra za solidarno prihodnost,
– dr. Igor Papič za ministra za visoko šolstvo, znanost in 

inovacije,
– dr. Emilija Stojmenova Duh za ministrico za digitalno 

preobrazbo.

Št. 020-12/23-3/30
Ljubljana, dne 24. januarja 2023
EPA 539-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PREDSEDNICA REPUBLIKE
158. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije 
v Republiki Litvi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) 
in četrtega odstavka 17.a 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) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Litvi

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Litvi s sedežem v Rigi postavim Tomaža 
Matjašca.

Št. 501-03-1/2023-2
Ljubljana, dne 23. januarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

159. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije 
v Republiki Maldivi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) 
in četrtega odstavka 17.a 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) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Republiki Maldivi

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Maldivi s sedežem v New Delhiju postavim 
Matejo Vodeb Ghosh.

Št. 501-03-2/2023-2
Ljubljana, dne 23. januarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
160. Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, 

digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja 
cene blaga

Na podlagi petega odstavka 14. člena in za izvrševanje 
15. in 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 
št.130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

P R A V I L N I K
o načinu označevanja cen blaga, digitalnih 

vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način označevanja prodajnih cen 
in cen za enoto blaga ter način označevanja prodajnih cen 
digitalnih vsebin ter cen storitev, ki jih podjetja ponujajo po-
trošnikom, in pravila v zvezi z obveznostmi podjetij pri objavi 
znižanja cene blaga.

(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije 
delno prenaša Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri ozna-
čevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z 
dne 18. 3. 1998, str. 27), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 
2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novem-
bra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 
98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije 
o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 7).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »prodajna cena blaga« je cena za enoto blaga ali za 

določeno količino blaga skupaj z davkom in vsemi drugimi 
dajatvami;

2. »cena za enoto blaga« je cena blaga skupaj z davkom 
in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en liter, en me-
ter, en kvadratni meter ali en kubični meter blaga ali za neko 
drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno 
uporablja pri prodaji določenega blaga;

3. »blago, ki se prodaja nepakirano v razsutem stanju« je 
blago, ki ni vnaprej pakirano in ga merimo v prisotnosti potro-
šnika, kolikor narava blaga to dopušča;

4. »cena storitve« je cena storitve skupaj z davkom in z 
vsemi drugimi dajatvami;

5. »cena digitalne vsebine« je cena skupaj z davkom in z 
vsemi drugimi dajatvami.

3. člen
(označevanje cen)

V primeru, da je poleg cene v eurih cena za blago, digital-
no vsebino ali za storitve označena tudi v drugih valutah, mora 
biti poleg zneska v eurih tudi oznaka EUR.

II. OZNAČEVANJE CEN BLAGA

4. člen
(označevanje cen blaga)

(1) Vse blago mora biti na prodajnem mestu označeno s 
prodajno ceno.

(2) Vse blago mora biti označeno tudi s ceno za enoto.

(3) V primeru znižanja cene blaga iz 9. člena tega pravil-
nika mora biti blago označeno tudi s prejšnjo ceno za enoto in 
znižano ceno za enoto.

(4) Cene za enoto iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena ni treba označevati, če je enaka prodajni ceni ali če to 
ne bi bilo koristno zaradi narave ali namena blaga, zlasti če:

1. količina blaga ni pomembna za primerjavo cen ali
2. se v isti embalaži prodaja različno blago.
(5) Blago, ki se prodaja nepakirano v razsutem stanju, 

mora imeti označeno le ceno za enoto blaga.
(6) Blago v izložbah prodajaln mora biti označeno s cena-

mi iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena.
(7) Razstavljeno blago, ki je namenjeno za prodajo ali za 

zbiranje ponudb, mora biti označeno s ceno iz prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka tega člena.

(8) Ne glede na drugi odstavek tega člena v prodajalnah, 
katerih površina prodajnega prostora je manjša od 500 m2, 
blaga ni treba označiti tudi s ceno za enoto.

5. člen
(izjeme od označevanja cen blaga)

Ne glede na prejšnji člen ni treba označiti blaga s ceno v 
naslednjih primerih:

1. pri blagu, ki se potrošniku dobavlja kot sestavni del 
storitve;

2. pri prodaji blaga na dražbi;
3. pri prodaji umetniških del in starin;
4. pri razstavljenem blagu, ki ni namenjeno niti prodaji niti 

za zbiranje ponudb ter je to nedvoumno označeno;
5. pri blagu, namenjenemu le za okrasitev poslovnih pro-

storov in izložb.

6. člen
(način označevanja cen blaga)

(1) Cena blaga mora biti označena na prodajnem mestu 
na blagu.

(2) Cena se lahko označi tudi na enega od naslednjih 
načinov, vendar tako, da ne obstaja možnost zamenjave s ceno 
drugega blaga:

1. na polici, kjer je blago nameščeno;
2. na izvirni embalaži blaga;
3. v obliki cenika;
4. v katalogu;
5. na drug ustrezen način na prodajnem mestu, ki izpol-

njuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika.

7. člen
(drugi načini označevanja cen blaga)

(1) Cene blaga, ki so označene na polici, morajo biti ozna-
čene pred, pod ali nad blagom z imenom blaga.

(2) Pri istovrstnem blagu z različno neto težo ali z različno 
prostornino mora biti na oznaki cene poleg imena blaga tudi 
navedba neto teže ali prostornine.

(3) Za blago, ki se ne nahaja v prodajalni, se cene lahko 
označijo s cenikom ali s katalogom, ki mora biti dostopen 
potrošniku.

8. člen
(jasnost označevanja cen blaga)

(1) Označitev cen na prodajnem mestu v skladu s 6., 7. in 
9. členom in oglaševanje znižanja cene blaga iz 9. člena tega 
pravilnika mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in 
za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.

(2) Cena je nedvoumno označena, če je ni mogoče za-
menjati s ceno istovrstnega blaga ali s ceno drugega blaga, ki 
se nahaja v neposredni soseščini.

(3) Prodajna cena in cena za enoto blaga na prodajnem 
mestu sta označeni čitljivo, če je velikost številk najmanj 3 mm. 
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Pri označevanju cen v obliki cenika sta prodajna cena in cena 
za enoto blaga označeni čitljivo, če je velikost številk najmanj 
5 mm. Pri označevanju cen na polici, kjer je blago nameščeno, 
je prodajna cena označena čitljivo, če je velikost številk najmanj 
4 mm, cena za enoto blaga pa, če je velikost številk najmanj 
2 mm.

(4) Objava znižane cene in prejšnje cene iz 9. člena tega 
pravilnika je na prodajnem mestu označena čitljivo, če je ve-
likost številk najmanj 3 mm. Pri objavi cen v obliki cenika sta 
znižana cena in prejšnja cena označena čitljivo, če je velikost 
številk najmanj 5 mm. Pri označevanju cen na polici, kjer je 
blago nameščeno, sta znižana cena in prejšnja cena označeni 
čitljivo, če je velikost številk najmanj 4 mm, znižana cena za 
enoto blaga in prejšnja cena za enoto blaga pa, če je velikost 
številk najmanj 2 mm.

III. OBJAVA ZNIŽANJA CENE BLAGA

9. člen
(objava znižanja cene blaga)

(1) Znižanje cene blaga iz prvega odstavka 15. člena Za-
kona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.130/22; v nadalj-
njem besedilu: ZVPot-1) pomeni kakršnokoli objavo znižanja 
cene blaga ter zajema označevanje cene blaga na prodajnem 
mestu in oglaševanje znižanja cene blaga, ter ne glede na to, 
če gre za znižanje cene blaga, ki se navaja v znesku, odstotku 
popusta ali na drug način, ki ima naravo znižanja cene blaga.

(2) Znižanje cene blaga iz prvega odstavka 15. člena 
ZVPot-1 ne pomeni:

1. spremembe prodajne cene blaga, ki nima narave zni-
žanja cene blaga (nihanje prodajne cene blaga);

2. primerjave prodajne cene blaga med različnimi podjetji, 
ki nima narave znižanja cene blaga;

3. trditve oziroma objave, ki nima narave znižanja cene 
blaga;

4. popusta ob pogoju nakupa več kosov blaga ali popusta 
ob nakupu nad določeno vrednostjo;

5. zbiranja in unovčevanja točk ali drugih enot, pridoblje-
nih v okviru programa zvestobe na podlagi prejšnjih nakupov 
potrošnika;

6. znižanja cene blaga, ki je namenjeno posameznemu 
potrošniku ob posebnih priložnostih;

7. znižanja cene za en kos blaga po izbiri potrošnika, če 
ob objavi ni določljivo, katero blago bo potrošnik izbral.

(3) Prejšnja cena iz drugega odstavka 15. člena ZVPot-1 
ne pomeni:

1. znižanja cene blaga, ki je pred potekom roka uporab-
nosti, hitro pokvarljivega blaga in blaga z napako in

2. primerov iz 4. do 7. točke prejšnjega odstavka.
(4) Kadar je v objavo znižane cene zajet širok nabor blaga 

in pred nakupom ni določljivo, katero blago bo potrošnik izbral, 
lahko podjetje pri oglaševanju izpusti navajanje znižane in 
prejšnje cene za blago, ki je zajeto v znižanje cene. Znižana in 
prejšnja cena blaga, zajetega v takšno znižanje cene, morata 
biti navedeni skladno z načini označitve cene blaga na prodaj-
nem mestu iz 6. in 7. člena tega pravilnika.

(5) Kadar se pri objavi znižane cene blago prodaja po 
različnih cenah prek različnih prodajnih kanalov oziroma pro-
dajnih mest, mora podjetje kot prejšnjo ceno za zadevno blago 
v posameznem prodajnem kanalu oziroma na posameznem 
prodajnem mestu navesti najnižjo ceno, ki se je v posameznem 
prodajnem kanalu oziroma na posameznem prodajnem mestu 
uporabljala v zadnjih 30 dneh.

IV. OZNAČEVANJE CEN STORITEV

10. člen
(označevanje cen storitev)

Cene za vse storitve morajo biti označene kot cene v 
obliki cenika.

11. člen
(drugi načini označevanja cen storitev)

Pri storitvah, pri katerih cene ni mogoče označiti kot cene 
za vrsto storitve v skladu z 2. členom tega pravilnika, se ceno 
storitve lahko označi na enega od naslednjih načinov:

1. kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v 
poslovnem prostoru izvajalca storitve;

2. kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve na 
kraju samem;

3. kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve;
4. kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto;
5. kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug 

način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih storitev.

12. člen
(izjeme od označevanja cen storitev)

V primeru, ko bi bila zaradi velikega števila storitev, ki jih 
ponuja podjetje potrošnikom, objava cen za storitve na ceniku 
dvoumna, slabo vidna in težko prepoznavna, ali če podjetje 
opravlja storitve izključno na terenu in nima poslovnega pro-
stora za opravljanje storitev, so lahko cene storitev potrošniku 
dostopne in razvidne:

1. s katalogom storitev s cenami;
2. s posebno brošuro z nedvoumnim opisom storitev s 

cenami;
3. s prospekti z nedvoumnim opisom storitev s cenami;
4. na drug ustrezen način.

13. člen
(jasnost označevanja cen storitev)

(1) Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko 
prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem 
mestu.

(2) Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni 
mogoče zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v nepo-
sredni soseščini.

(3) Cena za storitve je v poslovnem prostoru označena 
čitljivo, če je velikost črk in številk na ceniku za storitve najmanj 
5 mm.

(4) Cena za storitev mora biti potrošniku lahko dostopna 
ter mora biti objavljena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, 
kjer je ta storitev potrošniku ponujena.

(5) Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik 
obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njego-
vega dela, kjer se nahajajo potrošniki.

14. člen
(cenik vgrajenega blaga)

Če se vgrajeno blago za opravljeno storitev obračuna 
posebej, mora biti potrošniku na razpolago cenik vgrajenega 
blaga.

V. OZNAČEVANJE CEN DIGITALNE VSEBINE

15. člen
(smiselna uporaba določb)

Za označevanje cen digitalnih vsebin se smiselno upora-
bljajo določbe 4., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
(uporaba določb o označevanju prejšnje cene  

za enoto blaga)
Prejšnje cene za enoto blaga iz tretjega odstavka 4. člena 

v primeru objave znižanja cene blaga iz 9. člena tega pravilni-
ka, kadar ne gre za dolžnost označevanja le cene za enoto bla-
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ga iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, ni treba označiti 
do šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.

17. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list 
RS, št. 63/99, 27/01, 65/03 in 130/22 – ZVPot-1).

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.

Št. 007-318/2022
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2022-2130-0035

Matjaž Han
minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

161. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene 
uradne osebe Javne agencije 
Republike Slovenije za varstvo konkurence

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena in za izvrševanje 
56. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence 
(Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo izdaja

P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe 

Javne agencije Republike Slovenije  
za varstvo konkurence

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa obliko službene izkaznice pooblašče-
ne uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za var-
stvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) in postopek 
za njeno izdajo.

2. člen
(izdaja izkaznice)

(1) Službena izkaznica (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) 
se izda pooblaščenim uradnim osebam agencije za opravljanje 
preiskave v skladu s pooblastili po Zakonu o preprečevanju 
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadalj-
njem besedilu: zakon), ter se z njo izkazuje pooblaščenost za 
izvajanje teh pooblastil.

(2) Do izdaje službene izkaznice se pooblaščene uradne 
osebe agencije pri opravljanju preiskave izkazujejo s potrdi-
lom direktorja agencije, da imajo pooblastilo za opravljanje 
preiskave.

3. člen
(ovitek izkaznice)

Izkaznica je vstavljena v usnjen ovitek, ki je sestavni del 
izkaznice.

4. člen
(oblika in sestavine ovitka izkaznice)

Temno moder usnjeni ovitek v velikosti 100 x 70 mm ima:
– na prvi strani v zlati barvi na vrhu vtisnjen grb Repu-

blike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA 

SLOVENIJA”. Pod besedilom “REPUBLIKA SLOVENIJA” je 
napisan naziv: “JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA VARSTVO KONKURENCE”;

– drugo in zadnjo stran prazno;
– na drugi strani pod prozornim ovitkom prostor za izka-

znico.

5. člen
(oblika in sestavine izkaznice)

(1) Obrazec izkaznice v velikosti 85 x 55 mm vsebuje:
1. na prvi strani:
a) v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo imetnika 

izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
b) pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– registrske številke,
c) desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slo-

venije in napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”, pod njim pa napis 
“JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO 
KONKURENCE”;

č) poleg fotografije v srednjem delu napis “SLUŽBENA 
IZKAZNICA”;

d) v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdaja-
telja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;

e) v sredini spodaj je prostor za žig izdajatelja.
2. Na hrbtni strani izkaznice je navedeno naslednje be-

sedilo:
“Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na 

način, kot je določeno z zakonom, ki ureja preprečevanje ome-
jevanja konkurence, izvaja pooblastila na celotnem območju 
Republike Slovenije”.

(2) Osnovna barva izkaznice je svetlo modra, barva tiska 
oziroma napisov pa črna.

6. člen
(evidenca)

(1) O izdanih, zamenjanih, izgubljenih in uničenih izkazni-
cah se vodi evidenca v notranji organizacijski enoti agencije, 
pristojni za kadrovske zadeve.

(2) Evidenca o izkaznicah vsebuje:
1. osebno ime in priimek imetnika izkaznice;
2. datum izdaje;
3. registrsko številko;
4. datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo 

izkaznice ter
6. izkaznice v hranjenju zaradi težje disciplinske kršitve 

pooblaščene uradne osebe.

7. člen
(prenehanje veljavnosti izkaznice)

(1) Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice v 

agenciji;
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za 

katero ni predpisanih pooblastil.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izka-

znico takoj vrniti pristojni notranji organizacijski enoti agencije 
iz prvega odstavka prejšnjega člena.

8. člen
(zamenjava izkaznice in izdaja nove izkaznice)

(1) Izkaznica se zamenja oziroma izda nova, če:
– jo imetnik izgubi ali mu je bila odtujena;
– je izkaznica poškodovana;
– se spremenijo podatki imetnika.
(2) Imetnik mora v primeru katerega koli razloga iz prej-

šnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti pristojni no-
tranji organizacijski enoti agencije iz prvega odstavka 6. člena 
tega pravilnika, da to označi v svojih evidencah.
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9. člen
(odvzem izkaznice)

Izkaznica se pooblaščeni uradni osebi agencije odvzame 
za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, 
ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog 
nadzora.

10. člen
(uničenje izkaznic)

Vrnjene izkaznice po 7. in 8. členu tega pravilnika se ko-
misijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic določi pristojni 
minister. O uničenju se sestavi zapisnik. Za uničenje se šteje 
večkratno preluknjanje izkaznice.

11. člen
(objava predloge ovitka in obrazca)

Ovitek in obrazec izkaznice po določbah tega pravilnika 
sta objavljena v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega 
pravilnika.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

12. člen
(uporaba in veljavnost že izdanih izkaznic)

Službene izkaznice, izdane na podlagi Pravilnika o služ-
beni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije 
Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, 
št. 101/13), ostanejo v veljavi.

13. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne 
agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list 
RS, št. 101/13 in 130/22 – ZPOmK-2).

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.

Št. 007-423/2022
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2022-2130-0051

Matjaž Han
minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Priloga 1 

 
1. ovitek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. vsebina izkaznice – prva stran 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vsebina izkaznice – hrbtna stran 

 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

VARSTVO KONKURENCE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA VARSTVO 
KONKURENCE 

SLUŽBENA IZKAZNICA 

_____________________ 
Podpis izdajatelja 

Datum: ____________ 
žig (osebno ime) 

Zap. št.: 

 

Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in 
na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja 
preprečevanje omejevanja konkurence, izvaja 
pooblastila na celotnem območju Republike 

Slovenije. 
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162. Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis 
potrošniških organizacij v register

Na podlagi četrtega odstavka 226. člena in za izvrševanje 
225. člena ter prvega in drugega odstavka 226. člena Zakona 
o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

P R A V I L N I K
o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških 

organizacij v register

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način vpisa potrošniških organizacij 
v register potrošniških organizacij (v nadaljnjem besedilu: re-
gister) ter organizacijske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati organizacija za vpis v register.

2. člen
(pogoji)

Potrošniška organizacija mora za vpis v register izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– registrirana je kot društvo ali zavod ali druga organi-
zacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in so jo ustanovili 
potrošniki zaradi varstva svojih pravic;

– je nevtralna ter neodvisna od interesov ponudnikov 
blaga in storitev;

– razpolaga s poslovnimi prostori, ki omogočajo neposre-
dno poslovanje s potrošniki, pri čemer se stanovanje ne šteje 
kot poslovni prostor;

– ob vhodu v poslovni prostor ima na vidnem mestu napis 
z navedbo imena organizacije in uradnih ur;

– vzpostavljeno ima delujočo spletno stran;
– v okviru svojega dela ima določene uradne ure ter ima 

opredeljene načine in poti komuniciranja s potrošniki;
– potrošnikom zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

3. člen
(postopek vpisa)

Potrošniška organizacija vloži vlogo za vpis v register 
pri ministrstvu. V vlogi navede dejstva in predloži dokaze, iz 
katerih izhaja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena, zlasti:

– izjavo o nevtralnosti ter neodvisnosti od interesov ponu-
dnikov blaga in storitev;

– dokazilo o razpolaganju s poslovnimi prostori, in sicer 
pogodbo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov;

– dokazilo o napisu imena organizacije in uradnih ur ob 
vhodu v poslovni prostor;

– izjavo o načinu in poteh komuniciranja s potrošniki ter 
opis načina in poti komuniciranja;

– dokazilo o delovanju spletne strani;
– izjavo o zagotavljanju in o načinu zagotavljanja varstva 

osebnih podatkov potrošnikov.

4. člen
(vpis podatkov)

V register se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bil vpis 

opravljen;
– ime potrošniške organizacije;
– podatki o registraciji društva, zavoda ali druge organi-

zacije;
– sedež potrošniške organizacije;
– temeljni akt društva, zavoda ali druge organizacije (da-

tum, številka);
– številka in datum odločbe, na podlagi katere je bil opra-

vljen izbris potrošniške organizacije.

5. člen
(sprememba podatkov)

O vsaki spremembi podatkov, določenih s tem pravilni-
kom, mora vpisana potrošniška organizacija obvestiti ministr-
stvo najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve spremembe. 
Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v regi-
ster.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organi-
zacij v register (Uradni list RS, št. 8/12 in 130/22 – ZVPot-1).

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.

Št. 007-321/2022
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-2130-0038

Matjaž Han
minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

163. Pravilnik o standardih in normativih 
za financiranje in izvajanje programov 
in dejavnosti za odrasle

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, petega odstavka 
47. in 58. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list 
RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) minister za izobraževanje, 
znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o standardih in normativih za financiranje  

in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo:
– normativi in standardi za določitev vrednosti javnove-

ljavnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem 
besedilu: metodologija), po katerih se ne pridobi javnoveljavna 
izobrazba, neformalnih izobraževalnih programov za odrasle, 
programov usposabljanja in izpopolnjevanja in študijskih pro-
gramov za izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: programi),

– metodologija za določitev vrednosti drugih dejavnosti, 
ki so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 24. člena Zakona 
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – 
ZFRO; v nadaljnjem besedilu: dejavnosti) in

– standardi prostorov in opreme za izvajanje javnove-
ljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne 
pridobi javnoveljavna izobrazba.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:
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1. izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja programe 
oziroma dejavnosti za odrasle (v nadaljnjem besedilu: izvaja-
lec);

2. posameznik, ki izvaja program oziroma dejavnost, je: 
učitelj, predavatelj, laborant, izobraževalec odraslih;

3. udeleženci programov in dejavnosti (v nadaljnjem be-
sedilu: udeleženci) so odrasli, ki so vpisani v program oziroma 
vključeni v dejavnosti;

4. javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle so pro-
grami, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, ude-
leženec pa pridobi potrdilo o usposabljanju, ki je javna listina, 
s prilogo, ki je popis znanj in veščin, pridobljenih v programu;

5. neformalni izobraževalni programi za odrasle so splo-
šnoizobraževalni programi, po katerih se ne pridobi javnove-
ljavna izobrazba, niti poklicna ali dodatna kvalifikacija;

6. programi usposabljanja in izpopolnjevanja so programi, 
ki omogočajo poglabljanje in razširjanje strokovnega znanja ter 
spretnosti in poklicnih zmožnosti. Če so oblikovani v skladu s 
poklicnim standardom in sprejeti po postopku, določenem za 
sprejem izobraževalnih programov, udeleženec pridobi poklic-
no kvalifikacijo na isti ravni, kot je kvalifikacija izobrazbe;

7. študijski programi za izpopolnjevanje so programi, ki so 
namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju in po-
glabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni. Udeleženec pridobi 
poklicno kvalifikacijo na isti ravni, kot je kvalifikacija izobrazbe;

8. dejavnosti so izmenjava znanja in druge oblike uče-
nja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v 
izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju 
izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična 
dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge;

9. učna pomoč je nudenje strokovne pomoči udeležencu 
pri usvajanju vsebin in ciljev programa na individualni ali sku-
pinski način.

II. VREDNOST PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI

3. člen
(elementi za določitev vrednosti)

(1) Vrednost programov in dejavnosti je seštevek stroškov 
dela in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za njihovo izved-
bo, upoštevajoč trajanje programa ali dejavnosti.

(2) Stroški dela vključujejo plače, prispevke delodajalca, 
stroške iz dela in druge osebne prejemke delavcev, določene 
v 4. in 5. členu tega pravilnika.

(3) Izdatki za blago in storitve vključujejo stroške, ve-
zane na izvedbo programa ali dejavnosti, kot na primer učila 
in učni pripomočki kot drobni inventar, strokovna literatura, 
potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, telekomunika-
cijske povezave (telefon, internet), material za tiskanje (papir), 
nadomestila delavcem (npr. dnevnice), čistila, stroški plačilne-
ga prometa, usposabljanje in izobraževanje posameznikov, ki 
izvajajo program ali dejavnost.

(4) Kot obračunski element se za oblikovanje ene skupine 
programa ali dejavnosti uporabi 12 udeležencev.

(5) Cene programov in dejavnosti na uro določi minister 
v skladu s tem pravilnikom do konca leta za naslednje prora-
čunsko leto.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister med 
proračunskim letom spremeni vrednost cene programa in de-
javnosti na uro zaradi uskladitve s proračunskimi zmožnostmi.

4. člen
(strošek dela za program)

(1) Za določitev stroška dela posameznika, ki izvaja pro-
gram, se kot obračunski element uporabi 42. plačni razred, pri 
čemer se za osnovo upošteva 700 ur neposrednega organizi-
ranega izobraževalnega dela na letni ravni.

(2) Strošek dela na ostalih delovnih mestih, potrebnih za 
izvajanje programa, kar vključuje poslovodenje, administracijo, 
računovodstvo, tehnično delo, razvoj in dodatno delo zaradi 

specifičnih potreb ciljnih skupin, se kot obračunski element 
upošteva 30 odstotkov vrednosti stroška dela posameznika, 
ki izvaja program.

(3) Za določitev stroška dela organizatorja izobraževa-
nja odraslih se kot obračunski element upošteva 50 odstot-
kov vrednosti stroška dela posameznika, ki izvaja program in 
50 odstotkov vrednosti stroška dela na ostalih delovnih mestih, 
ki so za program določena v prejšnjem odstavku tega člena.

(4) Za določitev stroška iz dela in drugih osebnih pre-
jemkov delavcev za posameznika, ki izvaja program, se kot 
obračunski element upošteva 15 odstotkov vrednosti plače in 
prispevkov delodajalca.

5. člen
(strošek dela za dejavnost)

(1) Za določitev stroška dela posameznika, ki izvaja de-
javnosti, se kot obračunski element uporabi 42. plačni razred, 
pri čemer se za osnovo upošteva 700 ur neposredne organizi-
rane izvedbe dejavnosti na letni ravni.

(2) Strošek dela na ostalih delovnih mestih, potrebnih za 
izvajanje dejavnosti, kar vključuje poslovodenje, administracijo, 
računovodstvo, tehnično delo, razvoj in dodatno delo zaradi 
specifičnih potreb ciljnih skupin, se kot obračunski element 
upošteva 30 odstotkov vrednosti stroška dela posameznika, 
ki izvaja dejavnost.

(3) Za določitev stroška iz dela in drugih osebnih pre-
jemkov delavcev za posameznika, ki izvaja dejavnost, se kot 
obračunski element upošteva 15 odstotkov vrednosti plače in 
prispevkov delodajalca.

6. člen
(izdatki za blago in storitve)

(1) Izdatki za blago in storitve v programih se vrednotijo 
v višini 15 odstotkov vrednosti stroška dela posameznika, ki 
izvaja program iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(2) Izdatki za blago in storitve v dejavnostih se vrednotijo 
v višini 15 odstotkov vrednosti stroška dela posameznika, ki 
izvaja dejavnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena.

III. IZVEDBA

7. člen
(izvajanje programov in dejavnosti na daljavo)

Izvajalec lahko izvede programe in dejavnosti tudi na 
daljavo ali v kombinirani obliki (fizična prisotnost in na daljavo).

8. člen
(trajanje ure)

Ura neposrednega organiziranega izobraževalnega dela 
v programu in izvedba dejavnosti traja 45 minut.

IV. MINIMALNI STANDARDI PROSTOROV IN OPREME  
ZA IZVAJANJE JAVNOVELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH 

PROGRAMOV ZA ODRASLE, PO KATERIH  
SE NE PRIDOBI JAVNOVELJAVNA IZOBRAZBA

9. člen
(minimalni standardi)

(1) Za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov 
za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, 
mora izvajalec imeti najmanj:

– eno učilnico,
– en prostor za delo vodje izobraževalnega področja 

oziroma organizatorja izobraževanja odraslih in za pripravo 
posameznikov, ki izvajajo program,

– prostore za vodstvo, administracijo in računovodstvo, če 
računovodske posle opravlja izvajalec sam in

– sanitarije.
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(2) Vsi prostori, v katerih se izvajajo programi, po katerih 
se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, se lahko uporabljajo tudi 
za druge namene.

(3) Prostori, v katerih se izvajajo programi, po katerih 
se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, morajo imeti naravno 
osvetlitev.

(4) Vsi prostori morajo imeti uporabno dovoljenje in mo-
rajo biti ogrevani ter opremljeni z električnimi instalacijami v 
skladu z veljavnimi predpisi.

(5) Prostori, v katerih se izvajajo programi, po katerih se 
ne pridobi javnoveljavna izobrazba, morajo biti tako veliki, da 
ima vsak udeleženec in posameznik, ki izvaja program, na 
razpolago vsaj 2,5 m2 površine.

(6) V prostorih za izvajanje programov, po katerih se 
ne pridobi javnoveljavna izobrazba, morajo biti na razpolago 
najmanj:

– mize, stoli, omare oziroma police,
– interaktivna tabla,
– orodje in oprema, če se izvaja praktično izobraževanje 

in usposabljanje,
– multimedijski računalnik s potrebno programsko in stroj-

no opremo ter z možnostjo priključitve na internet.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(prehodna določba)

Ne glede na peti odstavek 3. člena tega pravilnika mini-
ster določi ceno programov in dejavnosti na uro za proračunsko 
leto 2023 v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-159/2022
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-3330-0140

Dr. Igor Papič
minister

za izobraževanje, znanost in šport
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
164. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih 

uporabe in plačilu nadomestila za uporabo 
varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah 
društev Gasilske zveze Slovenije

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 10. člena 
Pogodbe o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo 
varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske 
zveze Slovenije, ki ga je dne 17. 6. 2014 sklenil z Gasilsko 
zvezo Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil za prireditve v organizaciji  

gasilskih društev, gasilskih zvez, gasilskih regij  
in Gasilske zveze Slovenije, kjer javna priobčitev 

fonogramov ni ključnega pomena in za katere 
velja Skupni sporazum za določitev višine 

nadomestil za javno priobčitev fonogramov  
na prireditvah razvedrilne narave, na katerih 

javna priobčitev fonogramov  
ni ključnega pomena,

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirani tarifi veljata od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašata:
Opis Znesek (€)
GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila  
za vsaj 500 društev

30,12

GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila  
za vsaj 700 društev

32,55

Obe navedeni vrednosti nadomestil sta opredeljeni v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanju prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

165. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu 
za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev komercialnih fonogramov 
na prireditvah v organizaciji mladinskih 
centrov, ki imajo status organizacije v javnem 
interesu v mladinskem sektorju

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Sku-
pnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno pri-
občitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji 
mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem inte-
resu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: Skupni sporazum), 
ki ga je dne 13. 3. 2018 sklenil z Zavodom mladinska Mreža 
Mama, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil za prireditve,  

organizirane s strani organizacij,  
ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov  

v Sloveniji za namene podpore mladim  
in njihovega kakovostnejšega preživljanja 

prostega časa ter boljšega življenja v družbi,  
kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena 

kot so koncerti in prireditve,  
ki so organizirane izključno ali prvenstveno 

zaradi javnega priobčevanja fonogramov 
ter prireditve, pri katerih gre za kombinacijo 

različnih umetniških zvrsti in pri katerih  
se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno  

ozadje ampak kot del prireditve,

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:

Tarifa Zavoda IPF za javno 
priobčitev fonogramov

 Opis Znesek  
(v eur)

1A koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata,  
kjer izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback) 71,23

1B diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback) 90,20
1C občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih 

tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način  
predvajanja 38,78

2C plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo 
različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje 
ampak kot del prireditve 77,11

2D gledališče – do 10 min 25,70
gledališče – od 11 do 20 min 38,56
gledališče – od 21 do 30 min 51,41
gledališče – nad 30 min 61,19

2I športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, 
dresurno jahanje, plesno tekmovanje) 77,11

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar
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166. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu 
za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev fonogramov na prireditvah 
razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev 
fonogramov ni ključnega pomena

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Sku-
pnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na 
katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v 
nadaljevanju: Skupni sporazum), ki ga je dne 27. 6. 2012 
sklenil z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, 
Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev 
Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
diskontirane, vmesne in splošne tarife  

Skupnega sporazuma,

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
diskontirana 
tarifa

Opis Znesek 
(v eur)

D1 do 300 obiskovalcev 36,15
D2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 84,35
D3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 156,64
D4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 216,90
D5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 301,24
D6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 

1.000 obiskovalcev prišteje 180,74
vmesna 
tarifa

Opis Znesek 
(v eur)

V1 do 300 obiskovalcev 72,30
V2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 168,68
V3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 313,29
V4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 433,78
V5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 602,46
V6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 

1.000 obiskovalcev prišteje 361,49
splošna 
tarifa

Opis Znesek 
(v eur)

S1 do 300 obiskovalcev 108,45

S2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 253,04
S3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 469,92
S4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 650,68
S5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 903,70
S6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 

1.000 obiskovalcev prišteje 542,22
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 

vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

167. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu 
za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev komercialnih fonogramov 
na prireditvah v organizaciji Študentske 
organizacije Slovenije

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Sku-
pnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organiza-
ciji Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Skupni 
sporazum), ki ga je dne 25. 9. 2017 sklenil s Študentsko orga-
nizacijo Slovenije, objavlja

R E V AL O R I Z A C I J O
nadomestil za prireditve v organizaciji 
Študentske organizacije Slovenije, kjer  

je uporaba fonogramov ključnega pomena  
kot so koncerti in prireditve, ki so organizirane 

izključno ali prvenstveno zaradi javnega 
priobčevanja fonogramov ter prireditve,  
pri katerih gre za kombinacijo različnih 

umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami  
ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak  

kot del prireditve,

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:

Tarifa Zavoda IPF  
za javno priobčitev 
fonogramov

Opis Znesek  
(v eur)

1A koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer 
izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback) 71,23

1B diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback) 90,20
1C občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden  

v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način 
predvajanja 38,78

2C plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo 
različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje 
ampak kot del prireditve 77,11

2D gledališče – do 10 min 25,70
gledališče – od 11 do 20 min 38,56
gledališče – od 21 do 30 min 51,41
gledališče – nad 30 min 61,19

2I športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, 
dresurno jahanje, plesno tekmovanje) 77,11
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Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

168. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
o pogojih in načinih uporabe varovanih 
del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih 
in regionalnih radijskih programih posebnega 
pomena ter o višini nadomestil za njihovo 
uporabo

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 10. člena 
Skupnega sporazuma o pogojih in načinih uporabe varovanih 
del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih 
programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njiho-
vo uporabo, ki ga je dne 10. 6. 2013 sklenil z GIZ lokalnih in 
regionalnih radijskih postaj Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo 286,45
Vrednost točke 20,87

Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 17. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

169. Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF 
za uporabo glasbenih posnetkov na internetu

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga za-
stopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 6. člena Tarife 
Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu, 
sprejete dne 16. 12. 2004, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirana vrednost veljajo od vključno febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve in znaša:
Opis Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo 65,37

Navedena vrednost nadomestila je opredeljena v neto 
vrednosti, zaradi česar je potrebno nanjo prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 17. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

170. Revalorizacija tarif po Tarifi o pogojih 
in načinih uporabe fonogramov v komercialnih 
radijskih programih ter o višini nadomestil 
za njihovo uporabo

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 11. člena 
Tarife o pogojih in načinih uporabe fonogramov v komercialnih 
radijskih programih ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, o 
kateri je dne 16. 6. 2020 odločil Svet za avtorsko pravo, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo 275,07
Maksimalno mesečno nadomestilo 43.304,59

Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 17. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

171. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve 
fonogramov na področju dejavnosti 
gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi 
in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih 
in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih 
obratov

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Sku-
pnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na podro-
čju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in 
pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov 
ter nastanitvenih obratov, ki ga je dne 12. 10. 2021 sklenil z 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter Turistično gostinsko 
zbornico Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil iz naslova javne priobčitve 

fonogramov na področju dejavnosti gostinskih 
obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), 

obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih 
salonov ter nastanitvenih obratov,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Tarifa A: Obratovalnice in druge delavnice, v katerih se 
opravljajo obrti podobne dejavnosti, ter objekti hitre prehrane, 
v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje (brez 
posebnega prostora za goste):
Površina 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 

2023
1. 7. 

2024
1. 7. 

2025
1. 7. 

2026
do 50 m2 6,62 € 6,90 € 7,18 € 7,47 € 7,74 €
do 100 m2 7,72 € 8,46 € 9,20 € 9,94 € 10,68 €
do 150 m2 9,93 € 11,43 € 12,93 € 14,42 € 15,92 €
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do 300 m2 15,44 € 17,99 € 20,55 € 23,10 € 25,64 €
do 400 m2 20,96 € 23,35 € 25,73 € 28,13 € 30,51 €
do 500 m2 26,47 € 28,26 € 30,05 € 31,83 € 33,62 €

Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 2,54 € za vsakih 100 m2.

Tarifa B: Frizerski in kozmetični saloni ter drugi prostori z 
dejavnostjo za nego telesa (wellness, savne ipd.)
Površina 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 

2023
1. 7. 

2024
1. 7. 

2025
1. 7. 

2026
do 50 m2 7,39 € 7,67 € 7,94 € 8,22 € 8,49 €
do 100 m2 9,93 € 10,19 € 10,46 € 10,71 € 10,97 €
do 150 m2 13,79 € 13,85 € 13,91 € 13,98 € 14,04 €
do 200 m2 17,10 € 17,10 € 17,10 € 17,10 € 17,10 €
do 300 m2 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 €
do 400 m2 26,47 € 26,75 € 27,02 € 27,30 € 27,58 €
do 500 m2 30,88 € 30,93 € 30,97 € 31,02 € 31,06 €

Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 3,49 € za vsakih 100 m2.

Tarifa C: Restavracije, gostilne oziroma objekti s popolno 
gostinsko ponudbo, okrepčevalnice, slaščičarne do 50 m2 in 
objekti s hitro prehrano, v katerih se jedi in pijače lahko pou-
žijejo
Površina 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 

2023
1. 7. 

2024
1. 7. 

2025
1. 7. 

2026
do 50 m2 15,99 € 16,82 € 17,64 € 18,46 € 19,28 €
do 100 m2 20,41 € 21,87 € 23,34 € 24,81 € 26,27 €
do 150 m2 25,92 € 28,35 € 30,78 € 33,21 € 35,64 €
do 200 m2 31,99 € 34,39 € 36,79 € 39,19 € 41,58 €
do 300 m2 39,71 € 41,96 € 44,21 € 46,45 € 48,70 €
do 400 m2 46,33 € 49,70 € 53,08 € 56,44 € 59,82 €
do 500 m2 54,05 € 57,76 € 61,48 € 65,19 € 68,90 €
do 600 m2 61,22 € 65,60 € 69,97 € 74,34 € 78,72 €
do 700 m2 68,39 € 71,99 € 75,60 € 79,20 € 82,80 €
do 800 m2 75,56 € 79,33 € 83,11 € 86,88 € 90,66 €
do 900 m2 82,73 € 86,48 € 90,23 € 93,96 € 97,71 €
do 1000 m2 89,89 € 93,81 € 97,71 € 101,63 € 105,54 €

Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 7,50 € za vsakih 100 m2.

Tarifa D: Bari, kavarne in slaščičarne nad 50 m2

Površina 1. 2.–30. 6. 
2023

1. 7. 
2023

1. 7. 
2024

1. 7. 
2025

1. 7. 
2026

do 50 m2 24,82 € 25,23 € 25,63 € 26,03 € 26,44 €
do 100 m2 31,99 € 32,94 € 33,88 € 34,83 € 35,78 €
do 150 m2 40,26 € 41,85 € 43,43 € 45,01 € 46,59 €
do 200 m2 49,64 € 50,73 € 51,81 € 52,90 € 53,98 €
do 300 m2 60,67 € 61,21 € 61,76 € 62,30 € 62,84 €
do 400 m2 71,70 € 72,90 € 74,09 € 75,29 € 76,48 €
do 500 m2 82,73 € 83,95 € 85,16 € 86,39 € 87,60 €
do 600 m2 92,65 € 94,21 € 95,75 € 97,31 € 98,85 €
do 700 m2 102,58 € 103,11 € 103,64 € 104,16 € 104,69 €
do 800 m2 112,51 € 112,85 € 113,19 € 113,53 € 113,87 €
do 900 m2 122,43 € 122,58 € 122,73 € 122,87 € 123,02 €
do 1000 m2 132,36 € 132,36 € 132,36 € 132,36 € 132,36 €

Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 9,93 € za vsakih 100 m2.

Tarifa E: Nočni klubi, diskoteke, nočni bari
Površina do 4 dni do 8 dni do 12 dni do 16 dni nad 16 dni
do 100 m2 83,42 € 102,97 € 127,46 € 151,96 € 183,33 €
do 150 m2 102,97 € 122,51 € 147,02 € 171,53 € 196,01 €
do 200 m2 122,51 € 142,06 € 166,58 € 191,06 € 215,58 €
do 250 m2 142,06 € 161,59 € 186,11 € 210,62 € 235,12 €

do 300 m2 161,59 € 181,44 € 196,01 € 230,45 € 254,96 €
do 350 m2 181,44 € 200,97 € 215,58 € 241,49 € 274,47 €
do 450 m2 200,97 € 220,53 € 235,12 € 269,53 € 294,03 €
do 600 m2 220,53 € 240,08 € 254,96 € 289,09 € 313,57 €

Nad 600 m2 se tarifa dvigne za 11,76 € za vsakih 100 m2.

V kolikor višina vstopnine za posamezni dogodek preseže 
16,55 €/obiskovalca (ne glede na to ali je vstopnina različno 
vrednotena oziroma je za določene obiskovalce, npr. v pred-
prodaji, vstopnina tudi nižja), se nadomestilo za tak dogodek 
prijavi in obračuna posebej oziroma ločeno od drugih dogodkov 
v mesecu, v višini 6 % od prihodka ustvarjenega na tovrstni 
prireditvi, vendar ne manj kot 85,57 €.

Tarifa H: Nastanitveni obrati
Tarifa H1: Hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, 

apartmaji, počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti
Enota 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 2023 1. 7. 2024 1. 7. 2025 1. 7. 2026

Soba 0,41€ 0,45 € 0,50 € 0,53 € 0,57 €

Tarifa H2: Pomožni prostor v nastanitvenem obratu, ki ne 
nudi nobene dodatne ponudbe (npr. točenja pijač, ponudbe 
hrane, prodaje raznovrstnega blaga ipd.) in zajtrkovalnice
Površina 1. 2. 2023 in naprej
do 50 m2 6,40 €
do 100 m2 7,94 €
do 150 m2 9,60 €
do 200 m2 11,36 €
do 250 m2 15,44 €
do 300 m2 21,51 €
do 500 m2 28,68 €
nad 500 m2 38,61 €

Tarifa H3: Notranje ali zunanje bazenske površine – 
v sklopu nastanitvenih obratov
Površina 1. 7. 2023 in naprej
do 100 m2 12,77 €
do 200 m2 18,86 €
do 300 m2 23,81 €
do 400 m2 31,63 €
do 500 m2 39,48 €
do 600 m2 47,62 €
do 700 m2 52,66 €

Nad 700 m2 se tarifa dvigne za 5,64 € za vsakih 100 m2.

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

172. Revalorizacija tarif po Skupnem 
sporazumu za določitev pogojev in višine 
nadomestil za javno priobčitev fonogramov 
pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah 
– plesnih šolah, plesnih klubih in drugih 
podobnih ustanovah in na plesnih 
tekmovanjih, ki se izvajajo na območju 
Republike Slovenije

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 13. člena 
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Skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil 
za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih 
organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih 
ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju 
Republike Slovenije, ki ga je dne 27. 6. 2019 sklenil s Plesno 
Zvezo Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil za javno priobčitev fonogramov  

pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – 
plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih 

ustanovah in na plesnih tekmovanjih,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Letni prihodek  
v EUR

Višina  
nadomestila  
v letu 2023  

v EUR

Višina  
mesečnega obroka 

v letu 2023  
v EUR

do 25.000 488,28 40,69

od 25.001 do 50.000 976,61 81,39

od 50.001 do 75.000 1464,92 122,08

od 75.001 do 100.000 1953,21 162,77

od 100.001 do 125.000 2441,52 203,46

od 125.001 do 150.000 2929,83 244,15

od 150.001 do 175.000 3418,12 284,84

od 175.001 do 200.000 3906,43 325,54

od 200.001 do 250.000 4883,04 406,92

od 250.001 do 300.000 5859,64 488,31

od 300.001 do 400.000 7812,87 651,07

nad 400.000 9766,08 813,85

Raven prireditve: Enkratno nadomestilo:
Kvalifikacijsko in pokalno tekmovanje 46,50 EUR
Državno prvenstvo 69,75 EUR
Mednarodno tekmovanje 139,52 EUR

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

173. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko 
varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. 
za področje trgovskih centrov, blagovnih 
centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Sku-
pnega sporazuma o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko 
varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih 
centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih čr-
palk, ki ga je dne 11. 12. 2018 sklenil s Trgovinsko zbornico 
Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del  

iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih 
centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic  

in bencinskih črpalk,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Velikost prodajnega prostora Višina nadomestila  
v letu 2023 v EUR

do 50 m2 7,74
51–100 m2 10,68

101–200 m2 15,92
201–300 m2 25,64
301–400 m2 30,51
401–500 m2 33,62
501–600 m2 36,72
601–700 m2 39,83
701–800 m2 42,93
801–900 m2 46,04

901–1000 m2 51,83
1001–1200 m2 57,62
1201–1400 m2 63,42
1401–1600 m2 69,21
1601–1800 m2 72,93
1801–2000 m2 74,86
2001–2500 m2 76,79
2501–3000 m2 78,72
3001–3500 m2 80,65
3501–4000 m2 82,58
4001–4500 m2 84,51
4501–5000 m2 85,48
5001–5500 m2 86,45

Nad 5.500 m2 se tarifa dvigne za 0,97 EUR za vsakih 
500 m2.

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

174. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve 
fonogramov na področju dejavnosti turističnih 
kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska 
dejavnost)

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Sku-
pnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju 
dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska 
dejavnost), ki ga je dne 8. 6. 2021 sklenil z Združenjem turistič-
nih kmetij Slovenije, objavlja
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R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil iz naslova javne priobčitve 

fonogramov na področju dejavnosti  
turističnih kmetij (turizem na kmetiji,  

ki je gostinska dejavnost),

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika 
določi za vsako posamezno enoto, kjer se opravlja gostinska 
dejavnost turističnih kmetij, glede na največje možno število 
gostov, ki so lahko pred objektom oziroma v objektu naenkrat:

od 1. 2.–30. 6. 2022 od 1. 7. 2023 od 1. 7. 2024 od 1. 7. 2025 od 1. 7. 2026
do 30 oseb 15,99 € 16,82 € 17,64 € 18,46 € 19,28 €
od 31 do 60 oseb 20,41 € 21,87 € 23,34 € 24,81 € 26,27 €

Kmetija z nastanitvijo poleg mesečnega nadomestila po 
točki I. tarife plača tudi mesečno nadomestilo za vsako po-
samezno sobo oziroma posamezni ločen prostor namenjen 
prenočitvi:

od 1. 7. 2022 od 1. 7. 2023 od 1. 7. 2024 od 1. 7. 2025 od 1. 7. 2026
soba oziroma prostor 0,41 € 0,45 € 0,50 € 0,53 € 0,57 €

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

OBČINE
DOBRNA

175. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi Odloka o občinskega prostorskem 
načrtu Lokovina LO 3-2

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), tretjega odstavka 298. 
in tretjega odstavka 338. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 20/22 – odl. US) ter 7. čle-
na Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) 
župan Občine Dobrna s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi  

Odloka o občinskega prostorskem načrtu 
Lokovina LO 3-2

I.
Občina Dobrna naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 

osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Lokovina 
LO 3-2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN Lokovina LO 3-2), ki 
ga je izdelal izdelovalec prostorskega akta Urbanisti, Gorazd 
Furman Oman s.p., Grudnova 6, 3000 Celje, pod št. projekta 
242-2022, januar 2023. Identifikacijska številka prostorskega 
akta v zbirki prostorskih aktov je 2872.

II.
Območje OPPN Lokovina LO 3-2 zajema območje s par-

celnimi številkami 986/2-del, 986/3, 986/4, 998/2, 1960/8-del, 
vse k.o. 1056 Dobrna, v velikosti cca 3280 m2. Območje se 
nahaja v južnem delu naselja Lokovina, v Občini Dobrna.

III.
Dopolnjeni osnutek OPPN Lokovina LO 3-2 iz I. točke 

tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna ter objavljen na spletni strani Dobrna.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 1. 2. 2023 
do 2. 3. 2023.

Javna obravnava bo izvedena v sredo, 15. 2. 2023, 
ob 16. uri, v sejni sobi Občine Dobrna.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo 

OPPN Lokovina LO 3-2 podajo svoje pisne pripombe in pre-
dloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti 
ter jih podajo v knjigo pripomb oziroma pošljejo na el. na-
slov: obcina@dobrna.si ali po pošti na naslov Občina Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna.

V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in 

priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek 
občini za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pri-
pomb in na spletni strani občine. Vse osebe, ki ne želijo, da se 
v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi 
osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.

VI.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije, na spletni strani Občine Dobrna (https://www.dobrna.si) 
in oglasni deski Občine Dobrna.

Št. 350-0004/2022-20(1)
Dobrna, dne 20. januarja 2023

Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl
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ŽELEZNIKI

176. Odlok o razglasitvi pokopališke kapele 
sv. Križa v Selcih za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 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), 16. člena Statuta Ob-
čine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 68/19) in na predlog 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Ljubljana, je Občinski svet Občine Železniki na 2. redni 
seji dne 19. 1. 2023 sprejel

O D L O K
o razglasitvi pokopališke kapele sv. Križa  

v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi na-

slednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika: 
Selca-Pokopališka kapela sv. Križa, EŠD 17963.

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Pokopališka kapela sv. Križa stoji sredi pokopališča Selca 

v osrednji osi poti od glavnega vhoda skozi vhodno lopo na 
severni strani pokopališča. Zgrajena je bila leta 1905 v obliki 
pomanjšane cerkvene stavbe s pravokotno zasnovano cer-
kveno ladjo, na katero se navezuje ožji prezbiterij. Stavba je 
zasnovana v poznobaročnem duhu z elementi neoklasicizma 
(vhodni portal). Z arhitekturno zasnovo in zaznavno lego v zna-
čilni krajinski podobi Selške doline pomeni pomemben zgodo-
vinski in umetnostni del identitete kraja. Podlaga za razglasitev 
je utemeljena tudi z avtorstvom mojstrov in umetnikov, ki so 
zgradili in opremili kapelo: gradbenika Janeza Kreka iz Selc, 
avtorja vhodnega portala z reliefom Kristusa nad vrati – Jane-
za Vurnika mlajšega iz Radovljice (očeta bolj znanega Ivana 
Vurnika); podobarja, kiparja, rezbarja in restavratorja Josipa 
Grošlja (»Grobljovega Jože« iz Selc) in njegovega posinovlje-
nega pomočnika Josipa Urbanije, ki sta leta 1907 izdelala vso 
notranjo opremo kapele: oltar s Križanim, skulpturami Device 
Marije, Marije Magdalene in Janeza Evangelista na bogato 
rezljanem in pozlačenem oltarnem podstavku in menzi; lesene 
klopi okrašene z lesorezi. Pokopališka kapela z arhitekturno 
zasnovo zunanjosti in notranjosti, likovnimi elementi notranjosti 
kot so dekorativne poslikave sten in obokov, simbolika poslikav 
in kvalitetna notranja oprema (oltar, klopi), predstavlja spomeni-
ško zaključeno celoto, kar zaradi umetnostnih, arhitekturnih in 
zgodovinskih vrednot utemeljuje razglasitev kapele za kulturni 
spomenik lokalnega pomena.

3. člen
Spomenik stoji sredi parcele št. 979, k. o. 2064 Sel-

ca tako, da obsega del navedene parcele. Meje varovanega 
območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem 
načrtu v merilu 1:5000 in preglednem katastrskem načrtu v 

merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, 
hranita:

Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 

enota Ljubljana.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgo-

dovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti;

– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stav-
be, ki so ovrednotene kot del spomenika;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in bližnji 
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in 
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne 
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in 
barvne podobe;

– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v 
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne 
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe 
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, 
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;

– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v 
neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije pro-
stora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov 
na spomenik.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske 

vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v me-

dijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno razisko-

valno delo.

5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak 

poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni 
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi 
kulturnovarstveno soglasje zavoda.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat 

Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-1/2023-012
Železniki, dne 19. januarja 2023

Župan
Občine Železniki
Marko Gasser
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