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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi 
sistema enotne vozovnice – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiš-
čeno besedilo in 67/19) in v zvezi s 6. členom Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 
99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne 
................... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe 
in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                        V.D. GENERALNE SEKRETARKE

Priloga:
Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potni-
kov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice 
(EVA 2021-2430 – 0059)

Prejemniki:
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
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Jernej Vrtovec, minister
Blaž Košorok, državni sekretar
Darko Trajanov, generalni direktor
mag. Matjaž Vrčko, sekretar
Leon Pregelj, svetovalec

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Zunanji strokovnjaki pri pripravi gradiva niso sodelovali.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

/

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konku-

renčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in medna-

rodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto 

(t) 2021
t + 1
2022

t + 2
2023

t + 3
2024

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

/

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

2021

Znesek za t + 1
2022

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1 
(2022)

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1
SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:



Stran 4 od 6

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Gradivo je bilo objavljeno na e-demokraciji.

Datum objave:23. 4. 2021

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Jernej Vrtovec
   MINISTER

PRILOGE:
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– Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, koncesiji te javne službe in ureditvi sistema 
enotne vozovnice (priloga 1).

PRILOGA 1

PREDLOG

Na podlagi 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi s 6. členom Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 
99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO 
o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz 

potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice 

1. člen

V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem 
cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, 
št. 29/19) se v 90. členu v četrti alineji beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.

2. člen

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

Št. 007-237/2021/8

Ljubljana, 7. maja 2021

EVA 2021-2430-0059

                                                                                                        Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik
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Obrazložitev

K 1. členu

V skladu četrto alinejo prvega odstavka 90. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19) naj se cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so ob 
uveljavitvi te uredbe nižje od cen, določenih v tarifah prevoznin iz priloge 3 te uredbe, uskladijo s to uredbo v 
dveh letih od njene uveljavitve.

Zaradi pojava epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so na številnih področjih družbenega življenja nastale 
nepredvidljive omejitve, ponekod pa celo popolne zaustavitve delovanja oziroma izvajanja storitev. Zaradi 
posebnosti in izrednosti razmer omenjenega dvoletnega roka ni bilo mogoče izvesti, zato se predlaga 
podaljšanje roka za eno leto. 
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