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1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih 
in priklopnih vozil

Na podlagi 3. in 6. točke prvega odstavka 46. člena ter 
2. in 3. točke prvega odstavka 61. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E) minister 
za infrastrukturo izdaja

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

Pravilnika o tehničnih pregledih motornih  
in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih 

vozil (Uradni list RS, št. 43/19) se v 1. členu v drugem od-
stavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi 
Direktive 2009/40/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 
51), zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo Komisije 
(EU) 2021/1717 z dne 9. julija 2021 o spremembi Direktive 
2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede poso-
dobitve nekaterih oznak kategorij vozil in dodajanja sistema 
eCall na seznam postavk in metod pregledovanja, razlogov 
za neustreznost ter ocene pomanjkljivosti iz Priloge I in Pri-
loge III k navedeni direktivi (UL L št. 342 z dne 27. 9. 2021, 
str. 48), in«.

2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. traktorje, ki imajo klasifikacijo:
– T1, T2, T3, T4 (s podkategorijami T4.1, T4.2 in T4.3), 

C1, C2, C3 in C4 (s podkategorijami C4.1, C4.2 in C4.3), 
ki so homologirani po Direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji 
kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in 
zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestav-
nih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi 
Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), 
razveljavljeni z Uredbo (EU) št. 167/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in 
tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L št. 60 z 
dne 2. 3. 2013, str. 1), in

– T1a, T2a, T3a, T4a (s podkategorijami T4.1a, 
T4.2a in T4.3a), C1a, C2a, C3a in C4a (s podkategorijami 
C4.1a, C4.2a in C4.3a), ki so homologirani po Uredbi (EU) 
št. 167/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in 
gozdarskih vozil (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 1), zadnjič 
spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/519 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih 
in gozdarskih vozil (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 42).«.

3. člen
V 15. členu se v četrtem odstavku na koncu stavka 

doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V dobo delovnih izkušenj 
iz 2. točke prejšnjega odstavka se šteje tudi doba izobraže-
vanja za dosego smeri iz drugega odstavka tega člena, pri 
čemer se za vsako šolsko leto izobraževanja prizna šest 
mesecev delovnih izkušenj.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-148/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2430-0033

Jernej Vrtovec
minister 

za infrastrukturo

1089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih 
stavb

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in za izvrševanje 
prvega odstavka 35.a člena Stanovanjskega zakona (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, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) 
minister za okolje in prostor izdaja

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

o upravljanju večstanovanjskih stavb

1. člen
V Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni 

list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) se naslov oddelka »1. Odlo-
čanje z večinskim soglasjem (več kot 50 % soglasje)« in 2. člen 
črtata.

2. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Kadar se pogodba o opravljanju upravniških storitev 

odpoveduje s podpisovanjem listine, vodja postopka glasova-
nja ugotovi rezultat glasovanja ter ga objavi na oglasni deski ali 
na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»prvega odstavka tega člena«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se za besedo »deski« doda besedilo »ali na mestu, 
dostopnem vsem etažnim lastnikom«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Načrt vzdrževanja vsebuje:
– navedbo vzdrževalnih del, ki se bodo opravila,
– oceno potrebnih finančnih sredstev za realizacijo načr-

tovanih del za stavbo,
– dinamiko izvajanja, če gre za obdobje, daljše od enega 

leta, in
– možne vire financiranja za izvedbo načrta vzdrževanja.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Če so glede načrta vzdrževanja potrebna višja fi-

nančna sredstva od trenutno razpoložljivih sredstev rezervnega 
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sklada in predvidenih minimalnih vplačil v rezervni sklad, se 
v načrtu vzdrževanja opredelijo tudi potrebna višja vplačila 
v rezervni sklad, višje akontativno zbiranje sredstev in drugi 
možni finančni viri.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

4. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v peti alineji beseda »sta-

novanju« nadomesti z besedo »stavbi«.

5. člen
V 10. členu se v naslovu za besedo »zbora« doda beseda 

»lastnikov«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Lastniki se lahko na zboru, ki ni sklepčen, z večino 

prisotnih etažnih lastnikov odločijo tudi za odločanje s podpiso-
vanjem listine ali elektronskim glasovanjem.«.

6. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo »podpisati« 

doda besedilo »ali zavrniti«.
V četrtem odstavku se beseda »zavrnitvi« nadomesti z 

besedilom »prejetju zavrnitve«.
V petem odstavku se besedilo »s postopkom uresničeva-

nja sprejetih sklepov, navedenih« nadomesti z besedilom »iz-
vajati sprejete sklepe navedene«, beseda »takrat« pa se črta.

7. člen
V 12. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.

8. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen
(elektronsko glasovanje)

(1) Lastnik za izjavljanje svoje volje v postopku elektron-
skega glasovanja uporablja kvalificirani elektronski podpis.

(2) Kadar lastniki o predlogih sklepov odločajo z elektron-
skih glasovanjem, se lahko elektronsko glasovanje dopolnjuje 
s podpisovanjem listine, pri čemer posamezni lastnik o posa-
meznem sklepu odloča le na podlagi enega od predpisanih 
načinov glasovanja.«.

9. člen
Naslov oddelka »2. Odločanje z več kot tričetrtinskim so-

glasjem (več kot 75 % soglasje)« in 13. člen ter naslov oddelka 
»3. Odločanje s soglasjem vseh lastnikov (100 % soglasje)« in 
14. člen ter naslov oddelka »4. Odločanje v primeru solastni-
štva in po pooblastilu« se črtajo.

10. člen
V 17. členu se besedilo »ter poslati lastnikom posameznih 

delov, ki so oddani v najem« nadomesti z besedilom »ali ga na 
zahtevo lastnika poslati po elektronski pošti«.

11. člen
V 18. členu se za besedo »kopira« doda besedilo »ali 

skenira«.

12. člen
V 26. členu se v drugi alineji za besedilom »dezinsekcije,« 

doda besedilo »razkuževanja in«.
V četrti alineji se besedilo »izključno stavbi« nadomesti z 

besedilom »vzdrževanju skupnih delov stavbe«.

13. člen
V 29. členu se v drugem odstavku črta beseda »dvakrat«.
V petem odstavku se za besedo »deski« doda besedilo 

»ali na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom«.

KONČNA DOLOČBA

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-89/2022
Ljubljana, dne 11. aprila 2022
EVA 2022-2550-0038

Mag. Andrej Vizjak
minister

za okolje in prostor

1090. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje 
nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih 
šolah v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi 7. točke prvega odstavka 105. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) mi-
nistrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o ukrepih za nemoteno opravljanje  

nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih 
šolah v šolskem letu 2021/2022

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja naci-
onalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 
2021/2022 določi začetek pisanja nacionalnega preverjanja 
znanja iz posameznega predmeta.

2. člen
(začetek opravljanja nacionalnega preverjanja znanja)

V šolskem letu 2021/2022 ravnatelj šole na dan pisanja 
nacionalnega preverjanja znanja iz posameznega predmeta 
določi uro začetka reševanja preizkusov znanja med 7:45 in 
8:45.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-78/2022
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2022-3330-0066

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport


