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DRŽAVNI ZBOR
1974. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih 

mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZDCOPMD-UPB7)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 22. 4. 2016 
je Državni zbor na seji dne 21. 6. 2016 potrdil uradno preči-
ščeno besedilo Zakona o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, 
ki obsega:

– Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobil-
nih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih – 
ZDCOPMD (Uradni list RS, št. 76/05 z dne 12. 8. 2005),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delov-
nem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapiso-
valni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-A (Uradni list RS, 
št. 127/06 z dne 7. 12. 2006),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delov-
nem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapiso-
valni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-B (Uradni list RS, 
št. 40/07 z dne 7. 5. 2007),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delov-
nem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapiso-
valni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-C (Uradni list RS, 
št. 97/10 z dne 3. 12. 2010),

– Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih – ZDCOPMD-D (Uradni list RS, št. 77/11 z 
dne 3. 10. 2011),

– Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih – ZDCOPMD-E (Uradni list RS, št. 110/13 
z dne 27. 12. 2013),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delov-
nem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapiso-
valni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-F (Uradni list RS, 
št. 23/15 z dne 3. 4. 2015),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delov-
nem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapiso-
valni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-G (Uradni list RS, 
št. 32/16 z dne 6. 5. 2016).
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Predsednik

Z A K O N
O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH 
MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI 

OPREMI V CESTNIH PREVOZIH 
 uradno prečiščeno besedilo 

 (ZDCOPMD-UPB7)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(izvrševanje uredb in mednarodnih sporazumov)

Ta zakon določa pristojne organe in njihova pooblastila ter 
naloge, nosilce javnih pooblastil, njihova pooblastila in način 
podelitve teh pooblastil ter uradne evidence in globe za prekr-
ške za izvrševanje:

1. Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene soci-
alne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi 
uredb Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 
2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 165/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o ta-
hografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu 
in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parla-
menta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v 
zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1); 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 561/2006/ES.

2. Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 
1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L 
št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 
o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu 
(nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku 
(UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 19); v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 3821/85/EGS.

3. Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nad-
zorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) 
št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 
določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom 
(UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1); v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 165/2014/EU.

4. Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravlja-
jo mednarodne cestne prevoze, sklenjenega v Ženevi 1. julija 
1970, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Evropskega spo-
razuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne 
cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list 
SFRJ, št. 30/74), Zakonom o ratifikaciji sprememb Evropskega 
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sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne 
cestne prevoze (AETR) (Uradni list RS – MP, št. 9/06), Uredbo 
o ratifikaciji 4. spremembe Evropskega sporazuma o delu po-
sadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list 
RS – MP, št. 7/07) in z Uredbo o ratifikaciji 5. in 6. spremembe 
Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo 
mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 11/11); v nadalj-
njem besedilu: AETR.

2. člen
(prenos v slovenski pravni red)

Ta zakon ureja delovni čas in obvezne počitke mobilnih 
delavcev v cestnih prevozih ter postopke nadzora nad izvaja-
njem uredb iz prejšnjega člena v skladu z:

1. Direktivo 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb 
Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zako-
nodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi 
Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, 
str. 35); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES.

2. Direktivo 2002/15/ES Evropskega Parlamenta in Sve-
ta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki 
opravljajo spremljevalno dejavnost v cestnem prometu (UL L 
št. 80 z dne 23. 3. 2002, str. 35; v nadaljnjem besedilu Direktiva 
2002/15/ES).

3. Direktivo Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o 
spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parla-
menta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje Uredb Sveta 
(EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v 
zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 29 z dne 31. 1. 
2009, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/5/ES).

2.a člen
(uporaba predpisov)

(1) Ta zakon se uporablja za mobilne delavce, zaposle-
ne pri podjetjih, ustanovljenih v državi članici Evropske sku-
pnosti (v nadaljnjem besedilu: država članica), ko opravljajo 
dejavnosti cestnega prevoza, na katere se nanaša Uredba 
165/2014/EU ali AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon v delu, 
ki ureja pristojnosti in naloge organov Republike Slovenije v 
zvezi z izvrševanjem Uredb 561/2006/ES, 165/2014/EU ali 
AETR in v zvezi z izrekanjem sankcij za prekršek za njihovo 
kršitev ter z izvajanjem nadzora, uporablja tudi za vse voznike, 
prevoznike ali druge pravne oziroma fizične osebe, ki so se v 
Republiki Sloveniji dolžne ravnati po Uredbah 561/2006/ES, 
165/2014/EU ali AETR.

(3) Uredba 165/2014/EU, Uredba 561/2006/ES, AETR in 
ta zakon se uporabljajo tudi za prevoze skupine otrok, kot so 
opredeljeni v zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa.

(4) Določbe Uredbe 561/2006/ES, ki se nanašajo na 
posadke, čas vožnje, odmore in čas počitka, določbe tega 
zakona, Uredbe 165/2014/EU in AETR se ne uporabljajo za 
prevoze iz prvega odstavka 13. člena Uredbe 561/2006/ES, 
razen točk e) in i). Navedena izjema za prevoze iz točk b) in 
c) prvega odstavka 13. člena iste uredbe, velja le za prevoze 
znotraj območja s polmerom do 50 km.

2.b člen
(uporaba predpisov za linijske prevoze potnikov,  

krajše od 50 km)
(1) Za prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 

50 km, se uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES, AETR in 
tega zakona, razen določb glede odmorov in tedenskih počit-
kov. Če se pri teh prevozih uporablja zapisovalna oprema, se 
ta oprema uporablja v skladu z Uredbo 165/2014/EU.

(2) Glede odmorov in tedenskih počitkov v zvezi s prevozi 
iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja delovna 
razmerja. Odmori voznikov, ki opravljajo prevoze potnikov na 

linijah, krajših od 50 km, se lahko razdelijo na več obdobij te-
kom delovnega časa, vendar mora vsako izmed obdobij trajati 
vsaj deset minut.

(3) Glede vrednotenja delovnega časa in časa razpo-
ložljivosti v linijskih prevozih potnikov, krajših od 50 km, se 
uporabljajo določbe veljavne kolektivne pogodbe za cestni 
potniški promet. Če veljavna kolektivna pogodba za cestni 
potniški promet teh vrednotenj ne ureja oziroma če kolektivna 
pogodba za cestni potniški promet ni sklenjena, se uporabljajo 
določbe zadnje kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, 
ki je ta vrednotenja urejala.

3. člen
(definicije)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-
men:

1. »delovni čas« pomeni čas od začetka do zaključka 
dela, ko je mobilni delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: 
mobilni delavec) na svojem delovnem mestu na razpolago de-
lodajalcu in opravlja svoje naloge in dejavnosti, razen odmorov 
iz 5. člena tega zakona, časa počitka iz 6. člena tega zakona in 
časa razpoložljivosti iz 2. točke prvega odstavka tega člena, ki 
se ne vštevajo v delovni čas. V delovni čas je vključen:

a) čas, ki je posvečen vsem dejavnostim v cestnem pre-
vozu kot so zlasti:

– vožnja vozila;
– natovarjanje in raztovarjanje;
– pomoč potnikom pri vstopu na vozilo in izstopu iz njega;
– čiščenje in tehnično vzdrževanje;
– vsa druga dela, katerih namen je zagotoviti varnost 

vozila, njegovega tovora in potnikov ali izpolnitev pravnih ali 
zakonskih obveznosti, ki so neposredno povezane s točno 
določenim prevozom, ki se odvija, vključno s spremljanjem 
natovarjanja in raztovarjanja, administrativnimi formalnostmi s 
policijo, carino itd.,

b) čas, ko voznica ali voznik (v nadaljnjem besedilu: vo-
znik) ne more prosto razpolagati s svojim časom in mora biti 
na svojem delovnem mestu, pripravljen prevzeti običajno delo, 
obenem pa ima nekatere naloge, ki so povezane z njegovim 
delom, zlasti ko čaka na natovarjanje ali raztovarjanje,

c) v primeru samozaposlenih voznikov se uporablja ista 
definicija kot v točkah 1.a) in 1.b) za čas od začetka do za-
ključka dela, ko je samozaposleni voznik na svojem delovnem 
mestu na voljo stranki in izvaja svoje naloge ali dejavnosti, 
razen tistih, ki predstavljajo splošno administrativno delo, ki ni 
povezano s konkretnim prevozom;

2. »čas razpoložljivosti« pomeni:
a) za mobilne delavce čas, ko se od mobilnega delavca 

ne zahteva, da ostane na svojem delovnem mestu, vendar 
mora biti na voljo, da se ga pozove na začetek ali nadaljevanje 
vožnje ali opravljanje drugih del. Tovrstni čas razpoložljivosti 
zlasti vključuje čas, ko mobilni delavec spremlja vozilo, ki se 
prevaža s trajektom ali vlakom, kot tudi čas čakanja na mejah in 
čakanja zaradi prepovedi vožnje. Ta čas in njegovo predvideno 
trajanje mora mobilni delavec poznati vnaprej pred odhodom 
ali neposredno pred dejanskim začetkom časa razpoložljivosti,

b) za mobilne delavce, ki vozijo v posadki, to pomeni čas 
sedenja ob vozniku ali ležanja na ležišču v vozilu medtem, ko 
se vozilo premika;

3. »delovno mesto« pomeni:
– sedež podjetja, za katerega oseba, ki opravlja mobilne 

dejavnosti v cestnem prevozu, izvaja naloge, skupaj s podru-
žnicami ne glede na to, ali se nahajajo v istem kraju kot sedež 
ali v drugem kraju,

– vozilo, ki ga oseba, ki opravlja mobilno dejavnost v ce-
stnem prevozu, uporablja pri izvajanju svojih nalog, in

– vse druge kraje, kjer se izvajajo dejavnosti, povezane 
s prevozom;

4. »mobilni delavec« pomeni delavca, ki je sestavni del 
potujočega osebja, vključno s pripravniki, ki dela za podjetje, 
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ki opravlja komercialne prevoze ali prevoze za lastne potrebe 
potnikov ali blaga v cestnem prometu; mobilni delavec je tudi 
voznik, ter oseba, ki opravlja mobilno dejavnost v cestnem 
prevozu;

5. »samozaposleni voznik ali voznica (v nadaljnjem bese-
dilu: samozaposleni voznik)« pomeni posameznika, katerega 
glavna dejavnost je cestni prevoz potnikov ali blaga, ima za to 
dejavnost izdano licenco, dela zase in ni vezan na delodajalca 
s pogodbo o zaposlitvi ali kakršnimkoli drugim hierarhičnim 
razmerjem, ki si prosto organizira delo, katerega prihodki so od-
visni od dobička, ki ga ustvari in ki ima sam ali skupaj z drugimi 
samozaposlenimi vozniki poslovna razmerja z več strankami. 
Za potrebe tega zakona so vsi vozniki, ki ne izpolnjujejo pogo-
jev iz te točke, mobilni delavci;

6. »oseba, ki opravlja mobilno dejavnost v cestnem pre-
vozu« pomeni katerega koli mobilnega delavca ali samozapo-
slenega voznika, ki opravlja tovrstne dejavnosti;

7. »teden« pomeni čas med 00.00 uro v ponedeljek in 
24.00 uro v nedeljo;

8. »ponoči« pomeni čas med 23.00 uro in 6.00 uro;
9. »nočno delo« pomeni vsako delo, ki se opravlja ponoči;
10. »delovni čas voznika v linijskih prevozih potnikov, 

krajših od 50 km« pomeni čas od začetka do zaključka dela, 
ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje 
naloge ter dejavnosti;

11. »linijski prevozi« pomenijo prevoze, kot so določeni 
v 2. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih 
za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spre-
membi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 
2009, str. 88; z vsemi spremembami in dopolnitvami);

12. »izvleček iz urnika dela« je dokument iz drugega po-
dodstavka drugega odstavka 16. člena Uredbe 561/2006/ES, 
na katerem sta navedena ime in sedež prevoznika ter vsebuje 
urnik dela iz tretjega odstavka 16. člena Uredbe 561/2006/ES 
za posameznega voznika za tekoči dan in predhodnih 28 dni.

(2) Vsi ostali pojmi, uporabljeni v tem zakonu, se upora-
bljajo v skladu s pomenom, ki ga določajo uredbe iz 1. člena 
tega zakona.

II. DELOVNI ČAS IN OBVEZNI POČITKI

4. člen
(povprečni tedenski delovni čas)

(1) Najdaljši tedenski delovni čas se lahko poveča na 
60 ur samo, če se v teku štirih mesecev ne preseže tedenskega 
povprečja 48 ur.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če je to potrebno 
za prevoze v okviru AETR, uporabljajo določbe četrtega po-
dodstavka prvega odstavka 6. člena AETR, vendar tudi v tem 
primeru le, če v štirih mesecih ni preseženo tedensko povprečje 
48 ur.

(3) Če mobilni delavec opravlja delo za različne deloda-
jalce, predstavlja delovni čas seštevek delovnih ur pri vseh 
delodajalcih. Delodajalec mobilnega delavca, ki dela pri več 
delodajalcih, pisno zaprosi za evidenco ali obračun delovnega 
časa, ko je delal pri drugem delodajalcu. Mobilni delavec mora 
ta obračun zagotoviti v pisni obliki.

5. člen
(odmori)

(1) Razen če Uredba Sveta 561/2006/ES ali AETR ne 
zagotavljata večjega varstva, morajo osebe, ki opravljajo mo-
bilno dejavnost v cestnem prevozu, imeti najkasneje po šestih 
urah neprekinjenega dela odmor. Delovni čas se prekine z 
odmorom, ki traja najmanj 30 minut, če skupno število do tedaj 
opravljenih delovnih ur znaša med šest in devet ur, ter z od-
morom najmanj 45 minut, če skupno število delovnih ur znaša 
več kot devet ur.

(2) Odmori iz prejšnjega odstavka se lahko razdelijo na 
več obdobij tekom delovnega časa, vendar mora vsako izmed 
obdobij trajati vsaj 15 minut.

6. člen
(počitek pripravnikov)

Določbe Uredbe 561/2006/ES o času počitka za mobilne 
delavce veljajo tudi za pripravnike, če pa ni mogoče uporabiti 
teh določb, se uporabljajo zanje določbe AETR.

7. člen
(nočno delo)

(1) Če mobilni delavec opravlja nočno delo štiri ure ali več, 
njegov skupni dnevni delovni čas ne sme presegati deset ur v 
vsakem 24 urnem obdobju.

(2) Plačilo za nočno delo se delavcem dodeli v skladu z 
veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji oziroma kolektivnimi 
pogodbami, pri čemer ne sme biti tako, da bi ogrožalo varnost 
cestnega prometa.

8. člen
(obveščanje in evidence)

(1) Delodajalci so mobilne delavce dolžni seznaniti z do-
ločbami uredb, navedenih v 1. členu tega zakona, z določbami 
tega zakona ter drugih predpisov, kolektivnih pogodb ali svojih 
splošnih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi tega zakona oziro-
ma za njegovo izvrševanje.

(2) Delodajalci vodijo naslednje podatke o osebah, ki 
opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prometu:

– osebno ime, EMŠO;
– delovni čas, v katerem so zajeta časovna obdobja 

iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona;
– nočno delo;
– tedenski delovni čas iz 4. člena tega zakona, iz katerega 

mora biti razvidno, ali je bilo preseženo tedensko povprečje.
(3) Podatki se vodijo v okviru evidence o izrabi delovnega 

časa po zakonu, ki ureja evidence na področju dela in socialne 
varnosti.

(4) Podatki za posamezno osebo, ki opravlja mobilno 
dejavnost, se morajo v evidenco vpisati čim prej, vendar ne 
kasneje kot 28 dni po prejšnjem vpisu podatkov za isto osebo.

(5) Delodajalci na zahtevo mobilnim delavcem zagotovijo 
kopije evidenc opravljenih delovnih ur.

(6) Ko je voznik odsoten z dela zaradi razlogov, ki so 
navedeni v Odločbi Komisije 2007/230/ES z dne 12. aprila 
2007 o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v 
cestnem prometu (UL L št. 99 z dne 14. 4. 2007, str. 14), zadnjič 
spremenjeni s Sklepom Komisije z dne 14. decembra 2009 o 
spremembi odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni 
zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L 
št. 330 z dne 16. 12. 2009, str. 80), v obdobju, navedenem v 
točki (i) prvega odstavka 36. člena Uredbe 165/2014/EU, mu 
je delodajalec, na podlagi izjave voznika, dolžan o tem izdati 
potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del prej navedene 
odločbe Komisije. Potrdilo mora biti opremljeno z oznako, ki je 
sestavljena iz zaporedne številke in letnice izdanega potrdila.

(7) Potrdilo iz prejšnjega odstavka podpišeta delodajalec 
in voznik. Voznik mora to potrdilo imeti v vozilu in ga na zahtevo 
pristojnega organa predložiti na vpogled.

(8) Delodajalec je dolžan na svojem sedežu v evidenci o 
izrabi delovnega časa za osebe, ki opravljajo mobilne dejav-
nosti v cestnem prometu, po datumu vožnje in posameznem 
vozilu hraniti tudi:

– uporabljene tahografske vložke v skladu z drugim od-
stavkom 33. člena Uredbe 165/2014/EU,

– prenesene podatke iz digitalnega tahografa in vozni-
kovih kartic v skladu s točko i) in ii) pododstavka a) petega 
odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES,

– vse ročne zapise ali izpise, ki jih je voznik dolžan opra-
viti na podlagi tretjega odstavka 34. člena, drugega odstavka 
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35. člena in drugega odstavka 37. člena Uredbe 165/2014/EU 
ali na podlagi 12. člena Uredbe 561/2006/ES.

(9) Podatki iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti tudi v 
primeru razgradnje posamezne zapisovalne naprave za nadzor 
delovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost.

(10) Delodajalec je dolžan hraniti na svojem sedežu tudi 
izdana potrdila iz šestega odstavka tega člena.

(11) Podatki in dokumentacija iz prejšnjega in osmega 
odstavka se pri delodajalcu hranijo dve leti po preteku obdobja, 
na katerega se nanašajo. Po preteku dveh let se podatki iz 
evidence brišejo in dokumentacija se uniči.

(12) Evidenca o izrabi delovnega časa se, vključno s 
podatki iz drugega odstavka tega člena, hrani v skladu z za-
konom, ki ureja evidence s področja dela in socialne varnosti.

(13) Način prepisovanja podatkov iz zapisovalnih naprav 
in način vodenja evidence podrobneje predpiše minister ozi-
roma ministrica, pristojna za promet (v nadaljnjem besedilu: 
minister).

III. ZAPISOVALNA OPREMA V CESTNIH PREVOZIH 
(TAHOGRAFI)

1. Splošne določbe

9. člen
(splošna pristojnost)

(1) Če ta zakon ne določa drugače, upravne naloge za 
izvrševanje Uredbe 561/2006/ES in za izvrševanje Uredbe 
165/2014/EU, izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo).

(2) Za izdajanje podzakonskih predpisov za izvrševanje 
Uredbe 561/2006/ES in Uredbe 165/2014/EU ter za izvrševanje 
tega zakona je pristojen minister.

10. člen
(odobritev tipa in homologacija)

(1) Odobritev tipa tahografa iz II. poglavja Uredbe 
3821/85/EGS se izvede v državi članici v skladu s 5. členom 
Uredbe 3821/85/EGS.

(2) Za homologacijo iz III. poglavja Uredbe 165/2014/EU 
je pristojno ministrstvo, pristojno za promet.

2. Delavnice za vgradnjo, preverjanje, kontrolo  
in popravilo zapisovalne opreme

11. člen
(splošna določba)

(1) Pravna ali fizična oseba, ki pridobi odobritev ministr-
stva v skladu z Uredbo 165/2014/EU in tem zakonom (v na-
daljnjem besedilu: delavnica) za izvajanje postopkov vgradnje, 
preverjanja, kontrole in popravila zapisovalne opreme, zno-
traj teh postopkov opravlja naloge, ki so določene v Uredbi 
165/2014/EU in Uredbi 3821/85/EGS (v nadaljnjem besedilu: 
naloge delavnice).

(2) Odobritev izda ministrstvo za obdobje petih let. De-
lavnica vloži vlogo za podaljšanje odobritve v roku 60 dni pred 
iztekom njene veljavnosti.

(3) Ob vsaki spremembi lastništva, upravitelja delavnice 
oziroma upraviteljice delavnice (v nadaljnjem besedilu: upravitelj) 
ali spremembi glede zaposlenih ljudi, ki opravljajo postopke v 
delavnici (v nadaljnjem besedilu: tehnik), mora delavnica v roku 
osmih dni spremembo vnesti v evidenco iz 16. člena tega zakona.

(4) Način izvajanja postopkov in nalog delavnice podrob-
neje predpiše minister.

12. člen
(obseg odobritve)

(1) Odobritev za postopka preverjanja in kontrole se izda 
delavnici za oba postopka in vse tipe in proizvajalce zapi-

sovalne opreme, ki ustrezajo določbam iz priloge IB Uredbe 
3821/85/EGS in Priloge I ter II. poglavja Uredbe 165/2014/EU.

(2) Odobritev za postopka vgradnje in popravila se izda 
delavnici za vsaj en tip proizvajalca zapisovalne opreme, ki 
ustreza določbam iz priloge IB Uredbe 3821/85/EGS in Priloge I 
ter II. poglavja Uredbe 165/2014/EU.

(3) V odobritvi ministrstvo delavnici določi oznako odobri-
tve, ki jo delavnica uporabi pri plombiranju.

13. člen
(pogoji za odobritev)

(1) Za pridobitev odobritve po posameznem postopku in 
nalogi mora delavnica izpolnjevati naslednje pogoje:

– da izkaže, da bo postopke in naloge, za katere bo 
pridobila odobritev in so navedeni v 11. členu tega zakona, 
izvajala tako, da je zagotovljena sledljivost izvajanja postopkov 
in nalog;

– da ima ustrezne prostore na območju Republike Slove-
nije, opremo in orodje ter zaposlene usposobljene tehnike, tako 
da lahko izvaja vse aktivnosti, ki jih morajo izvajati delavnice v 
skladu z uredbama iz 1. člena tega zakona;

– da je dostop do delavnice enostaven, prepoznaven in 
da ne ovira cestnega prometa;

– da zagotovi ustrezno zanesljivost meritev v zvezi z 
zapisovalnimi napravami;

– da zoper njo ni uveden stečajni postopek, postopek 
prisilne poravnave ali likvidacije;

– da delavnica, član njene uprave oziroma poslovodja 
ali pri njej zaposleni tehnik niso bili pravnomočno obsojeni za 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo iz-
vršeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami, 
obsodba pa še ni bila izbrisana;

– da v zadnjih treh letih ni bilo ugotovljeno, da je delavnica 
opravljala postopke in naloge, za katere ni imela odobritve, ali 
da so se opravljale dejavnosti, ki jih prepoveduje zakonodaja, 
ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno;

– da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih 
ni bil član uprave ali poslovodja v delavnici, kateri je bila odo-
britev odvzeta;

– da ima ustrezno urejeno razmerje s proizvajalcem zapi-
sovalne opreme glede na postopke in naloge, ki jih opravljajo;

– da ima prostore in opremo, ki omogoča, da bodo zapisi 
in dokumentacija o vseh aktivnostih, povezanih s zapisovalnimi 
napravami, in podatki, ki so zabeleženi na njih, ustrezno shra-
njeni in dostopni nadzornim organom, in da bodo osebni po-
datki varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;

– da ima poravnane vse dospele obveznosti iz davkov in 
drugih javnih dajatev;

– da njej ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je 
delavnica, v zadnjem letu ni bila odvzeta odobritev;

– da ima v svojem delovnem osebju najmanj enega tehni-
ka, ki izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega zakona;

– da ima imenovanega upravitelja, ki izvaja naloge iz 
17. člena tega zakona;

– da ima vzpostavljeno elektronsko informacijsko poveza-
vo z evidenco tahografov;

– da ima oglasno desko, na kateri bodo informacije v 
skladu s 17. členom tega zakona.

(2) Minister lahko predpiše podrobnejše pogoje in način 
dokazovanja, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje po-
gojev, postopke za njeno odobritev, vsebino in obliko vloge za 
izdajo odobritve ali njeno podaljšanje.

14. člen
(začasni odvzem odobritve)

(1) Ministrstvo z odločbo začasno odvzame odobritev 
delavnice, če samo ali na podlagi odločb in poročil pristojnega 
nadzornega organa, ki izvaja nadzor, ugotovi, da je delavnica:

– izvajala postopke in naloge, za katere nima odobritve v 
skladu s tem zakonom;
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– vgradila tahograf, ki nima odobritve v skladu z Uredbo 
3821/85/EGS ali homologacije v skladu z Uredbo 165/2014/EU;

– izdala certifikat v nasprotju z določilom zahteve 261 
Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS ali IV. poglavjem Uredbe 
165/2014/EU;

– izvajala postopke v nasprotju z AETR, Uredbo 
165/2014/EU ali predpisom iz devetega odstavka 11. člena 
tega zakona.

(2) Če ministrstvo na podlagi poročil pristojnega nad-
zornega organa, ugotovi, da je delavnica v triletnem obdobju 
od zadnje kršitve kršila predpise, za katere so ji bile izreče-
ne kot glavna sankcija globe, katerih skupna višina je nad 
4.000 eurov, začne postopek začasnega odvzema odobritve 
delavnice. Pri tem se ne upoštevajo kršitve iz prejšnjega od-
stavka, upoštevajo pa se kršitve, za katere je bila delavnica 
pravnomočno kaznovana.

(3) Poročilo iz prvega in drugega odstavka tega člena 
morajo nadzorni organi predložiti ministrstvu in navesti firmo ali 
osebno ime, sedež delavnice ali stalno prebivališče, podatke 
o kršitvi z višino izrečene globe ter opis kršitve. Ministrstvo za 
vsako delavnico, upravitelja in tehnika vodi seznam storjenih 
kršitev in višino izrečenih glob.

(4) Prvi začasni odvzem odobritve se izreče delavnici za 
dobo enega meseca.

(5) Če v triletnem obdobju pride do ponovnega začasne-
ga odvzema zaradi kršitev iz prvega odstavka tega člena, se 
drugi začasni odvzem odobritve izreče delavnici za dobo dveh 
mesecev, tretji in nadaljnji odvzem odobritve pa za dobo štirih 
mesecev.

(6) Začasni odvzem odobritve nastopi sedmi dan po do-
končnosti odločbe.

(7) Z odločbo o začasnem odvzemu odobritve se delavnici 
prepove izvajati postopke in naloge, za katere so bile ugoto-
vljene kršitve.

(8) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 
Tožba v upravnem sporu zoper odločbo o začasnem odvzemu 
odobritve ne zadrži izvršitve.

14.a člen
(odvzem odobritve)

(1) Ministrstvo z odločbo odvzame odobritev delavnici, 
če ugotovi:

– da delavnica ne izpolnjuje več pogojev iz 13. člena tega 
zakona;

– da imetnik odobritve preneha opravljati dejavnost ali 
je izbrisan iz registra samostojnih podjetnikov posameznikov;

– da je delavnica dala lažne izjave, podatke ali listine v 
postopku pridobivanja odobritve ali preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za pridobitev odobritve;

– da je bil delavnici izrečen začasni odvzem odobritve v 
skladu s prejšnjim členom in delavnica kljub temu med zača-
snim odvzemom odobritve izvaja postopke in naloge, za katere 
ji je bila odvzeta odobritev;

– da je bil delavnici izrečen ukrep iz prejšnjega člena več 
kot trikrat v obdobju trajanja odobritve;

– da delavnica opravlja delo tako, da lahko postane njeno 
delovanje vprašljivo (npr. s prirejanjem kalibracijskih parame-
trov ali opreme v vozilih, s čimer bi lahko vplivala na napačno 
meritev ali zapisovanje voznikovih ur v vozilih ali lažno ka-
libracijo) in je storjena kršitev take narave ali tako huda, da 
ni mogoče pričakovati, da bo v prihodnje zakonito in pravilno 
opravljala naloge iz prvega odstavka 11. člena tega zakona;

– da delavnica ne izvaja generičnih varnostnih ciljev in 
skupnih varnostnih mehanizmov, kot so opredeljeni v dodatkih 
10 in 11 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS in četrtem odstavku 
12. člena Uredbe 165/2014/EU, ali jih prireja.

(2) Če nastane razlog iz prve alinee prejšnjega odstavka 
zaradi smrti ali odvzema poslovne sposobnosti samostojnega 
podjetnika posameznika ali osebe, ki v delavnici opravlja na-
loge tehnika ali upravitelja, ali zaradi neporavnanih dospelih 
obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev, lahko ministrstvo 

ohrani v veljavi odobritev in z odločbo naloži imetniku odobritve, 
da izpolni pogoje za pridobitev odobritve v roku, ki ga določi z 
odločbo, če bi bila zaradi preklica in odvzema odobritve pov-
zročena nesorazmerna škoda in je mogoče pričakovati, da bo 
delavnica ustrezno vodena. Rok iz prejšnjega stavka se lahko 
podaljša, če imetnik odobritve izkaže, da dela vse, da izpolni 
pogoje za pridobitev odobritve, in je mogoče pričakovati, da jih 
bo v tem dodatnem roku izpolnil.

(3) Z odločbo o odvzemu odobritve se glede na ugoto-
vljene kršitve lahko odvzamejo vse odobritve posamezne de-
lavnice ali pa se prepove samo izvajanje določenih postopkov 
in nalog.

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 
Tožba v upravnem sporu zoper odločbo o odvzemu odobritve 
ne zadrži izvršitve.

(5) Z odločbo o odvzemu se delavnici naloži, da v sedmih 
dneh po dokončnosti odločbe ministrstvu preda vse kartice 
delavnice, oznako za plombiranje in vso dokumentacijo ter evi-
dence, ki jih je dolžna voditi po Uredbi 165/2014/EU, AETR in 
tem zakonu ter na njegovi podlagi izdanih predpisih. Delavnica 
mora odstraniti vse prepoznavne oznake.

(6) O odvzemu odobritve, odvzetih karticah in opremi za 
plombiranje ministrstvo obvesti Evropsko komisijo, sekretariat 
AETR, izdajatelja kartic in nadzorne organe iz 32. člena tega 
zakona.

(7) Pristojni inšpektor predloži ministrstvu predlog za od-
vzem odobritve, če v inšpekcijskem postopku ugotovi obstoj 
katerega od razlogov iz prvega odstavka tega člena.

15. člen
(nadzor nad delavnicami)

(1) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad delavni-
cami opravlja ministrstvo. V okviru tega nadzora je ministrstvo 
dolžno od delavnic pridobivati podatke o tem, ali še izpolnjujejo 
predpisane pogoje za odobritev in če svoje naloge in postopke 
opravljajo v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da naloge 
in postopki niso opravljeni v skladu s predpisi, o tem obvesti 
pristojni inšpektorat.

(2) Inšpekcijski nadzor nad delavnicami opravlja inšpek-
torat, pristojen za promet.

(3) Inšpekcijski organi, policija in drugi pristojni nadzorni 
organi, ki izvajajo nadzor nad uporabo zapisovalnih naprav, so 
dolžni ministrstvo in inšpektorat, pristojen za promet, obvestiti, 
če pri svojem delu ugotovijo, da zapisovalna naprava, vgrajena 
v vozilu, ne deluje pravilno.

(4) Če se ugotovi, da kakšna zapisovalna naprava ne 
deluje pravilno, mora inšpektorat, pristojen za promet, izvesti 
nadzor v delavnici, ki je izvedla zadnjo kontrolo ali kakšen drug 
poseg v to zapisovalno napravo.

(5) Če inšpektorat, pristojen za promet, pri nadzoru ugo-
tovi nepravilnosti v delavnici, ki bi lahko pomenile storitev 
kaznivega dejanja ali bi lahko kako drugače ogrozile zanesljivo 
delovanje zapisovalnih naprav, mora zaposlenim, ki pri tem 
sodelujejo, prepovedati dostop do kartic delavnice.

(6) Če oseba, ki vodi poslovanje delavnice, ne zagotovi 
nemudoma, da zaposleni iz prejšnjega odstavka nimajo več 
dostopa do kartic delavnice, ministrstvo začasno odvzame 
delavnici odobritev.

(7) Če se pri nadzoru nad delavnicami, ki se izvaja na 
podlagi določb tega člena, ugotovi, da je opravljanje postop-
kov in nalog s strani tehnika posledica pomanjkljive strokovne 
usposobljenosti, inšpektorat, pristojen za promet, ali ministrstvo 
naloži delavnici, da ta napoti tehnika na ponovno strokovno 
usposabljanje. Dokler tehnik ne pridobi potrdila o izobraže-
vanju, ne sme opravljati postopkov in nalog v delavnici za 
tahografe, nadzornemu organu pa za ta čas izroči svojo kartico.

16. člen
(evidenca)

(1) Ministrstvo vodi evidenco o tahografih in delavnicah, 
ki vsebuje podatke o:
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– izdanih odobritvah delavnicam, skupaj s podrobnostmi 
o vseh spremembah odobritve in vso dokumentacijo, povezano 
s tem;

– izdanih dovoljenjih izvajalcem usposabljanja za tehnike 
delavnic;

– izdanih dovoljenjih za osebe, ki so pooblaščene za 
izvajanje nadzora;

– tehnikih, ki so zaposleni v delavnici in so usposobljeni 
za delo z zapisovalnimi napravami ter izpolnjujejo pogoje za 
izdajo kartic delavnic;

– upraviteljih, ki so zaposleni v delavnici in so odgovorni 
za varnost in shranjevanje ter delo z identifikacijskimi karticami 
delavnic;

– tahografih, ki vključujejo podatke o motornem vozilu, 
zapisovalni opremi in opravljeni storitvi.

(2) Podatke vnašajo v evidenco ministrstvo, delavnice 
za tahografe in izvajalci usposabljanja za tehnike delavnic za 
tahografe ter osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora.

(3) V evidenci iz prvega odstavka tega člena ministrstvo 
zaradi učinkovitega izvajanja nadzora nad delavnicami za spre-
mljanje stanja v zvezi z delavnicami vodi naslednje osebne 
podatke: osebno ime, rojstni datum ter kraj stalnega in morebi-
tnega začasnega bivališča tehnikov, zaposlenih v delavnici, iz 
četrte alinee prvega odstavka tega člena in upraviteljev iz pete 
alinee prvega odstavka tega člena.

16.a člen
(črtan)

17. člen
(tehnik, upravitelj in oglasna deska delavnice)

(1) Tehnik je lahko le oseba:
– ki je strokovno usposobljena za opravljanje dela v zvezi 

s postopki in nalogami, ki jih lahko izvaja. Strokovno usposo-
bljenost dokazuje z opravljenim strokovnim usposabljanjem pri 
enem od proizvajalcev tahografov, ki imajo priznano odobritev 
tipa za analogne tahografe ali interoperabilni test za digitalne 
tahografe ali homologacijo za pametne tahografe iz III. poglavja 
Uredbe 165/2014/EU, oziroma pri pravni ali fizični osebi, ki ima 
zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev opravila šola-
nje za inštruktorja strokovnega izobraževanja, in sicer glede na 
naloge in postopke, ki jih izvaja v delavnici. Program strokovne-
ga usposabljanja predpiše minister. Potrdilo o izobraževanju za 
digitalne tahografe ne sme biti starejše od treh let;

– ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravlja-
nju nalog v zvezi s zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni 
bila izbrisana;

– ki v zadnjih dveh letih ni več kot dvakrat kršila predpisov, 
za kršitev katerih je bila izrečena kot glavna sankcija globa, 
višja od 2.000 eurov. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere 
je bil tehnik pravnomočno kaznovan.

(2) Nihče, razen tehnika delavnice z veljavno odobritvijo, 
ne sme opravljati kakršnihkoli posegov v zapisovalne naprave 
in z njimi povezano opremo, od katere je odvisno pravilno de-
lovanje zapisovalne naprave.

(3) Upravitelj je lahko le oseba, ki:
– je v delovnem razmerju pri delavnici in je imenovan s 

strani odgovorne osebe delavnice za izvajanje nalog delavnice;
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se 

preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju 
nalog v zvezi s zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni 
bila izbrisana;

– v zadnjih dveh letih ni več kot dvakrat kršila predpisov, 
za kršitev katerih je bila izrečena kot glavna sankcija globa, 
višja od 2.000 eurov. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere 
je bil upravitelj pravnomočno kaznovan.

(4) Upravitelj je odgovoren za varnost in shranjevanje ter 
delo z identifikacijskimi karticami delavnic in opravlja naslednje 
naloge:

– zagotavlja, da so pooblaščeni tehniki dobili ter da upo-
rabljajo svoje kartice v skladu s pravili;

– zagotavlja, da bodo identifikacijske kartice delavnice, 
klešče za žigosanje in pripadajoči dokumenti shranjeni v var-
nem predalu ali blagajni, ko se jih ne uporablja;

– zagotavlja, da bo izguba, kraja oziroma nedelovanje 
identifikacijskih kartic takoj sporočena pristojnemu organu iz-
dajatelju;

– zagotavlja, da se prošnje za podaljšanje izpolnijo in 
pošljejo pristojnim organom v za to določenem roku;

– zagotavlja, da se nameni dodatna pozornost vzdrževa-
nju fizične varnosti kartice v času njene uporabe;

– zagotavlja, da se postopki izvajajo v skladu z Uredbo 
165/2014/EU, AETR in tem zakonom.

(5) Delavnica in njeno osebje mora vozniku kateregakoli 
vozila, ki ima nameščen tahograf, ponuditi storitev v skladu z 
odobritvijo.

(6) Za namen iz prejšnjega odstavka ima delavnica na 
vidnem mestu nameščeno oglasno desko, ki jo lahko opazijo 
vsi obiskovalci delavnice. Na oglasni deski mora:

– imeti znak pooblastila tahografske delavnice z oznako, 
ki jo določi pristojni organ;

– prikazati določena obvestila, ki jih predpišejo pristojni 
organi.

(7) Minister lahko predpiše natančnejši način obveščanja 
in vsebino oglasne deske delavnice.

(8) Delavnica je dolžna v primeru odstranitve ali razgra-
dnje zapisovalne opreme z nje presneti vse podatke, ki so na 
njej zapisani v skladu z Uredbo 165/2014/EU, vključno z oseb-
nimi podatki. Te podatke mora varno hraniti najmanj za čas, 
določen v enajstem odstavku 8. člena tega zakona, sme pa 
jih posredovati le prevozniku, v čigar vozilu je bila zapisovalna 
oprema vgrajena ali pri katerem je zaposlen voznik, na katere-
ga delovni čas in počitke se podatki nanašajo, ter nadzornim 
organom iz 32. člena tega zakona.

3. Pomnilniške kartice

18. člen
(kartice)

(1) Voznikova kartica in kartica delavnice se izda za čas, 
določen z Uredbo 165/2014/EU, prevoznikova kartica in kartica 
nadzornega organa pa za obdobje veljavnosti petih let.

(2) Kartica delavnice se izda na ime posameznega teh-
nika, kartica nadzornega organa pa na ime posamezne ose-
be, ki je v njej pooblaščena za izvajanje nadzora v skladu z 
32. členom tega zakona in je usposobljena po programu, ki ga 
predpiše minister.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se kartica nadzornega 
organa, izdana policiji ali carinskemu organu, lahko izda po-
samezni organizacijski enoti organa, pri čemer lahko nadzor 
opravlja le oseba iz prejšnjega odstavka, ki je usposobljena po 
programu, ki ga predpiše minister, in ima potrdilo o izobraže-
vanju za digitalne tahografe, ki ne sme biti starejše od treh let.

(4) Kartica nadzornega organa se izda tudi drugim pristoj-
nim organom, ki so na podlagi drugih predpisov pooblaščeni 
za izvajanje nadzora podatkov iz zapisovalne opreme, če so 
usposobljeni v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.

(5) Delodajalec mora zagotoviti, da se uporaba vozila 
na tahografu potrdi s prevoznikovo kartico na začetku in na 
koncu uporabe vozila, kot je to določeno v Prilogi IB Uredbe 
3821/85/EGS in II. poglavju Uredbe 165/2014/EU.

19. člen
(pristojnost za izdajo)

(1) Kartice izdaja po javnem pooblastilu pravna oseba 
zasebnega prava, ki pridobi javno pooblastilo na način in po 
postopku, določenem v tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: 
izdajatelj kartic).

(2) Javno pooblastilo izdajatelju kartic se podeli za 15 let.
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(3) Za izdajo kartic se po prvem odstavku tega člena v 
Republiki Sloveniji javno pooblastilo podeli le enemu izdajatelju 
kartic.

(4) Javno pooblastilo podeli ministrstvo z odločbo po opra-
vljenem javnem natečaju v skladu s tem zakonom.

20. člen
(obseg javnega pooblastila izdajatelja kartic)

(1) Javno pooblastilo izdajatelja kartic obsega dolžnost 
opravljati naslednje upravne naloge za izvršitev Uredbe 
3821/85/EGS ali Uredbe 165/2014/EU, tega zakona in predpi-
se, izdane za njihovo izvrševanje:

– odločanje o izdaji ali odvzemu kartic, vključno z vroča-
njem kartic, vodenje evidenc iz 31. člena tega zakona in dajanje 
podatkov iz njih;

– upravne naloge za personalizacijo in izdelavo kartic;
– upravne naloge za generiranje potrebnih elektronskih 

ključev.
(2) Izdajatelj kartic mora javno pooblastilo izvrševati naj-

manj na enem mestu v Republiki Sloveniji.
(3) Storitve v zvezi z personalizacijo in izdelavo kartic ter 

v zvezi z generiranjem elektronskih ključev, ki ne predstavljajo 
upravnih nalog, lahko izdajatelj kartic odda v postopku oddaje 
javnega naročila.

(4) Naročila blaga, storitev in gradenj, ki so potrebne za 
izvajanje javnega pooblastila po tem zakonu, mora izdajatelj 
kartic oddajati v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer 
mora:

– pred objavo pridobiti soglasje ministrstva k vsebini po-
samezne objave in k vsebini razpisne dokumentacije;

– pred vročitvijo odločitve o oddaji javnega naročila prido-
biti soglasje ministrstva na izbiro izvajalca.

(5) Ministrstvo mora soglasje iz prejšnjega odstavka izdati 
v osmih dneh od prejema zahteve izdajatelja kartic.

(6) V pogodbi o nakupu blaga in opravljanju storitev, ki je 
potrebno za izvrševanje javnega pooblastila po tem zakonu, 
mora biti določeno, da se lahko pogodba prenese na ministr-
stvo ali drugega izdajatelja kartic v primeru odvzema javnega 
pooblastila.

21. člen
(izdaja kartice)

(1) O izdaji in odvzemu kartice odloča izdajatelj kartice po 
pravilih Uredbe 165/2014/EU, kot tudi ob upoštevanju smernic 
in drugih dokumentov institucij Evropske unije, ki jih izdajo v 
zvezi z izvrševanjem te uredbe.

(2) O izdaji ali odvzemu kartice odloča izdajatelj kartice 
v skladu s splošnim upravnim postopkom, razen če Uredba 
165/2014/EU ali ta zakon ne določata posebnih pravil postop-
ka.

(3) Minister predpiše vsebino vloge za izdajo kartice in 
obrazec te vloge.

22. člen
(pogoji za podelitev javnega pooblastila izdajatelja kartic)

(1) Javno pooblastilo se podeli pravni osebi zasebnega 
prava, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima v Republiki Sloveniji ustrezne prostore za izvr-
ševanje javnega pooblastila;

– da ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so v 
skladu s predpisi Republike Slovenije pooblaščeni za vodenje 
upravnega postopka;

– da ima zaposleno zadostno število drugih strokovnih 
delavcev;

– da ima na razpolago ustrezno opremo za izvajanje 
nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo;

– da ni delavnica v smislu tega zakona;
– da zoper njo ni uveden stečajni postopek, postopek 

prisilne poravnave ali likvidacije;

– da pravna oseba, član njene uprave oziroma poslovodja 
niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
šest mesecev ali več, obsodba pa še ni bila izbrisana;

– da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet 
kazenski postopek;

– da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih 
ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju kartic, kateremu 
je bilo to javno pooblastilo odvzeto;

– da ima poravnane dospele obveznosti iz davkov in 
drugih javnih dajatev;

– da niso podane druge okoliščine, zaradi katerih je mo-
goče utemeljeno sklepati, da ne bo v redu izvrševala javnega 
pooblastila;

– da njej ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je 
izdajatelj kartic, v zadnjih petih letih ni bilo to javno pooblastilo 
odvzeto.

(2) Kandidat lahko izkazuje izpolnjevanje pogojev glede 
prostorov, opreme in strokovnih delavcev, ki so potrebni za 
izvajanje storitev v zvezi z personalizacijo in izdelavo kartic 
ter v zvezi z generiranjem ključev za elektronski podpis, ki ne 
predstavljajo upravnih nalog, s podizvajalci, s katerimi ima za 
čas, za katerega se podeljuje javno pooblastilo s pogodbo ure-
jeno razmerje glede zagotavljanja teh storitev, ali navede, da 
jih bo oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim 
odstavkom 20. člena tega zakona.

(3) Minister podrobneje predpiše pogoje iz tega člena in 
način njihovega dokazovanja.

(4) Pogoje za podelitev javnega pooblastila mora izda-
jatelj kartic izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila.

23. člen
(merila za izbiro)

(1) Merila za izbiro na javnem natečaju so:
– predvideni povprečni lastni stroški izdaje posamezne 

kartice, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi nižje pov-
prečne lastne stroške;

– rok za začetek izvajanja javnega pooblastila, pri čemer 
dobi več točk vlagatelj, ki ponudi krajši rok;

– prijaznost do uporabnika, kot so uradne ure, načini 
vlaganja zahtev za kartico, pomoč uporabnikom, in podobno, 
pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi za vlagatelja ugo-
dnejše rešitve.

(2) Merila iz prejšnjega odstavka so razvrščena po vplivu 
na izbiro tako, da ima največji vpliv merilo iz prve alinee, naj-
manjšega pa merilo iz tretje alinee.

(3) Minister podrobneje predpiše merila iz tega člena, 
način določitve njihovega vpliva na izbiro in način njihovega 
dokazovanja.

24. člen
(javni natečaj)

(1) Javni natečaj objavi ministrstvo najkasneje šest me-
secev pred potekom časa, za katero je bilo izdajatelju kartic 
izdano javno pooblastilo ali nemudoma po odvzemu javnega 
pooblastila pred potekom tega časa.

(2) Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in v Uradnem listu Evropske unije.

(3) Objava javnega natečaja mora obsegati najmanj:
– navedbo, da gre za objavo javnega natečaja za podeli-

tev javnega pooblastila za izdajo kartic in druge identifikacijske 
oznake javnega natečaja;

– navedbo, da se javno pooblastilo podeljuje v skladu z 
Uredbo 165/2014/EU, tem zakonom in za njuno izvrševanje 
izdanimi predpisi;

– predmet javnega pooblastila in navedbo, da se podeli 
le eno javno pooblastilo;

– skrajni rok za začetek in čas trajanja izvrševanja javne-
ga pooblastila;

– postopek izbire nosilca javnega pooblastila;



Stran 6702 / Št. 45 / 27. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega poo-
blastila;

– merila za izbiro nosilca javnega pooblastila;
– kraj, čas in plačilne pogoje za dvig natečajne doku-

mentacije;
– kraj in rok za predložitev vlog;
– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja vlog.
(4) Ministrstvo mora na dan objave javnega natečaja in 

ves čas trajanja natečajnega roka najkasneje v enem dnevu 
omogočiti vsem zainteresiranim vpogled v natečajno doku-
mentacijo in jo predati vsakomur, ki vplača zahtevani znesek, 
ki lahko zajema zgolj stroške razmnoževanja in pošiljanja raz-
pisne dokumentacije.

(5) Ministrstvo v času trajanja natečajnega roka ne sme 
nikomur posredovati seznama oseb, katerim je posredovala 
natečajno dokumentacijo.

25. člen
(natečajna dokumentacija)

(1) Natečajna dokumentacija mora vsebovati vse potreb-
no, da se na njeni podlagi lahko podajo popolne vloge.

(2) Podatki v natečajni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom, navedenim v objavi natečaja.

(3) Natečajna dokumentacija mora vsebovati zlasti:
– datum objave javnega natečaja in navedbo, da se jav-

no pooblastilo podeljuje v skladu z Uredbo 165/2014/EU, tem 
zakonom in za njuno izvrševanje izdanimi predpisi;

– navodila za pripravo in predložitev vloge;
– postopek izbire;
– pogoje, katere mora izpolnjevati nosilec javnega poo-

blastila, kot so določeni v 22. členu tega zakona in predpisu 
ministra iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona;

– merila za izbiro nosilca javnega pooblastila, kot so do-
ločena v 23. členu tega zakona in predpisu ministra iz tretjega 
odstavka 23. člena tega zakona;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, meril in ostalih oko-
liščin;

– navedbo vrste finančnega zavarovanja, s katerim vla-
gatelj zavaruje resnost vloge;

– rok za oddajo vloge;
– rok, do katerega vloga zavezuje vlagatelja;
– rok za sprejem in vročitev sklepa o izbiri.

26. člen
(predložitev in javno odpiranje vloge)

(1) Ministrstvo določi takšen rok za predložitev vlog, ki 
glede na postavljene zahteve in pogoje iz natečajne dokumen-
tacije omogoča izdelavo popolnih in kakovostnih vlog.

(2) Pravočasna predložitev vloge pomeni, da mora vlaga-
telj ministrstvu vlogo predložiti do datuma in ure, ki je določen 
v javni objavi natečaja.

(3) Vlagatelj sme vložiti le eno vlogo, ki pa jo lahko uma-
kne, dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo vlog.

(4) Odpiranje vlog za izbor nosilca javnega pooblastila 
je javno. Na javnem odpiranju se vodi zapisnik, v katerega se 
vpišejo morebitne pripombe predstavnikov vlagateljev o poteku 
javnega odpiranja. Ministrstvo vroči zapisnik o javnem odpira-
nju v roku osmih dni vsem vlagateljem.

(5) Ministrstvo vlog, ki so prispele po roku, določenem 
v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog, ne odpre, 
temveč jih neodprte s sklepom nemudoma vrne pošiljatelju.

27. člen
(upravni postopek)

(1) O vlogah ministrstvo odloča v upravnem postopku.
(2) Nepopolne vloge ali vloge, ki niso sestavljene v skladu 

z natečajno dokumentacijo, ministrstvo s sklepom zavrže.
(3) Vloge vlagateljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za pode-

litev javnega pooblastila iz 22. člena tega zakona, ministrstvo 
zavrne z odločbo, izdano posameznemu vlagatelju.

(4) O ostalih vlogah ministrstvo odloči z eno odločbo, s 
katero podeli javno pooblastilo vlagatelju, katerega vloga je bila 
v skladu z merili iz 23. člena tega zakona ocenjena najbolje, 
vloge ostalih vlagateljev pa zavrne.

(5) V odločbi iz prejšnjega odstavka ministrstvo določi 
rok za začetek izvrševanja javnega pooblastila in vrsto ter vi-
šino finančnega zavarovanja za zakonito in pravilno izvajanje 
javnega pooblastil. Višina finančnega zavarovanja mora biti 
tolikšna, da pokrije pričakovane stroške ministrstva v zvezi z 
morebitnim odvzemom javnega pooblastila, novo podelitvijo 
javnega pooblastila in z izvajanjem nalog izdajatelja kartice v 
ministrstvu do takrat, ko novi izdajatelj kartic začne izvrševati 
javno pooblastilo.

28. člen
(odvzem javnega pooblastila)

(1) Ministrstvo z odločbo odvzame javno pooblastilo izda-
jatelju kartic, če ugotovi:

– da izdajatelj kartic ne izpolnjuje pogojev iz 22. člena 
tega zakona;

– da izdajatelj kartic ali zaposleni pri izvrševanju javnega 
pooblastila kršijo določbe Uredbe 165/2014/EU, tega zakona in 
podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi;

– da je izdajatelj kartic ali kdo od zaposlenih pri svojem 
delu storil kaznivo dejanje, povezano z izvrševanjem javnega 
pooblastila, kar je ugotovljeno s pravnomočno sodbo;

– da je izdajatelj kartic dal lažne izjave, podatke ali listine 
v postopku pridobivanja pooblastila ali preverjanja izpolnjeva-
nja pogojev za pridobitev pooblastila;

– da izdajatelj kartic ne omogoča nadzora iz 29. člena 
tega zakona ali ga ovira;

– da izdajatelj kartic zaračunava ceno za izdajo kartic in 
druge svoje storitve v nasprotju s predpisom iz 30. člena tega 
zakona;

– na utemeljeno zahtevo izdajatelja kartic, vendar ne prej 
kot pet let po začetku izvajanja javnega pooblastila.

(2) Ministrstvo odvzame javno pooblastilo če ugotovi, da 
je kršitev iz prejšnjega odstavka take narave ali tako huda, da 
ni mogoče pričakovati, da bo izdajatelj kartic v bodoče zakonito 
in pravilno izvrševal javno pooblastilo.

(3) V odločbi o odvzemu ministrstvo določi rok, v katerem 
preneha javno pooblastilo izdajatelja kartic.

(4) Z dnem prenehanja javnega pooblastila prevzame 
upravne naloge izdajatelja kartic druga oseba, ki je pridobila 
pooblastilo, če pa take ni, pa ministrstvo.

(5) Z odločbo o odvzemu se dotedanjemu izdajatelju 
kartic naloži, da mora novemu izdajatelju kartic ali ministrstvu z 
dnem prenehanja javnega pooblastila brezplačno prenesti vso 
dokumentacijo in evidence, v elektronski obliki in na papirju, ki 
jih ima in vodi v zvezi z izvrševanjem javnega pooblastila, kakor 
tudi vse že izdelane in še ne vročene kartice. Če dotedanji iz-
dajatelj kartic ne ravna v skladu z odločbo, se navedena doku-
mentacija in evidence odvzamejo. Ta določba se uporablja tudi 
v primeru prenehanja javnega pooblastila zaradi poteka časa.

(6) Če je to nujno za nemoteno izvrševanje upravnih 
nalog, ki so predmet javnega pooblastila, je dolžan dotedanji 
izdajatelj kartic opremo za izvrševanje teh nalog (računalniki 
z nujno programsko opremo, naprave za personalizacijo in 
izdelavo kartic, kartični blanketi, druga potrebna oprema) oddati 
v najem novemu izdajatelju kartic ali ministrstvu. Če dotedanji 
izdajatelj kartic ne ravna v skladu s to določbo, lahko ministr-
stvo z odločbo za določen čas, ki ni daljši od šestih mesecev, 
odvzame navedeno opremo. Dotedanji izdajatelj kartic ima za 
uporabo te opreme pravico do odškodnine.

29. člen
(nadzor nad izdajateljem kartic)

(1) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad zakonito-
stjo in pravilnostjo izvrševanja javnega pooblastila izdajatelja 
kartic opravlja ministrstvo. V okviru tega nadzora je ministrstvo 
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dolžno od izdajatelja kartic pridobivati podatke o tem, ali še 
izpolnjuje predpisane pogoje za izdajatelja kartic in če svoje 
naloge opravlja v skladu s predpisi.

(2) Inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo 
izvrševanja javnega pooblastila izdajatelja kartic opravlja in-
špektorat, pristojen za promet.

30. člen
(cena za izdajo kartice)

(1) Izvrševanje javnega pooblastila izdajatelj kartic finan-
cira iz cene za izdajo kartice, ki mu jo plačujejo stranke za 
izdajo kartice ali za druge storitve.

(2) Ceno za izdajo kartice in za druge storitve predpiše 
minister tako, da omogočajo izdajatelju kartic pokritje stroškov v 
zvezi z izvrševanjem javnega pooblastila in mu omogočajo pri-
meren donos na vložena sredstva v izvrševanje javnih pooblastil.

(3) Pri določitvi cene iz prejšnjega odstavka minister upo-
števa raven povprečnih stroškov, ki jih je navedel izdajatelj 
kartic v svoji vlogi in je bila podlaga za izbiro izdajatelja kartic.

(4) Vloga za izdajo kartice je popolna, ko stranka plača 
ceno za njeno izdajo. Za dokumente in dejanja v postopku 
izdaje kartic se upravne takse ne plačujejo.

(5) Če po pravnomočni odločitvi, izdani v postopku odlo-
čanja o izdaji kartice, kartica ni izdana, mora izdajatelj stranki 
vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti te odločitve tisti del cene za 
izdajo kartice, ki predstavlja stroške za izdelavo kartice.

31. člen
(evidence)

(1) Izdajatelj kartic vodi evidenco izdanih kartic. Podatki 
v evidenci se vodijo in obdelujejo za namene postopkov izda-
janja kartic in izvajanja nadzora. V evidenci se vodijo naslednji 
podatki:

1. o stanju vlog za kartico:
– osebno ime vlagatelja;
– rojstni datum in kraj rojstva;
– spol in materin jezik;
– naslov stalnega bivališča;
– naslov, na katerega želi prejemati pošto;
– številka vozniškega dovoljenja;
– država, ki je izdala vozniško dovoljenje;
– naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje;
– kategorije, za katere ima oseba izdano vozniško do-

voljenje;
2. o voznikovi kartici:
– osebno ime voznika;
– rojstni datum in kraj rojstva;
– spol in materin jezik;
– naslov stalnega bivališča;
– naslov, na katerega želi prejemati pošto;
– številka vozniškega dovoljenja;
– država, ki je izdala vozniško dovoljenje;
– naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje;
– kategorije, za katere ima oseba izdano vozniško do-

voljenje;
– digitalizirana slika;
– digitaliziran podpis;
3. o kartici pooblaščene uradne osebe nadzornega or-

gana:
– naziv nadzornega organa;
– naslov nadzornega organa ter osebno ime pooblaščene 

(odgovorne) osebe;
– osebno ime nadzorne uradne osebe – imetnika kartice;
– rojstni datum in kraj rojstva;
– spol in materin jezik;
– naslov stalnega bivališča;
– naslov, na katerega želi prejeti kartico;
– elektronski naslov;
– digitalizirana slika;
– digitaliziran podpis;

3.a o kartici nadzornega organa, ki je izdana organizacij-
ski enoti organa:

– naziv nadzornega organa in organizacijske enote;
– naslov nadzornega organa;
– osebno ime pooblaščene (odgovorne) osebe;
– število kartic v posamezni organizacijski enoti;
– naslov, na katerega želi organizacijska enota nadzorne-

ga organa prejeti kartico;
– davčna številka;
– elektronski naslov;
4. o prevoznikovi kartici:
– firma oziroma ime pravne ali fizične osebe, ki razpolaga 

s prevoznim sredstvom;
– naslov oziroma sedež prevoznika;
– osebno ime pooblaščene osebe;
– elektronski naslov;
– davčna številka;
5. kartici delavnice:
– naziv oziroma firma delavnice;
– naslov oziroma sedež delavnice;
– osebno ime pooblaščene (odgovorne) osebe;
– elektronski naslov;
– davčna številka;
– osebno ime tehnika – imetnika kartice;
– rojstni datum in kraj rojstva;
– spol in materin jezik;
– naslov stalnega bivališča;
– naslov, na katerega želi prejeti PIN kodo (ni naslov 

delavnice);
– elektronski naslov;
– digitalizirana slika;
– digitaliziran podpis;
6. za vse vrste kartic:
– naziv pristojnega izdajatelja;
– številka kartice;
– datum začetka veljavnosti kartice;
– datum poteka veljavnosti kartice;
– status kartice (zaplenjena (s strani pristojnega organa), 

suspendirana (začasno odvzeta), odvzeta (trajno neveljavna), 
se zamenjuje, izgubljena, ukradena, okvarjena, potekla veljav-
nost, podaljšana, zamenjana, odpovedana, nadomeščena);

7. za vse vrste kartic njihovo skupno stanje o:
– številu dobavljenih (prevzetih) kartic;
– personaliziranih karticah;
– odposlanih karticah;
– napakah pri izdelavi;
– zalogah kartic;
– karticah v obtoku;
– vrnjenih (ne prevzetih) karticah;
– poškodovanih karticah.
(2) Izdajatelj kartic mora voditi tudi evidenco elektronskih 

ključev in drugih elektronskih zapisov na karticah v elektronski 
obliki.

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena pridobi izdaja-
telj kartic iz evidenc, ki jih že vodijo drugi organi oziroma nosilci 
javnih pooblastil, razen za podatke, za katere še ne obstoji 
uradna evidenca. Drugi organi in nosilci javnih pooblastil so 
izdajatelju kartic te podatke dolžni zagotoviti in v sodelovanju 
z njo zagotoviti najenostavnejši način izmenjave oziroma vpo-
gleda v te evidence in podatke.

(4) Ob vložitvi vloge za izdajo kartice mora stranka pisno 
izjaviti, da dovoljuje pridobitev podatkov iz prvega odstavka 
tega člena. Če gre za pridobitev osebnih podatkov, mora izda-
jatelj kartic stranki navesti, katere osebne podatke bo pridobil 
iz določenih uradnih evidenc.

(5) Izdajatelj voznikove kartice in kartice delavnice po-
sreduje in izmenjuje podatke, ki jih vodi po tem členu s pri-
stojnimi organi drugih držav članic preko skupnega omrežja 
(TACHONET).

(6) Pri izvajanju svojih nalog imajo zaradi učinkovitega 
izvajanje nadzora ministrstvo in nadzorni organi iz prvega od-
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stavka 32. člena tega zakona dostop do podatkov iz evidenc iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, kot tudi do ustreznih 
podatkov pristojnih organov drugih držav članic preko skupne-
ga omrežja (TACHONET).

IV. NADZOR IN POROČANJE

32. člen
(pristojnost in pooblastila glede nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 561/2006/ES, Uredbe 
3821/85/EGS, Uredbe 165/2014/EU, AETR in tega zakona 
izvajajo ministrstvo, inšpektorat, pristojen za promet, inšpekci-
ja za delo, tržna inšpekcija, carinski organi in policija, in sicer 
tako, da:

1. ministrstvo izvaja nadzor po prvem odstavku 15. člena 
in prvem odstavku 29. člena tega zakona;

2. inšpektorat, pristojen za promet, izvaja inšpekcijski 
nadzor, razen inšpekcijskega nadzora iz 4. točke tega odstav-
ka;

3. inšpekcija za delo izvaja inšpekcijski nadzor nad de-
lovnim časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri pre-
voznikih;

4. tržna inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad tem, ali 
ima zapisovalna oprema, ki je dana na trg, veljavno odobritev 
tipa ali homologacijo;

5. policija izvaja nadzor v okviru nadzora nad varnostjo 
cestnega prometa;

6. carinski organi izvajajo nadzor v okviru izvajanja nad-
zora nad prevozi po cesti.

(2) Organi iz prejšnjega odstavka imajo poleg pooblastil 
po Uredbi 165/2014/EU, drugih zakonih in predpisih še nasle-
dnja pooblastila:

– prepovedati uporabo vozila, v katerem ni bila okvara ali 
nepravilno delovanje zapisovalne naprave odpravljeno v skladu 
s prvim in drugim odstavkom 37. člena Uredbe 165/2014/EU;

– ob sumu, da zapisovalna naprava ali naprava za ome-
jevanje hitrosti ne deluje pravilno, odrediti izredni pregled te 
naprave in vseh drugih z njo povezanih elementov, ki morajo 
biti vgrajeni v vozilu za njihovo pravilno delovanje; če se pri 
pregledu ugotovi, da je zapisovalna naprava ali z njo povezani 
elementi ali naprava za omejevanje hitrosti poškodovana, po-
kvarjena ali predelana tako, da beleži napačne hitrosti oziroma 
spremenjene druge vrednosti, ali se ugotovi, da ne deluje 
pravilno, ali da je bil opravljen nepooblaščen poseg v napravo 
oziroma je bila predelana tako, da beleži napačne hitrosti ozi-
roma spremenjene podatke, plača stroške pregleda prevozno 
podjetje, ki trenutno upravlja vozilo;

– zahtevati od voznika, da omogoči kontrolo zapisovalne 
naprave in naprave za omejevanje hitrosti ter izroči na vpogled 
zapisne liste, kartico ali izpis iz zapisovalne naprave ter dovoli 
pregled zapisnih listov, kartice ali izpisa iz zapisovalne naprave 
ali pregled zapisanih podatkov na prikazovalniku naprave;

– začasno odvzeti zapisni list ali izpis iz zapisovalne na-
prave kot dokazilo v postopku ali v isti namen opraviti prepis 
podatkov iz kartice;

– začasno odvzeti voznikovo kartico v primeru, ko je treba 
izvesti postopke glede voznikove kartice v skladu s sedmim 
odstavkom 26. člena Uredbe 165/2014/EU;

– zaseči zapisnik in identifikacijsko ploščico ter odrediti 
potrebne ukrepe za razveljavitev izdanih listin, če je poobla-
ščena delavnica v zapisniku potrdila, da zapisovalna oprema 
in z njo povezani elementi izpolnjujejo predpisane pogoje, in 
izdala identifikacijsko ploščico, v inšpekcijskem postopku pa se 
ugotovi, da naprava in z njo povezani elementi ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev.

(3) Nadzorni organ iz 2., 5. in 6. točke prvega odstavka 
tega člena vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in mu začasno 
odvzame vozniško dovoljenje, če se pri nadzoru ugotovi, da je 
voznik prekoračil dovoljeni čas trajanja vožnje ali ni upošteval 
določb, ki se nanašajo na predpisane odmore in počitke. Voz-

niško dovoljenje se vozniku vrne in se mu dovoli nadaljevanje 
vožnje, ko prenehajo razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja.

(4) Če se kršitve, navedene v prejšnjem odstavku, ugoto-
vijo pri nadzoru na mejnem prehodu, se vozniku prepove vstop 
v Republiko Slovenijo. Prepoved vstopa v Republiko Slovenijo 
velja do izpolnitve pogojev za nadaljevanje vožnje.

(5) Nadzorni organ iz 2., 5. in 6. točke prvega odstavka 
tega člena prepove vozniku nadaljnjo uporabo vozila in mu 
začasno odvzame prometno dovoljenje in registrske tablice, če 
se pri nadzoru ali pri izrednem pregledu ugotovi:

– da je zapisovalna naprava predelana tako, da beleži 
spremenjene podatke ali

– da naprava za omejevanje hitrosti ne deluje ali ni nasta-
vljena na predpisano hitrost.

(6) Če se pri nadzoru ugotovi, da zapisovalna naprava 
ni pregledana v predpisanem roku ali kalibrirana, se vozniku 
prepove nadaljnja vožnja in se mu začasno odvzame prometno 
dovoljenje. Voznika se z vozilom napoti v najbližjo delavnico iz 
11. člena tega zakona.

(7) Dokumenti in registrske tablice se po odpravi nepravil-
nosti vrnejo vozniku na podlagi ustreznega potrdila delavnice o 
kalibriranju zapisovalne opreme oziroma pregledu naprave za 
omejevanje hitrosti.

(8) Če se ugotovi, da je zapisovalna naprava ali naprava 
za omejevanje hitrosti motena s pomočjo namenskih pred-
metov (npr. magnet), ali je z napravo povezana naprava, s 
pomočjo katere se beležijo napačni podatki te naprave, se 
vozilo izloči iz prometa do odstranitve teh predmetov oziroma 
naprav. Če nadzorni organ odredi izredni pregled zapisovalne 
naprave ali naprave za omejevanje hitrosti in pri pregledu 
odkrije predmete ali naprave, s pomočjo katerih se beležijo 
napačni podatki zapisovalne naprave, delavnica tak predmet 
ali napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno upravlja 
vozilo, odstrani iz vozila. Pooblaščena uradna oseba organa, 
ki je odredila pregled naprave, tak predmet ali napravo zaseže 
in odredi uničenje. O zasegu se izda potrdilo.

33. člen
(obseg izvajanja nadzora)

(1) Organi iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo 
izvajati nadzor prevozov po cesti in tudi v prostorih prevoznikov, 
in sicer tako, da ta vsako leto obseže velik in reprezentativen 
obseg voznikov, prevoznikov in vozil, na katere se nanašata 
Uredba 561/2006/ES in Uredba 165/2014/EU.

(2) Za namene pošiljanja statističnih poročil Evropski ko-
misiji in aktivne izmenjave podatkov med nadzornimi organi 
držav članic skladno z zahtevami Direktive 2006/22/ES ter 
določili Uredbe 561/2006/ES, AETR in Uredbe 1071/2009/ES, 
vezanih na zahteve glede izmenjave podatkov ter za namene 
izvajanja nadzorov s ciljem preprečevanja kršitev tega zakona 
skladno z zahtevami Direktive 2006/22/ES, nadzorni organi 
iz prvega odstavka 32. člena tega zakona vodijo evidenco o 
izvedenih nadzorih prevoznih podjetij, vozil in voznikov ter 
evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških po zakonu, ki 
ureja prekrške. Podatke o kršitvah, vezanih na zahteve glede 
izmenjave podatkov ter za namene izvajanja nadzorov, nad-
zorni organi skladno z uredbo iz četrtega odstavka tega člena 
posredujejo v predpisani obliki inšpektoratu, pristojnemu za 
promet. Nadzorni organi v evidenci o izvedenih nadzorih vodijo 
podatke o datumu izvedenega nadzora, imenu oziroma firmi in 
sedežu oziroma naslovu prevoznika, registrski oznaki, znamki 
in tipu vozila, podatke o osebnem imenu voznika, datumu roj-
stva ter kraju bivanja voznika, ugotovljenih kršitvah in izrečenih 
ukrepih. Podatki o ugotovljenih kršitvah po Uredbi 561/2006/ES 
in Uredbi 165/2014/EU ali AETR so dopolnjeni s podatkom o 
stopnji kršitve, kot je določeno v prilogi III Direktive 2006/22/ES. 
Podatki se v evidenci izvedenih nadzorov hranijo štiri leta od 
izvedenega nadzora.

(3) Nadzor morajo organi iz prvega odstavka prejšnjega 
člena izvajati po usklajenem programu.
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(4) Obseg in strukturo nadzora iz prejšnjega odstavka, 
način priprave programa nadzora, način izvajanja nadzornih 
pooblastil iz prejšnjega člena in elemente nadzora na cesti in 
v prostorih prevoznikov predpiše Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada) z uredbo.

34. člen
(sodelovanje in izmenjava informacij)

(1) Organi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona 
morajo periodično izvajati koordinirane akcije nadzora skupaj 
s pristojnimi organi dveh ali več držav članic.

(2) Organi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona mo-
rajo sodelovati s pristojnimi organi držav članic in jim pomagati 
pri izvajanju nadzora.

(3) Organi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona mo-
rajo izmenjavati ugotovitve opravljenega nadzora v posamičnih 
primerih na zahtevo pristojnega organa države članice ali če je 
to potrebno zaradi ugotovitev nadzora, ki so ga izvedli.

(4) Obveznosti sodelovanja in izmenjave informacij iz tega 
člena podrobneje predpiše vlada z uredbo.

35. člen
(poročanje)

(1) Ministrstvo pošilja pristojnim organom držav čla-
nic poročila, določena v prvem odstavku 17. člena Uredbe 
561/2006/ES in v 40. členu Uredbe 165/2014/EU, vsakih šest 
mesecev, poleg tega pa tudi v posamičnih primerih na zahtevo 
pristojnega organa države članice. Poročila pošilja ministrstvo 
na obrazcu, določenem z Odločbo Komisije 93/173/EGS, ali 
drugo odločbo, ki to odločbo nadomesti ali spremeni.

(2) Ministrstvo mora vsaki dve leti poslati tudi poročilo 
Evropski komisiji o izvajanju Direktive 2002/15/ES v skladu s 
13. členom te direktive.

35.a člen
(ocenjevanje tveganja)

(1) Na podlagi relativnega števila in teže vseh kršitev 
Uredb 561/2006/ES in 165/2014/EU, ki jih stori posamezno 
podjetje, se vzpostavi sistem ocenjevanja tveganja, s katerim 
se glede na ocenjeno visoko stopnjo tveganja zagotovi natanč-
nejši in pogostejši nadzor tega podjetja.

(2) Sistem ocenjevanja tveganja, merila glede izvajanje 
sistema, postopek in izvajanje sistema ocenjevanja tveganja 
podrobneje predpiše vlada z uredbo.

V. KAZENSKE DOLOČBE

36. člen
(prekrški)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se 
kaznuje:

– z globo 800 eurov, če odreja mobilne delavce na delo 
tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 48 ur (in ga ni 
dovoljeno podaljšati na 60 ur) za od osem do 12 ur (4. člen);

– z globo 1.250 eurov, če odreja mobilne delavce na delo 
tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 48 ur (in ga ni 
dovoljeno podaljšati na 60 ur) za več kot 12 ur (4. člen);

– z globo 800 eurov, če odreja mobilne delavce na delo 
tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 60 ur na teden 
za od pet do deset ur (4. člen);

– z globo 1.250 eurov, če odreja mobilne delavce na delo 
tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 60 ur na teden 
za več kot deset ur (4. člen);

– z globo 800 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča 
odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja le od 
10 do 20 minut za skupno število delovnih ur med šest in devet 
ur (5. člen);

– z globo 1.250 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča 
odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja manj 

kot 10 minut za skupno število delovnih ur med šest in devet ur 
(5. člen);

– z globo 800 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča 
odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja le od 
20 do 30 minut za skupno število delovnih ur več kot devet ur 
(5. člen);

– z globo 1.250 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča 
odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja manj 
kot 20 minut za skupno število delovnih ur več kot devet ur 
(5. člen);

– z globo 800 eurov, če mobilnim delavcem odreja nočno 
delo tako, da njihov skupni dnevni delovni čas presega deset ur 
v vsakem 24-urnem obdobju od ene do treh ur (7. člen);

– z globo 1.250 eurov, če mobilnim delavcem odreja 
nočno delo tako, da njihov skupni dnevni delovni čas presega 
deset ur v vsakem 24-urnem obdobju za več kot tri ure (7. člen);

– z globo od 800 do 1.250 eurov, če ponareja, ne vodi 
ali ne zagotovi evidenc v skladu z drugim odstavkom 8. člena 
tega zakona;

– z globo od 800 do 1.250 eurov, če mobilnim delavcem 
na njihovo zahtevo ne zagotovi kopije evidence opravljenih 
delovnih ur (peti odstavek 8. člena);

– z globo od 800 do 1.250 eurov, če izda potrdilo iz šeste-
ga odstavka 8. člena tega zakona iz neupravičenih razlogov;

– z globo od 800 do 1.250 eurov, če ne izvaja hrambe v 
skladu z osmim odstavkom 8. člena tega zakona.

(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali 
drug mobilni delavec, ki poda neresnično izjavo o razlogih 
odsotnosti (šesti odstavek 8. člena).

36.a člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ne hrani potrdila iz šestega 
odstavka 8. člena tega zakona v skladu z enajstim odstavkom 
8. člena tega zakona.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
ne hrani potrdila iz šestega odstavka 8. člena tega zakona v 
skladu z enajstim odstavkom 8. člena tega zakona.

36.b člen
(prekrški)

(1) Z globo 50 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar najmanj v višini 200 eurov in največ v višini 
5.000 eurov, kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ne upošteva najnižje starosti mobilnih 
delavcev, v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 
561/2006/ES ali 5. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.

(2) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.500 eurov, kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če ne upošteva najnižje starosti mobilnih delavcev, 
v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 561/2006/ES 
ali 5. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega od-
stavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.

36.c člen
(prekrški)

(1) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostoj-
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no opravlja dejavnost, ki ne zagotovi potrditve uporabe vozila 
s prevoznikovo kartico na začetku in na koncu uporabe vozila 
v skladu s petim odstavkom 18. člena tega zakona.

(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

37. člen
(prekrški)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali 
prvim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za 
prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,

– 300 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ 
dveh ur,

– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega 
ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več 
kot dve uri,

– 210 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega 
časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri 
ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali 
neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,

– 210 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovolje-
nega podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil 
dovoljeni podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v 
tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega 
časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
6. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar 
največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,

– 100 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ 
dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega 
ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več 
kot dve uri,

– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega 
časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri 
ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali 
neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dovoljeni 
podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju 
ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v 
trajanju vsaj štiri ure 30 minut.

(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. čle-
na Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena AETR, 
če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,

– 100 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ 
dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega 
ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več 
kot dve uri,

– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega 
časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri 
ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali 
neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovoljenega 
podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dovoljeni 
podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju 
ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v 
trajanju vsaj štiri ure 30 minut.

(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES 
ali drugim odstavkom 6. členom AETR, če se ta uporablja na 
podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se ka-
znuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do 
največ štirih ur,

– 600 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od 
štirih ur do največ devetih ur,

– 150 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega 
časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do 
največ 14 ur,

– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega 
časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.

(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar 
največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do 
največ štirih ur,

– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od 
štirih ur do največ devetih ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega 
časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do 
največ 14 ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega 
časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.

(6) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar 
največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do 
največ štirih ur,

– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od 
štirih ur do največ devetih ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega 
časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do 
največ 14 ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega 
časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.

(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali 
tretjim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za 
prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh 
zaporednih tednov do največ desetih ur,

– 600 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh 
zaporednih tednov od desetih ur do največ 15 ur,

– 150 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega 
časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas 
vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,

– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega 
časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas 
vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.
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(8) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
6. člena Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 6. člena 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar 
največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh 
zaporednih tednov do največ desetih ur,

– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh 
zaporednih tednov od desetih ur do največ 15 ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega 
časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas 
vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega 
časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas 
vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.

(9) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. čle-
na Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 6. člena AETR, 
če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh 
zaporednih tednov do največ desetih ur,

– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh 
zaporednih tednov od desetih ur do največ 15 ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega 
časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas 
vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega 
časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas 
vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.

37.a člen
(prekrški)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki rav-
na v nasprotju s 7. členom Uredbe 561/2006/ES ali 7. členom 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar 
največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje 
do odmora ali počitka do največ 30 minut,

– 300 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje 
do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,

– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinje-
nega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači nepre-
kinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut 
do 11 ur 30 minut,

– 210 eurov za vsako začeto uro prekoračitve nepre-
kinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači 
neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 
30 minut.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 
561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za 
prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje 
do odmora ali počitka do največ 30 minut,

– 100 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje 
do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinje-
nega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači nepre-
kinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut 
do 11 ur 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve nepre-
kinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači 
neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 
30 minut.

(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 
561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za 
prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje 
do odmora ali počitka do največ 30 minut,

– 100 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje 
do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinje-
nega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači nepre-
kinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut 
do 11 ur 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve nepre-
kinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači 
neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 
30 minut.

37.b člen
(prekrški)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES 
ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega od-
stavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek 
z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ 
ene ure,

– 300 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do 
največ dveh ur 30 minut,

– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 
30 minut,

– 210 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,

– 200 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni 
deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,

– 300 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni 
deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dve uri,

– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od 
dveh ur do največ štirih ur 30 minut,

– 210 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka za 
več kot štiri ure 30 minut.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene 
ure,

– 100 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do 
največ dveh ur 30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 
30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,

– 40 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni 
deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,

– 100 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni 
deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od 
dveh ur do največ štirih ur 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka za 
več kot štiri ure 30 minut.
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(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se 
ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene 
ure,

– 100 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do 
največ dveh ur 30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 
30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,

– 40 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni 
deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,

– 100 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni 
deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od 
dveh ur do največ štirih ur 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša 
dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka za 
več kot štiri ure 30 minut.

(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES 
ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega od-
stavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek 
z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če 
skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,

– 300 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če 
skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,

– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka 
v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ 
štirih ur 30 minut,

– 210 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka 
v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 
30 minut.

(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s petim odstav-
kom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skraj-
ša dnevni čas počitka do največ ene ure,

– 100 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če 
skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka 
v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ 
štirih ur 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka 
v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 
30 minut.

(6) Voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 
8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se 
ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skraj-
ša dnevni čas počitka do največ ene ure,

– 100 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če 
skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka 
v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ 
štirih ur 30 minut,

– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka 
v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 
30 minut.

(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES 
ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega od-
stavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek 
z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 200 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski 
čas počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka 
do največ dveh ur,

– 150 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega 
skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni 
skrajšani tedenski čas počitka od dveh ur do največ štirih ur,

– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega 
skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni 
skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,

– 200 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če 
skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do 
največ treh ur,

– 150 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega 
časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni 
dovoljeno, od treh ur do devet ur,

– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega 
časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni 
dovoljeno, za več kot devet ur.

(8) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstav-
kom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ 
v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas 
počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do 
največ dveh ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega 
skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni 
skrajšani tedenski čas počitka od dveh ur do največ štirih ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega 
skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni 
skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,

– 40 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skraj-
ša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ 
treh ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega 
časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni 
dovoljeno, od treh ur do devet ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega 
časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni 
dovoljeno, za več kot devet ur.

(9) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. čle-
na Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se 
kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:

– 40 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas 
počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do 
največ dveh ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega 
skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni 
skrajšani tedenski čas počitka od dveh ur do največ štirih ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega 
skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni 
skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,

– 40 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skraj-
ša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ 
treh ur,

– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega 
časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni 
dovoljeno, od treh ure do devet ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega 
časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni 
dovoljeno, za več kot devet ur.
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(10) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom druge 
alinee šestega odstavka in sedmim odstavkom 8. člena Uredbe 
561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za 
prekršek z globo 40 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve 
tedenskega časa počitka, vendar največ v višini 2.000 eurov.

(11) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
ravna v nasprotju s šestim a odstavkom 8. člena Uredbe 
561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi 
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za 
prekršek z globo (12-dnevno pravilo o izjemi glede tedenskega 
časa počitka), vendar največ v višini 7.500 eurov:

– 400 eurov za prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih ob-
dobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je 
prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij do največ treh ur,

– 200 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zapore-
dnih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času 
počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij od 
treh ur do največ 12 ur,

– 250 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zapore-
dnih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času 
počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij za 
več kot 12 ur,

– 200 eurov za nezadosten 69-urni tedenski čas počitka 
po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega 
tedenskega časa počitka do največ dveh ur,

– 200 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega 
tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, 
če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka od dveh 
uri do štirih ur,

– 250 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega 
tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, 
če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka za več 
kot štiri ure,

– 200 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve dovo-
ljenega skrajšanega tedenskega počitka (69 ur) pred koncem 
tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja,

– 300 eurov za prekoračitev časa vožnje med 22.00 
in 6.00, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, 
če je prekoračen čas vožnje pred odmorom do največ ene ure 
30 minut,

– 200 eurov za vsako začeto uro prekoračitve časa vožnje 
med 22.00 in 6.00, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni 
več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom za 
več kot eno uro 30 minut.

(12) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim a odstav-
kom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo (12-dnevno pra-
vilo o izjemi glede tedenskega časa počitka), vendar največ v 
višini 2.000 eurov:

– 150 eurov za prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih ob-
dobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je 
prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij do največ treh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zapore-
dnih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času 
počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij od 
treh ur do največ 12 ur,

– 80 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zapore-
dnih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času 
počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij več 
kot 12 ur,

– 60 eurov za nezadosten 69-urni tedenski čas počitka po 
12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega 
tedenskega časa počitka do največ dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega 
tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, 
če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka od dveh ur 
do štirih ur,

– 80 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega 
tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, 
če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka za več 
kot štiri ure,

– 60 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve dovo-
ljenega skrajšanega tedenskega počitka (69 ur) pred koncem 
tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja,

– 80 eurov za prekoračitev časa vožnje med 22. in 6. uro, 
več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če 
je prekoračen čas vožnje pred odmorom do največ ene ure 
30 minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve časa vožnje 
med 22. in 6. uro, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni 
več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom za 
več kot eno uro 30 minut.

(13) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim a odstav-
kom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo (12-dnevno pra-
vilo o izjemi glede tedenskega časa počitka), vendar največ v 
višini 2.000 eurov:

– 150 eurov za prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih ob-
dobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je 
prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij do največ treh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zapore-
dnih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času 
počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij od 
treh ur do največ 12 ur,

– 80 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zapore-
dnih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času 
počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij za 
več kot 12 ur,

– 60 eurov za nezadosten 69-urni tedenski čas počitka po 
12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega 
tedenskega časa počitka do največ dveh ur,

– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega 
tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, 
če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka od dveh ur 
do štirih ur,

– 80 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega 
tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobij, 
če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka za več 
kot štiri ure,

– 60 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve dovo-
ljenega skrajšanega tedenskega počitka (69 ur) pred koncem 
tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja,

– 80 eurov za prekoračitev časa vožnje med 22. in 6. uro, 
več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je 
prekoračen čas vožnje pred odmorom do največ ene ure 30 
minut,

– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve časa vožnje 
med 22. in 6. uro, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni 
več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom za 
več kot eno uro 30 minut.

37.c člen
(prekrški)

(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede 
sestave voznega reda prevozov in urnika dela, v nasprotju z 
drugim odstavkom 16. člena Uredbe 561/06/ES.

(2) Z globo 125 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
v vozilu nima izvlečka urnika dela ali ga ne izroči na vpogled, 
kot je predpisano v drugem pododstavku drugega odstavka in 
v točki d) tretjega odstavka 16. člena Uredbe 561/06/ES.

38. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 2.500 do 7.500 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
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oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je 
povezava med plačo in prevoženo razdaljo ali količino pre-
voženega blaga, v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena 
Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 11. člena AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES.

(2) Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
ne upošteva pravil glede organizacije dela voznikov in izvaja-
nja rednih kontrol, v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena 
Uredbe 561/2006/ES ali prvim in drugim odstavkom 11. člena 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES.

(4) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva 
pravil glede pogodbeno dogovorjenega načrta časa prevoza, v 
nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 561/2006/ES.

(5) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva 
pravil glede prenosa podatkov iz zapisovalne opreme in vozni-
kove kartice, v nasprotju s točko i) petega odstavka 10. člena 
Uredbe 561/2006/ES.

(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sto-
ri prekršek iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena.

38.a člen
(prekrški)

(1) Z globo 750 eurov se za vsak teden, za katerega je 
ugotovljena kršitev glede hrambe podatkov in dokumentacije, 
razen za potrdila iz šestega odstavka 8. člena tega zakona, ka-
znuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

– ki ravna v nasprotju z enajstim odstavkom 8. člena tega 
zakona;

– ki ravna v nasprotju z dvanajstim odstavkom 8. člena 
tega zakona.

(2) Z globo 250 eurov se za vsak teden, za katerega 
je ugotovljena kršitev, kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ozi-
roma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

39. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.600 do 3.300 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki ravna v nasprotju z 22. členom Uredbe 165/2014/EU ali z 
10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega od-
stavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.

(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 22. člena Uredbe 
165/2014/EU ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na 
podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.

39.a člen
(prekrški)

(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-

znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če izvaja postopke in 
naloge iz 11. člena tega zakona, za katere nima odobritve v 
skladu s tem zakonom.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39.b člen
(prekrški)

(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki vgradi tahograf, 
ki nima odobritve tipa v skladu z Uredbo 165/2014/EU ali 
AETR.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39.c člen
(prekrški)

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ni sporočil podatkov pre-
voznemu podjetju, kot določa zahteva 260 Priloge IB Uredbe 
3821/85/EGS ali IV. poglavje Uredbe 165/2014/EU.

39.č člen
(prekrški)

(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je izdal certi-
fikat v nasprotju z določilom zahteve 261 Priloge IB Uredbe 
3821/85/EGS ali IV. poglavjem Uredbe 165/2014/EU.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39.d člen
(prekrški)

(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja postopke in 
naloge v nasprotju z Uredbo 165/2014/EU in AETR.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39.e člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne poda vloge v 
skladu s sedmim odstavkom 11. člena tega zakona.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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39.f člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izvaja obveščanja 
v skladu z osmim odstavkom 11. člena tega zakona.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

39.g člen
(prekrški)

(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
predpisom, izdanim na podlagi devetega odstavka 11. člena 
tega zakona.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39.h člen
(prekrški)

(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izvaja postopkov 
in nalog z vzpostavljeno elektronsko informacijsko povezavo, 
ki je določena v petnajsti alinei prvega odstavka 13. člena tega 
zakona.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

39.i člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja postopke iz 
prvega odstavka 11. člena zakona v nasprotju s Prilogo IB 
Uredbe 3821/85/EGS ali Prilogo I Uredbe 165/2014/EU ali 
II. poglavjem Uredbe 165/2014/EU.

(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

39.j člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, čigar tehnik ne izpolnju-
je pogojev iz prvega odstavka 17. člena tega zakona.

(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39.k člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-

znik, ki samostojno opravlja dejavnost, čigar upravitelj ne iz-
polnjuje pogojev iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona.

(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

39.l člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, čigar upravitelj ne izvaja 
nalog v skladu s četrtim odstavkom 17. člena tega zakona.

(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posame-
znika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

39.m člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
predpisom, izdanim na podlagi sedmega odstavka 17. člena 
tega zakona.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

39.n člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja postopke in 
naloge zunaj obratovalnega časa delavnice, ki je določen na 
podlagi sedmega odstavka 17. člena tega zakona.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.500 eurov se za vsako vozilo, v kate-
ro tahograf ni vgrajen, kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom 3. člena Uredbe 165/2014/EU ali 3. členom AETR, 
če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, ter 2.a členom tega zakona.

(2) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve neuporabe tahografa, vendar največ v višini 7.500 
eurov, kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ne uporablja tahografa v skladu s prvim odstav-
kom 3. člena Uredbe 165/2014/EU ali 3. členom AETR, če se 
ta člen uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, ter 2.a členom tega zakona.

(3) Z globo 500 eurov se za vsako kršitev iz prvega od-
stavka tega člena, vendar največ v višini 5.000 eurov, kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo 250 eurov se za vsako kršitev iz drugega od-
stavka tega člena, vendar največ v višini 3.000 eurov, kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
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podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za pre-
kršek voznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

40.a člen
(prekrški)

(1) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno ob-
dobje kršitve, vendar največ v višini 7.500 eurov, kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne 
upošteva pravil glede delovanja tahografa oziroma uporabe 
tahografa v nasprotju s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 
165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na pod-
lagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, razen za 
kršitve iz drugega odstavka tega člena.

(2) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 7.500 eurov, kaznuje za pre-
kršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU 
ali 10. členom AETR, če:

– se opravlja vožnja s ponarejeno voznikovo kartico,
– se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki je bila prido-

bljena na podlagi lažnega prikazovanja oziroma ponarejenih 
dokumentov.

(3) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne upošteva predpisane-
ga roka kontrole tahografa, določenega s prvim odstavkom 
23. člena Uredbe 165/2014/EU, če je poteklo do vključno 30 dni 
od dneva obvezne kontrole tahografa.

(4) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne upošteva 
predpisanega roka kontrole tahografa, določenega s prvim 
odstavkom 23. člena Uredbe 165/2014/EU, če je poteklo več 
kot 30 dni od dneva obvezne kontrole tahografa.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.

(7) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ 5.000 eurov, kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(8) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno ob-
dobje kršitve, vendar največ v višini 5.000 eurov, kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če:

– se opravlja vožnja s ponarejeno voznikovo kartico,
– se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki je bila prido-

bljena na podlagi lažnega prikazovanja oziroma ponarejenih 
dokumentov.

(9) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za pre-
kršek voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(10) Z globo 250 eurov, se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za pre-
kršek voznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

40.b člen
(prekrški)

(1) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-

znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom 33. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. čle-
na Uredbe 561/2006/ES, če ne zagotovi zadostnega števila 
tahografskih vložkov v vozilu ali če tip tahografskega vložka ni 
odobren ali primeren.

(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom 33. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, če ne zagotovi, da se zahtevani izpis 
lahko pravilno izvede.

(3) Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s 27. členom Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom 
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena 
Uredbe 561/2006/ES, če voznik omenjene osebe:

– ima več voznikovih kartic,
– nima oziroma uporablja ponarejeno voznikovo kartico,
– opravlja vožnjo z voznikovo kartico, ki ni njegova last,
– opravlja vožnjo z voznikovo kartico, ki je bila izdana na 

podlagi lažne izjave ali ponarejenih dokumentov.
(4) Z globo 250 eurov se za kršitve iz prvega ali drugega 

odstavka tega člena kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziro-
ma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo 250 eurov se za kršitve iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena kaznuje za prekršek voznik.

(6) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetni-
ka posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

(7) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za kršitve iz tretje-
ga odstavka tega člena kaznuje za prekršek voznik.

40.c člen
(prekrški)

(1) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, 
če uporablja umazane ali poškodovane tahografske vložke ali 
voznikovo kartico in so podatki berljivi.

(2) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 29. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
ni zaprosil za zamenjavo voznikove kartice v sedmih koledar-
skih dneh.

(3) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, 
če uporablja umazane ali poškodovane tahografske vložke ali 
voznikovo kartico in podatki niso berljivi.

(4) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
opravi nedovoljen odvzem vložkov ali voznikove kartice, ki ne 
vplivajo na zapis podatkov, ali tahografski vložek ali voznikovo 
kartico uporablja daljše obdobje od tistega, za katero sta na-
menjena, so pa vsi podatki ohranjeni in berljivi.

(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za pre-
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kršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, 
če opravi nedovoljen odvzem vložkov ali voznikove kartice, ki 
vplivajo na zapis podatkov, ali tahografski vložek ali vozniko-
vo kartico uporablja daljše obdobje od tistega, za katero sta 
namenjena, in podatki niso ohranjeni, če napačno uporablja 
tahografski vložek oziroma voznikovo kartico.

(6) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s točko a petega odstavka 34. čle-
na Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta upora-
blja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, 
če čas zapisa na vložku ne ustreza uradnemu času v državi 
registracije vozila.

(7) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno ob-
dobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za 
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s točko b petega odstav-
ka 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, če nepravilno uporablja preklopne mehanizme 
tahografa.

(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 34. člena Uredbe 
165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podla-
gi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na taho-
grafski vložek niso vpisani kraj začetka in prenehanja uporabe 
tahografskega vložka, registrska številka vozila, končno stanje 
kilometrskega števca vozila in čas zamenjave vozila.

(9) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
na tahografski vložek niso vpisani datum začetka in prenehanja 
uporabe tega vložka ter začetno stanje kilometrskega števca 
vozila.

(10) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za pre-
kršek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
na tahografski vložek nista vpisana ime in priimek.

(11) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
v tahograf ni vnesena oznaka države, v kateri voznik začne in 
konča svoje dnevno delo.

(12) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno ob-
dobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za 
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstav-
kom 36. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če 
se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, če voznik zavrne predložitev zahtevanih taho-
grafskih vložkov, zapisov ali izpisov, če voznik ni zmožen pre-
dložiti tahografskih vložkov za tekoči dan in predhodnih 28 dni, 
če ni zmožen predložiti voznikove kartice, če jo ima, ter če ni 
zmožen predložiti ročnih zapisov in izpisov, izdelanih v tekočem 
dnevu in predhodnih 28 dneh, ali ravna v nasprotju s sedmim 
odstavkom 8. člena tega zakona.

(13) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdo-
bje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za pre-
kršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 34. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, 
če ne opravi ročnega vpisa na tahografski vložek oziroma v 
voznikovo kartico, ko je to zahtevano.

(14) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno 
obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje 

za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 
34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se 
ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 
561/2006/ES, če ne zagotovi ustrezne vstavitve tahografskega 
vložka ali voznikove kartice v ustrezno režo pri vožnji z več 
vozniki.

40.č člen
(prekrški)

(1) Z globo od 3.000 do 12.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU 
ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če zlorabi tahograf, 
tahografski vložek ali voznikovo kartico, zaradi česar lahko 
pride do ponarejanja, zatajitve ali uničenja podatkov oziroma 
izpisanih informacij, ali če ima v vozilu napravo, ki bi se lahko 
uporabila za izvajanje navedenih posegov.

(2) Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetni-
ka posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 6.000 do 24.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU 
ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES:

– če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem 
vložku,

– če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa 
oziroma voznikove kartice,

– če ima v vozilu napravo ali namenski predmet (npr. ma-
gnet), ki jo uporablja za izvajanje posegov, ki imajo za posledi-
co ponareditev, zatajitev ali uničenje podatkov na tahografskem 
vložku, tahografu ali voznikovi kartici.

(4) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost:

– če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem 
vložku,

– če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa 
oziroma voznikove kartice,

– če ima v vozilu napravo ali namenski predmet (npr. ma-
gnet), ki jo uporablja za izvajanje posegov, ki imajo za posledi-
co ponareditev, zatajitev ali uničenje podatkov na tahografskem 
vložku, tahografu ali voznikovi kartici.

(5) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(6) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek voznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

40.d člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posame-
znik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 
165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podla-
gi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če popravilo 
tahografa ni bilo opravljeno pri pooblaščenem serviserju ali v 
pooblaščeni servisni delavnici.

(2) Z globo 250 eurov se za vsak primer kaznuje za pre-
kršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ozi-
roma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 165/2014/EU 
ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če popravilo tahografa 
ni bilo opravljeno na poti.
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(3) Z globo 250 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo 75 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega 
člena.

(5) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, 
če voznik ni označil vseh informacij za časovna obdobja, ki jih 
tahograf, medtem ko je bil okvarjen ali ni pravilno deloval, ni 
več pravilno zapisoval.

(6) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
na začasnem vložku ni označena številka voznikove kartice 
oziroma ni imena oziroma številke vozniškega dovoljenja.

(7) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če 
na začasnem tahografskem vložku ni podpisa.

(8) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje 
kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 35. členom 
Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja 
na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.

41. člen
(izrek globe)

Za prekrške iz tega zakona, kjer je globa določena v raz-
ponu, se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki 
je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobil-
nih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 
– ZDCOPMD (Uradni list RS, št. 76/05) vsebuje naslednje 
prehodne in končne določbe:

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
(podelitev javnega pooblastila)

Direkcija mora podeliti javno pooblastilo izdajatelju kartic 
najkasneje v sedmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

43. člen
(nadaljevanje dela delavnic)

(1) Do podelitve odobritev delavnicam po tem zakonu, 
vendar najdlje 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona, se 
šteje, da imajo odobritev za nameščanje, preverjanje in po-
pravilo zapisovalnih naprav iz Priloge I Uredbe 3821/85/EGS 
pravne osebe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno 
odločbo ministra, pristojnega za meroslovje, o imenovanju za 
izvajanje postopkov rednih in izrednih overitev za nadzorne 
naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem 
prometu oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo 
za izvajanje rednih in izrednih overitev za nadzorne naprave 
za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu 
veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o 

zahtevah za usposobljenost kontrolnih organov, vendar najdlje 
za čas veljavnosti odločbe ministra, pristojnega za meroslovlje, 
oziroma akreditacijske listine.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za osebe, ki na 
podlagi pogodbe z Uradom za meroslovje Republike Slovenije 
opravljajo naloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer morajo v 
roku, ki je določen v pogodbi, skleniti s Slovensko akreditacijo 
pogodbo za pridobitev akreditacijske listine po zahtevah stan-
darda SIST EN ISO/IEC 17020 tip C za izvajanje kontrole po 
zahtevah Uredbe 3821/85/EGS. Akreditacijsko listino morajo 
pridobiti najkasneje 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona. Po 
pridobitvi akreditacijske listine morajo delavnice podati vlogo za 
podelitev odobritve po tem zakonu.

44. člen
(uporaba določb)

(1) Določbe prvega in drugega odstavka 4. člena, 5. člena 
in 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati za samozapo-
slene voznike 23. marca 2009.

(2) Določba prejšnjega odstavka ne izključuje veljavnosti 
Uredbe 561/2006/ES ali AETR za samozaposlene voznike.

45. člen
(razveljavitev)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80. in 81. člen Zakona 

o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 
67/05 – odločba US in 69/05),

– 10. člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem 
prevozu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popravek in 45/04).

46. člen
(uveljavitev)

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o de-
lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter 
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-A 
(Uradni list RS, št. 127/06) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 43. člena zakona 

lahko oseba iz navedenega odstavka pridobi odobritev za 
izvajanje postopkov in nalog delavnice, če izpolnjuje pogoje iz 
prvega odstavka 13. člena zakona in predloži dokazilo, da je v 
dveh mesecih od uveljavitve tega zakona podala vlogo za pri-
dobitev akreditacije za postopke in naloge iz prvega odstavka 
11. člena zakona pri organizaciji, ki izvaja postopke akreditacije 
v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.

Delavnica mora v dvanajstih mesecih od dneva pridobitve 
odobritve iz prejšnjega odstavka predložiti Direkciji Republike 
Slovenije za ceste veljavno pogodbo za pridobitev akreditacije 
z organizacijo, ki izvaja postopke akreditacije v skladu s stan-
dardom SIST EN ISO/IEC 17020, in v 24 mesecih od dneva 
pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predložiti Direkciji 
Republike Slovenije za ceste veljavno akreditacijsko listino, iz 
katere je razvidno, da postopke in naloge, za katere je pridobila 
to odobritev, izvaja v skladu z navedenim standardom.

Če delavnica v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži 
Direkciji Republike Slovenije za ceste veljavne pogodbe za 
pridobitev akreditacije ali veljavne akreditacijske listine, Direk-
cija Republike Slovenije za ceste delavnici odvzame odobritev.

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

listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o de-
lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter 
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-B 
(Uradni list RS, št. 40/07) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Do izdaje predpisa iz prvega odstavka 17. člena zakona 

se strokovna usposobljenost tehnikov in nadzornih organov 
dokazuje z opravljenim strokovnim izpitom pri pravni ali fizični 
osebi, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev 
tahografov opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izo-
braževanja, in sicer glede na naloge in postopke, ki jih tehnik 
izvaja v delavnici.

22. člen
Delavnica, ki ima odobritev v skladu z Zakonom o de-

lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05 
in 127/06), mora začeti vnašati podatke iz 16.a člena zakona 
v evidenco tahografov v 14 dneh po tem, ko je pristojni organ 
omogočil vzpostavitev elektronske informacijske povezave z 
delavnico.

23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o de-
lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-C (Ura-
dni list RS, št. 97/04) vsebuje naslednjo končno določbo:

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in ob-
veznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih – ZDCOPMD-D (Uradni list RS, št. 77/11) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, v 15 dneh po uve-

ljavitvi tega zakona od Direkcije Republike Slovenije za ceste 
prevzame vse naloge, dokumentarno in drugo gradivo ter evi-
dence, določene s tem zakonom, in vse upravne postopke, ki 
so bili na podlagi zakona začeti pred uveljavitvijo tega zakona.

(2) Vse naloge, ki jih v skladu s tem zakonom od Direkcije 
Republike Slovenije za ceste prevzame ministrstvo, pristojno 
za promet, do njihovega prenosa še naprej izvaja Direkcija 
Republike Slovenije za ceste.

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-E (Uradni list RS, 
št. 110/13) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Carinski organi začnejo izvajati nadzor iz 6. točke prvega 

odstavka 32. člena zakona najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

26. člen
Začasni odvzem odobritve delavnice iz 14. člena zakona se 

izreče le za kršitve, ki so bile storjene po uveljavitvi tega zakona.

27. člen
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uve-

ljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

28. člen
Delodajalci morajo vzpostaviti evidence s podatki o mo-

bilnih delavcih iz 8. člena zakona najkasneje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o de-
lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-F (Ura-
dni list RS, št. 23/15) vsebuje naslednjo končno določbo:

KONČNA DOLOČBA

22. člen
(uveljavitev zakona)

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o de-
lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD-G (Ura-
dni list RS, št. 32/16) vsebuje naslednjo končno določbo:

KONČNA DOLOČBA

31. člen
(začetek veljavnosti)

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

MINISTRSTVA
1975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o izvajanju Zakona o davku 
na dodano vrednost

Na podlagi osmega odstavka 77. člena in drugega od-
stavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – 
ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) izdaja minister za finance

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

o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 
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123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 
102/12, 54/13, 85/14, 95/14 in 39/16) se za 4. členom doda nov 
4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV  

od uvoza blaga)
(1) Davčni zastopnik, ki je v skladu s sedmim odstavkom 

77. člena ZDDV-1 solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvo-
za blaga, mora pred začetkom zastopanja davčnemu organu 
predložiti pooblastilo prejemnika blaga za zastopanje z izjavo 
davčnega zastopnika, da brezpogojno prevzema solidarno od-
govornost za plačilo DDV od uvoza blaga za določeno obdobje.

(2) Določbe prvega, drugega, šestega in sedmega od-
stavka prejšnjega člena veljajo tudi za davčnega zastopnika iz 
prvega odstavka tega člena.

(3) Davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV le od pridobi-
tev blaga znotraj Unije oziroma obračunavajo DDV le od pre-
jetih storitev oziroma davčni zavezanci iz 94. člena ZDDV-1, ki 
so identificirani za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 
78. člena ZDDV-1, ne morejo biti davčni zastopniki iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, za dolo-
čeno davčno obdobje imenuje le enega davčnega zastopnika, 
solidarno odgovornega za plačilo DDV.

(5) Davčni zastopnik predloži pooblastilo za zastopanje s 
svojo izjavo iz prvega odstavka tega člena v elektronski obliki 
prek sistema eDavki na obrazcu Pooblastilo za davčno zasto-
panje v skladu s 77. členom ZDDV-1, ki je v Prilogi XVI tega 
pravilnika in njegov sestavni del.«.

2. člen
Naslov 19. člena se spremeni, tako da se glasi »(Neunij-

sko blago)«.
V prvem odstavku 19. člena se beseda »neskupnostne-

ga« nadomesti z besedo »neunijskega«.
Drugi odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(2) Če je za dobavo neunijskega blaga predpisana opro-

stitev plačila DDV, se ta oprostitev nanaša na dobavo neu-
nijskega blaga v Sloveniji in na pridobitev neunijskega blaga 
znotraj Unije.«.

3. člen
V devetem odstavku 42. člena se beseda »neskupno-

stnem« nadomesti z besedo »neunijskem«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki 

se glasi:
»(10) Če se za uvoz blaga, za katerega je bil izkazan 

obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV v skladu 
s šestim ali sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1, zahteva 
vložitev dopolnilne deklaracije in je ta bila vložena po roku 
za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem 
je bilo blago uvoženo, ter se davčna osnova za to uvoženo 
blago spremeni, se za davčno obdobje, v katerem je vložena 
dopolnilna deklaracija, davčna osnova določi kot razlika med 
davčno osnovo po dopolnilni deklaraciji in davčno osnovo po 
poenostavljeni deklaraciji.«.

4. člen
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 

št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k 
Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenkla-
turi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 
1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi 
Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter 
skupni carinski tarifi (UL L št. 285 z dne 30. 10. 2015, str. 1)«.

5. člen
V prvem odstavku 50. člena se v 5. točki besedilo »(64. po-

glavje carinske tarife)« nadomesti z besedilom »(64. poglavje 
kombinirane nomenklature)«.

V 7. točki se besedilo »merilnik pretoka zraka« nadomesti 
z besedilom »merilnik maksimalnega izdihanega pretoka zraka 
(PEF) za spremljanje stanja pljučnih bolezni«.

V 10. točki se za besedilom »set za punkcijo (tarifna 
oznaka 9018 32 10)« črta vejica in besedilo »sistem za infuzijo 
in transfuzijo (tarifna oznaka 9018 90 50)«.

V 13. točki se besedilo »očala za korekcijo vida (tarifne 
oznake: 9004 10 10, 9004 10 91, 9004 90 10 in 9004 90 90)« 
nadomesti z besedilom »očala za korekcijo vida (tarifne ozna-
ke: 9004 10 10, 9004 10 91, 9004 10 99, 9004 90 10 in 9004 
90 90)«, besedilo »leče (tarifni oznaki: 9001 40 in 9001 50)« 
se nadomesti z besedilom »leče za očala (tarifni oznaki: 9001 
40 in 9001 50)«, besedilo »stekla (tarifni oznaki: 9002 90 00 in 
9004 90 10), Fresnelova prizma in dodatek za prizmo (tarifna 
oznaka: 9002 90 00)« pa se nadomesti z besedilom »leče in 
Fresnelove prizme ter dodatki za prizme (tarifna oznaka: 9002 
90 00)«.

6. člen
V prvem odstavku 52. člena se v četrti alineji besedilo 

»glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00)« nadomesti z be-
sedilom »glasbena dela, tiskana ali v rokopisu (tarifna oznaka: 
4904 00 00)«.

7. člen
V drugem odstavku 55. člena se besedilo »ptičja valilna 

jajca (tarifne oznake: od vključno 0407 19 11 do vključno 0407 
19 19)« nadomesti z besedilom »oplojena jajca za valitev 
kokoši vrste Gallus domesticus (tarifna oznaka: 0407 11 00), 
perutnine (tarifni oznaki: 0407 19 11 in 0407 19 19) ali drugih 
ptic (tarifna oznaka: 0404 19 90), razen jajc za valitev okrasnih 
ptic«.

8. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:

»78. člen
(Izjavi po 45. členu ZDDV-1)

Davčna zavezanca svoji izjavi, sestavljeni za namene dru-
gega odstavka 45. člena ZDDV-1, predložita davčnemu organu 
v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-Iz do 
zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem 
je nastal obdavčljivi dogodek. Obrazec DDV-Iz je v Prilogi XVII 
k temu pravilniku in je njegov sestavni del.«.

9. člen
V drugem odstavku 86. člena se besedilo »(Uradni list 

RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo in 48/12)« nadome-
sti z besedilom »(Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 48/12 in 32/14)«.

10. člen
V četrtem odstavku 95. člena se črta beseda »lahko«.

11. člen
Naslov 101. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Uvoz 

blaga, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev)«.

12. člen
Za 101. členom se doda nov 101.a člen, ki se glasi:

»101.a člen
(Uvoz blaga, kadar se DDV plačuje preko obračuna DDV)

(1) Pravico do odbitka DDV za uvoženo blago lahko 
davčni zavezanec uveljavi ne prej kot v davčnem obdobju, v 
katerem je obračunal DDV od uvoza blaga.

(2) Za odbitni DDV se šteje znesek DDV, ki ga je preje-
mnik blaga, identificiran za namene DDV v Sloveniji, plačal v 
skladu s šestim ali sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1. Šteje 
se, da je DDV plačan, ko je izkazan v obračunu DDV.«.
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13. člen
V 128. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki 

se glasita:
»(2) Plačnik DDV pri uvozu blaga v primerih izkazanega 

obračuna DDV od uvoza blaga v obračunu DDV v skladu s 
šestim in sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1 je prejemnik 
blaga.

(3) Davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV le od pri-
dobitev blaga znotraj Unije oziroma obračunavajo DDV le od 
prejetih storitev, oziroma davčni zavezanci iz 94. člena, ki so 
identificirani za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 
78. člena ZDDV-1, ne izkažejo obračunanega DDV od uvoza 
blaga v obračunu DDV, ampak plačajo DDV, kot da bi bil uvo-
zna dajatev.«.

14. člen
128.a člen se črta.

15. člen
Šesti odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Davčnemu zavezancu iz drugega odstavka 94. člena 

ZDDV-1, katerega katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva 
iz 160. člena tega pravilnika za zadnje koledarsko leto presega 
znesek 7.500 eurov, izda davčni organ identifikacijsko številko 
za DDV po uradni dolžnosti, in sicer do 31. maja tekočega 
leta. Identifikacijsko številko za DDV izda osebi, ki ima med 
člani kmečkega gospodinjstva najvišji katastrski dohodek. Na 
podlagi izjave polnoletnih članov kmečkega gospodinjstva je 
identifikacijska številka za DDV lahko izdana na drugega pred-
stavnika kmečkega gospodinjstva.«.

16. člen
Za šestim odstavkom 131. člena se doda nov sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na drugi odstavek tega člena davčnemu 

zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in opravi le oproščene 
dobave blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV, ni 
treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za 
DDV. Odbitek DDV ta davčni zavezanec uveljavlja na način in 
pod pogoji iz 74. in 74.i člena ZDDV-1.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

17. člen
Naslov 141. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Po-

datki na računu, ki ga izda davčni zavezanec, ki ni identificiran 
za namene DDV)«.

V prvem odstavku se besedilo »Davčni zavezanec 
iz 94. člena ZDDV-1« nadomesti z besedilom »Davčni zaveza-
nec, ki ni identificiran za namene DDV«.

18. člen
Naslov 157. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Zara-

čunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila DDV pri uvozu, 
kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev)«.

19. člen
Naslov 158. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Na-

knadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga, kadar se 
DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev in popravek vrednosti 
izvozne dobave)«.

20. člen
Za tretjim odstavkom 164. člena se doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora davč-

nemu organu pri vložitvi vloge za ponovno pridobitev dovoljenja 
predložiti tudi vse obračune pavšalnega nadomestila za vsa 
predhodna leta, ki jih ni predložil v roku za predložitev v skladu 
z devetim odstavkom 166. člena tega pravilnika.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se v drugem stavku pred piko doda besedilo »na obrazcu 
DDV-PN«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se v prvem stavku pred piko doda besedilo »na obrazcu 
DDV-PN«.

21. člen
V sedmem odstavku 166. člena se prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi:
»Račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitve lah-

ko izda kupec blaga oziroma naročnik storitve ali tretja oseba 
v njegovem imenu in za njegov račun.«.

22. člen
Priloga VIII (obrazec DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo 

VIII (obrazec DDV-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov 
sestavni del.

Priloga X (obrazec RP-O) se nadomesti z novo Prilogo X 
(obrazec RP-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni 
del.

Priloga XI (obrazec PD-O) se nadomesti z novo Prilogo X 
(obrazec PD-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni 
del.

Priloga XII (seznam pridelkov in storitev, za katere je 
mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se nadomesti z novo 
Prilogo XII (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče 
uveljaviti pavšalno nadomestilo), ki je priloga tega pravilnika in 
njegov sestavni del.

Priloga XIII (obrazec DDV-PN) se nadomesti z novo Prilo-
go XIII (obrazec DDV-PN), ki je priloga tega pravilnika in njegov 
sestavni del.

Priloga XIV (obrazec DDV-OPN) se nadomesti z novo 
Prilogo XIV (obrazec DDV-OPN), ki je priloga tega pravilnika 
in njegov sestavni del.

23. člen
Za Prilogo XV (obrazec DDV-O-OP) se dodata novi Pri-

loga XVI (obrazec Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu 
s 77. členom ZDDV-1) in Priloga XVII (obrazec DDV-Iz), ki sta 
prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

24. člen
Novi 4.a člen, novi deseti odstavek 42. člena, spreme-

njeni 101. člen, novi 101.a člen, spremenjeni 128., 128.a, 
157. in 158. člen, spremenjena Priloga VIII (Obrazec DDV-O) 
in nova Priloga XVI (obrazec Pooblastilo za davčno zastopa-
nje v skladu s 77. členom ZDDV-1) se uporabljajo za uvoženo 
blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 
30. juniju 2016.

Določba spremenjenega 78. člena se uporablja za doba-
vo blaga ali storitev, za katere obdavčljivi dogodek nastane po 
30. juniju 2016.

Do začetka uporabe spremenjenih določb iz prvega 
odstavka tega člena se uporabljajo 101., 128., 128.a, 157. 
in 158. člen ter Priloga VIII (Obrazec DDV-O) Pravilnika o 
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 
104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 
95/14 in 39/16).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-275/2016/24
Ljubljana, dne 23. junija 2016
EVA 2016-1611-0063

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DDV 
 

To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izpolnjuje obračun DDV v elektronski 
obliki na po sistemu eDavki. Pravna podlaga za navodilo so Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem 
besedilu: ZDDV-1), Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku in Zakon o 
finančni upravi. 
 
Davčni zavezanec mora izkazati svojo obveznost z obračunom DDV, ki ga predloži v elektronski obliki po sistemu 
eDavki. 
 
Če davčni zavezanec v celotnem davčnem obdobju ni imel poslovnih dogodkov, mora izpolniti obrazec tako, da v 
posamezno polje vpiše ničle. 
 
Davčni zavezanec, ki je že predložil obračun DDV in je pozneje, pred iztekom roka za predložitev tega obračuna, 
ugotovil, da je obračunal napačno davčno obveznost, lahko že vloženi obračun nadomesti z novim, razen če ni po tem 
obračunu zahteval vračilo DDV. 
 
Če davčni zavezanec ne predloži ali ne predloži na predpisani način oziroma v predpisanih rokih obračuna DDV 
oziroma v obračunu DDV ne izkaže predpisanih podatkov, stori prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo do 125.000 
eurov. 
 
PODATKI ZA SESTAVO OBRAČUNA DDV 
 
Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV z vsemi podatki, potrebnimi za izračun davka, 
za katerega je nastala obveznost obračuna, za odbitke, za skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom 
in opravljenimi odbitki ter za vrednost vseh oproščenih transakcij. 
 
V obračun DDV vključi davčni zavezanec tudi podatke o naknadnih popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV, in 
sicer v obračun DDV, v katerem je ugotovil napako (in ne v obračun DDV za obdobje, ki se popravlja, oziroma ne v 
obračun DDV za obdobje, v katerem je napaka nastala), in to v ustrezne oznake obračuna DDV. Davčni zavezanec 
mora v primeru popravka napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu, zaradi prenizko izkazane davčne obveznosti 
ali previsokega presežka, od zneska DDV, ki je predmet popravka, obračunati in plačati obresti po evropski 
medbančni obrestni meri in ustrezni pribitek, kakor določa 88.b člen ZDDV-1. 
 
Davčni zavezanec, ki naknadno predloži obračun DDV, ki ga ni predložil v predpisanem roku, mora hkrati s 
predložitvijo obračuna plačati izkazano obveznost ter obračunati in plačati obresti po evropski medbančni obrestni 
meri in ustrezni pribitek, kakor določa 88.c člen ZDDV-1. 
 
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v obračun DDV vpisuje podatke na podlagi 
prejetih plačil po izdanih računih in na podlagi opravljenih plačil po prejetih računih. Transakcije, ki so izključene iz 
posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji ter oproščene dobave blaga in storitev oziroma oproščene 
nabave blaga, davčni zavezanec vpisuje na podlagi izdanih in prejetih računov. 
 
V obračun DDV se vpisujejo podatki o poslovnih dogodkih v davčnem obdobju. Vsi zneski so brez DDV in v eurih. 
 
Obračun DDV mora predložiti tudi oseba iz točke d) prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki obračunava DDV le od 
pridobitev blaga znotraj Unije in je plačnica DDV na podlagi 5. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, na obračunu 
DDV pa izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati kot pridobitelj blaga v roku iz tretjega odstavka 77. člena ZDDV-1, pri 
čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja 23, 24, 32 in 51. 
 
Obračun DDV mora predložiti tudi oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki obračunava DDV le od 
prejetih storitev in je plačnica DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, na obračunu pa izkaže 
znesek DDV, ki ga mora plačati kot prejemnica storitev v roku iz tretjega odstavka 77. člena ZDDV-1, pri čemer poleg 
podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja 23a, 24a, 32a in 51 za prejete storitve od davčnega 
zavezanca iz druge države članice ali polja 25, 25a, 31 in 51 za prejete storitve od davčnega zavezanca iz tretje 
države. 
 
Obračun DDV mora predložiti tudi davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1, ki je identificiran za namene DDV na 
podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ker opravlja storitve, za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v 
drugi državi članici, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polje 12. 
 
Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, imenuje davčnega zastopnika, mora obrazec DDV-O predložiti 
davčni zastopnik. Davčni zastopnik v obrazcu DDV-O navede svojo identifikacijsko številko za DDV in identifikacijsko 
številko za DDV zastopane osebe (če ta oseba ni identificirana za namene DDV v Sloveniji, navede identifikacijsko 
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številko za DDV, pod katero je zastopana oseba identificirana za namene DDV v državi članici sedeža) ter ugotovi 
davčno obveznost zastopane osebe in jo izkaže v obračunu DDV za davčno obdobje, za katero se izpolnjuje obrazec 
DDV-O. Davčni zastopnik predloži obrazec DDV-O za vsako zastopano osebo posebej. 
 
Polje 11 
Dobava blaga in storitev 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost v Sloveniji obdavčljivih 
dobav blaga in storitev brez DDV, ki vključuje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obdavčene dobave blaga in storitev na 
ozemlju Slovenije (ne glede na status 
kupca); 

 
 
 
 
 

 uporabo blaga za neposlovne namene 
(7. člen), za namene opravljanja 
dejavnosti, spremembo namembnosti in 
zadržanje blaga ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti (8. člen) ter 
opravljanje storitev za neposlovne 
namene (15. člen); 

 
 

 dobave blaga na podlagi posebne 
ureditve:  

– potovalne agencije, 
 
 
 
 
 
 
 
 

– za rabljeno blago, umetniške predmete, 
zbirke in starine, 

 
 

– za investicijsko zlato, 
– po plačani realizaciji; 

 
 
 
 
 
 

 oproščene izvozne dobave blaga ter 
oproščene dobave blaga in storitev s 

Ne vpisujejo se članarine, prave subvencije in 
dotacije, odškodnine in primanjkljaj blaga, ki se 
ne štejejo za dobavo blaga. 
 
 
Ne vpisujejo se dobave blaga in storitev, ki niso 
opravljene v Sloveniji. 
 
Vpisuje se vrednost prejetih predplačil in danih 
dobropisov za dobave blaga in storitev, ki so 
predmet obdavčitve v Sloveniji, razen prejetih 
predplačil v zvezi z dobavami blaga in storitev iz 
76.a člena ZDDV-1. 
 
Vpisuje se davčna osnova od obdavčenih dobav 
blaga in storitev na ozemlju Slovenije po izdanih 
računih. 
 
Vpisuje se tudi davčna osnova od obdavčenih 
dobav blaga, ki je bilo izneseno iz davčnega 
skladišča. 
 
Vpisuje se davčna osnova, ki je pri dobavah 
blaga enaka nabavni ceni blaga ali podobnega 
blaga oziroma lastni ceni blaga, določeni v 
trenutku uporabe, razpolaganja ali zadržanja 
blaga, pri opravljenih storitvah pa je enaka vsoti 
celotnih stroškov za opravljene storitve.  
 
 
 
 
 
Vpisuje se davčna osnova, ki pri potovalnih 
agencijah predstavlja razliko med celotnim 
zneskom, ki ga plača potnik, v katerega ni 
vključen DDV in dejanskimi stroški potovalne 
agencije za dobave blaga in storitev, ki jih 
zagotavljajo drugi davčni zavezanci, če je 
neposredni uporabnik teh storitev potnik. 
 
 
Vpisuje se davčna osnova, ki jo doseže 
obdavčljivi preprodajalec. Izračuna se tako, da se 
od dosežene razlike v ceni odšteje vračunani 
DDV. 
 
Vpisuje se davčna osnova na podlagi prejetih 
plačil po izdanih računih za opravljene dobave 
blaga in storitev po plačani realizaciji. Pri delnem 
plačilu računa se davčna osnova izračuna tako, 
da se od prejetega plačila odšteje vračunani 
DDV. 
 
Vpisujejo se na primer: 

– dobave blaga in storitev v okviru 
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pravico do odbitka DDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diplomatskih in konzularnih odnosov,  
– oproščene transakcije v zvezi z 

mednarodnim prevozom, 
– mednarodni prevoz potnikov, 
– oproščene transakcije pri izvozu, 
– oproščene posredniške storitve. 

 
Ne vpisujejo se: 

– tranzit blaga; 
– postopek pasivnega oplemenitenja; 
– začasni izvoz blaga z zvezkom ATA; 
– izvoz blaga, ki bo vrnjeno na carinsko 

območje Unije in oproščeno plačila 
uvoznih dajatev v skladu s carinskimi 
predpisi; 

– gibanje unijskega blaga od enega do 
drugega kraja na carinskem območju 
Unije, ne da bi pri prečkanju ozemlja 
tretje države spremenilo svoj carinski 
status. 

 
Ne vpisuje se vrednost prejetih predplačil za 
opravljene storitve davčnim zavezancem v tretjih 
državah. 

 
Polje 11a 
Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost dobav blaga in opravljenih 
storitev ter prejetih predplačil iz 76.a člena 
ZDDV-1. 

Vpisuje se davčna osnova po izdanih računih od 
dobav blaga in storitev ter prejetih predplačil, 
katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga 
in storitev. 
 
O opravljenih dobavah blaga in storitev iz 76.a 
člena ZDDV-1 se poroča v poročilu o dobavah za 
koledarski mesec, v katerem je so opravljene ali 
v katerem se morajo popraviti podatki o takšnih 
dobavah iz preteklih obdobij. 

 
Polje 12 
Dobave blaga in storitev v druge države članice EU 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost dobav blaga in storitev v 
druge države članice, ki vključuje: 
 
 

 oproščene dobave blaga  davčnim 
zavezancem, identificiranim za namene 
DDV v drugih državah članicah, o katerih 
se poroča v rekapitulacijskem poročilu; 

 
 
 
 
 
 
 oproščene tristranske dobave blaga 

znotraj Unije; 
 

 storitve, opravljene na ozemlju druge 
države članice, za katere je plačnik DDV 

Ne vpisuje se vrednost prejetih predplačil za 
dobave blaga davčnim zavezancem v druge 
države članice. 
 
Vpisuje se tudi vrednost dobav ali prenosa blaga 
v drugo državo članico, če davčni zavezanec ob 
uvozu uveljavlja pravico do prenosa obdavčitve v 
drugo državo članico, ugotovljeno na podlagi  
računov, ki jih uvoznik izda prejemniku blaga 
oziroma v primeru dobave samemu sebi v drugo 
državo članico carinska vrednost blaga povečana 
za morebitne obračunane carinske in 
antidumpinške dajatve. 
 
Ne vpisujejo se storitve, ki bi bile oproščene 
plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija 
obdavčljiva. 
 
Vpisuje se vrednost storitev, ki so obdavčene v 
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v skladu s 196. členom Direktive Sveta 
2006/112/ES izključno prejemnik storitev, 
o katerih se poroča v rekapitulacijskem 
poročilu; 

 
 prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev 

davčnega zavezanca, ki ga opravi davčni 
zavezanec v drugo državo članico in ki 
se šteje za dobavo blaga v drugo državo 
članico, opravljeno za plačilo; 

 
 oproščene dobave blaga znotraj Unije po 

carinskih postopkih 42 in 63. 

državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, 
tudi če so te storitve v Sloveniji oproščene plačila 
DDV. 
 
 
Ne vpisuje se prenosa blaga v drugo državo 
članico z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri 
kupcu, dokler ni opravljena obdavčena pridobitev 
blaga v namembni državi članici. 
 
 
 

 
Polje 13 
Prodaja blaga na daljavo 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost blaga, ki ga odpošlje ali 
odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov 
račun iz Slovenije v drugo državo članico in je 
tam nastala obveznost za obračun DDV, ker je bil 
presežen vrednostni limit, do katerega ni treba 
obračunati DDV v tej državi članici, oziroma se je 
davčni zavezanec prostovoljno identificiral za 
namene DDV v tej državi članici. 

Vrednostni limiti v posameznih državah članicah 
pri prodaji blaga na daljavo so dostopni na spletni 
povezavi:  
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/taxation/vat/traders/vat_community/vat_
in_ec_annexi.pdf 
 

  
Polje 14 
Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost dobave blaga z montažo ali 
instaliranjem, opravljene v drugi državi članici, v 
kateri nastane obveznost za obračun DDV. 

 

 
Polje 15 
Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost oproščenih dobav blaga in 
storitev brez pravice do odbitka DDV. 

Vpisujejo se na primer bolnišnična in zdravstvena 
oskrba, storitve varstva otrok in mladostnikov, 
zavarovalne in finančne transakcije, igre na 
srečo, dobava »starih« objektov, dobava 
zemljišč, razen stavbnih zemljišč… 
 
Ne vpisuje se dobava »novih« objektov, stavbnih 
zemljišč in dobava »starih« objektov ter najem 
nepremičnin, pri katerih se na podlagi izjave 
obračuna DDV. 

 
Polje 21  
Obračunani DDV po stopnji 22 %  
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV od 
dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost 
za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 22 %. 

Vpisujeta se tudi vrednost DDV, ki se izračuna po 
preračunani stopnji in je zajeta v predplačilih, ter 
vrednost DDV, obračunanega na podlagi 
posebne ureditve. 
 
Vpisuje se tudi obračunani DDV od dobav blaga, 
iznesenega iz davčnega skladišča, in morebitnih 
storitev, izvedenih na tem blagu v postopku 
davčnega skladiščenja. Obveznost za obračun 
DDV nastane z iznosom blaga iz skladišča. 
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v skladu s 196. členom Direktive Sveta 
2006/112/ES izključno prejemnik storitev, 
o katerih se poroča v rekapitulacijskem 
poročilu; 

 
 prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev 

davčnega zavezanca, ki ga opravi davčni 
zavezanec v drugo državo članico in ki 
se šteje za dobavo blaga v drugo državo 
članico, opravljeno za plačilo; 

 
 oproščene dobave blaga znotraj Unije po 

carinskih postopkih 42 in 63. 

državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, 
tudi če so te storitve v Sloveniji oproščene plačila 
DDV. 
 
 
Ne vpisuje se prenosa blaga v drugo državo 
članico z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri 
kupcu, dokler ni opravljena obdavčena pridobitev 
blaga v namembni državi članici. 
 
 
 

 
Polje 13 
Prodaja blaga na daljavo 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost blaga, ki ga odpošlje ali 
odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov 
račun iz Slovenije v drugo državo članico in je 
tam nastala obveznost za obračun DDV, ker je bil 
presežen vrednostni limit, do katerega ni treba 
obračunati DDV v tej državi članici, oziroma se je 
davčni zavezanec prostovoljno identificiral za 
namene DDV v tej državi članici. 

Vrednostni limiti v posameznih državah članicah 
pri prodaji blaga na daljavo so dostopni na spletni 
povezavi:  
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/taxation/vat/traders/vat_community/vat_
in_ec_annexi.pdf 
 

  
Polje 14 
Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost dobave blaga z montažo ali 
instaliranjem, opravljene v drugi državi članici, v 
kateri nastane obveznost za obračun DDV. 

 

 
Polje 15 
Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost oproščenih dobav blaga in 
storitev brez pravice do odbitka DDV. 

Vpisujejo se na primer bolnišnična in zdravstvena 
oskrba, storitve varstva otrok in mladostnikov, 
zavarovalne in finančne transakcije, igre na 
srečo, dobava »starih« objektov, dobava 
zemljišč, razen stavbnih zemljišč… 
 
Ne vpisuje se dobava »novih« objektov, stavbnih 
zemljišč in dobava »starih« objektov ter najem 
nepremičnin, pri katerih se na podlagi izjave 
obračuna DDV. 

 
Polje 21  
Obračunani DDV po stopnji 22 %  
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV od 
dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost 
za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 22 %. 

Vpisujeta se tudi vrednost DDV, ki se izračuna po 
preračunani stopnji in je zajeta v predplačilih, ter 
vrednost DDV, obračunanega na podlagi 
posebne ureditve. 
 
Vpisuje se tudi obračunani DDV od dobav blaga, 
iznesenega iz davčnega skladišča, in morebitnih 
storitev, izvedenih na tem blagu v postopku 
davčnega skladiščenja. Obveznost za obračun 
DDV nastane z iznosom blaga iz skladišča. 

 
Priloga VIII: obrazec DDV-O 
 
Polje 22 
Obračunani DDV po stopnji 9,5 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV od 
dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost 
za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 9,5 % od 
obdavčenih dobav blaga in storitev, ki so 
navedene v Prilogi I ZDDV-1. 
 
 

Vpisujeta se tudi vrednost DDV, ki se izračuna po 
preračunani stopnji in je zajeta v predplačilih, ter 
vrednost DDV, obračunanega na podlagi 
posebne ureditve. 
 
Vpisuje se tudi obračunani DDV od dobav blaga, 
iznesenega iz davčnega skladišča, in morebitnih 
storitev, izvedenih na tem blagu v postopku 
davčnega skladiščenja. Obveznost za obračun 
DDV nastane z iznosom blaga iz skladišča. 

 
Polje 23  
Obračunani DDV od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 22 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga 
iz drugih držav članic po stopnji 22 %. 

Vpisuje se tudi obračunani DDV od nabav blaga 
v drugi državi članici, čeprav je dobavitelj že 
obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni pogoji 
za obračun DDV v Sloveniji. 

 
Polje 23a  
Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 22 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz 
drugih držav članic po stopnji 22 %. 

Vpisuje se tudi obračunani DDV od prejetih 
storitev iz drugih držav članic, čeprav je izvajalec 
že obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni 
pogoji za obračun DDV v Sloveniji. 
 
Vpisuje se tudi vrednost DDV, ki se obračuna po 
predpisani stopnji od plačanega predplačila v 
zvezi s storitvami iz prvega odstavka 25. člena 
ZDDV-1, ki bodo opravljene iz drugih držav 
članic. 

 
Polje 24 
Obračunani DDV od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 9,5 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga 
iz drugih držav članic po stopnji 9,5 %. 

Vpisuje se tudi obračunani DDV od nabav blaga 
v drugi državi članici, čeprav je dobavitelj že 
obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni pogoji 
za obračun DDV v Sloveniji. 

 
Polje 24a 
Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 9,5 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz 
drugih držav članic po stopnji 9,5 %. 

Vpisuje se tudi obračunani DDV od prejetih 
storitev iz drugih držav članic, čeprav je izvajalec 
že obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni 
pogoji za obračun DDV v Sloveniji. 
 
Vpisuje se tudi vrednost DDV, ki se obračuna po 
predpisani stopnji od plačanega predplačila v 
zvezi s storitvami iz prvega odstavka 25. člena 
ZDDV-1, ki bodo opravljene iz drugih držav 
članic. 
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Polje 25 
Obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 22 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
obračuna davčni zavezanec, kateremu je 
opravljena dobava blaga ali storitev, če te 
dobave blaga ali storitev opravi davčni 
zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vpisujeta se tudi vrednost obračunanega DDV, ki 
ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je 
opravljena dobava blaga ali storitev, ter vrednost 
obračunanega DDV na dano predplačilo iz 76.a 
člena ZDDV-1. 

Vpisuje se vsota obračunanega DDV po stopnji 
22 %. Davčna osnova za obračun DDV od 
omenjenih dobav je vključena v polje 31. 
 
Vpisuje se obračunani DDV od na primer storitev 
iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, ki jih 
opravi davčni zavezanec, ki ima sedež v tretji 
državi, ter nabav plina in električne energije v 
drugi državi članici ali tretji državi. 
 
Vpisuje se tudi vrednost DDV, ki se obračuna po 
predpisani stopnji od plačanega predplačila za 
prejete storitve iz prvega odstavka 25. člena 
ZDDV-1, ki jih opravi davčni zavezanec iz tretje 
države. 
 
Vpisuje se tudi obračunani DDV od dobav blaga 
in storitev, če davčni zavezanec, ki nima sedeža 
v Sloveniji, ni obračunal in plačal DDV v Sloveniji, 
čeprav bi ga moral. 
 
Davčna osnova za obračun DDV od dobav blaga 
in storitev ter danih predplačil v zvezi s temi 
dobavami iz 76.a člena ZDDV-1 je vključena v 
polje 31a. 
 
Vpisuje se tudi vrednost DDV, ki se obračuna po 
predpisani stopnji od plačanega predplačila po 
76.a členu ZDDV-1. 

 
Polje 25a 
Obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 9,5 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
obračuna davčni zavezanec, kateremu je 
opravljena dobava blaga ali storitev, če te 
dobave blaga ali storitev opravi davčni 
zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vpisujeta se tudi vrednost obračunanega DDV, ki 
ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je 
opravljena dobava blaga ali storitev, ter vrednost 
obračunanega DDV na dano predplačilo iz 76.a 
člena ZDDV-1. 

Vpisuje se vsota obračunanega DDV po stopnji 
9,5 %. Davčna osnova za obračun DDV od 
omenjenih dobav je vključena v polje 31. 
 
Vpisuje se obračunani DDV od na primer storitev 
iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, ki jih 
opravi davčni zavezanec, ki ima sedež v tretji 
državi. 
 
Vpisuje se tudi vrednost DDV, ki se obračuna po 
predpisani stopnji od plačanega predplačila za 
prejete storitve iz prvega odstavka 25. člena 
ZDDV-1, ki jih opravi davčni zavezanec iz tretje 
države. 
 
Vpisuje se tudi obračunani DDV od dobav blaga 
in storitev, če davčni zavezanec, ki nima sedeža 
v Sloveniji, ni obračunal in plačal DDV v Sloveniji, 
čeprav bi ga moral. 
 
Davčna osnova za obračun DDV od dobav blaga 
in storitev ter danih predplačil v zvezi s temi 
dobavami iz 76.a člena ZDDV-1 je vključena v 
polje 31a. 
 
Vpisuje se tudi vrednost DDV, ki se obračuna po 
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predpisani stopnji od plačanega predplačila po 
76.a členu ZDDV-1. 

 
Polje 26 
Obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve od uvoza 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga 
davčni zavezanec kot prejemnik blaga obračuna 
od uvoza blaga v skladu s šestim in sedmim 
odstavkom 77. člena ZDDV-1. 

Vpisuje se skupna vrednost obračunanega DDV 
po stopnjah 9,5 % in 22 %. Davčna osnova za 
obračun od omenjenih dobav je vključena v polje 
31. 

 
Polje 31 
Nabave blaga in storitev 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost obdavčenih nabav blaga in 
storitev, ki vključuje: 
 
 
 
 

– nabave blaga in storitev v Sloveniji, od 
katerih je bil obračunan DDV; 

 
– nabave blaga in storitev od davčnih 

zavezancev iz tujine, za katere je nastala 
obveznost za obračun in plačilo v 
Sloveniji; 

 
– uvoz blaga, od katerega je carinski organ 

ali davčni zavezanec sam obračunal 
DDV. 

 
Vpisuje se tudi vrednost danih predplačil v zvezi 
s storitvami iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-
1, ki bodo opravljene iz tretjih držav. 
 
Vpisuje se tudi vrednost obdavčljivih nabav blaga 
in storitev na podlagi posebne ureditve po 
plačani realizaciji. 

Ne vpisujejo se vrednosti z računov, pri katerih 
DDV ni izkazan, prejetih od malih davčnih 
zavezancev, preprodajalcev, potovalnih agencij 
in organizatorjev potovanj, ki uporabljajo 
posebne postopke obdavčenja. 
 
Ne vpisujejo se vrednosti nabav blaga in storitev 
iz 76.a člena ZDDV-1, ki se vpisujejo v polje 31a. 
 
Ne vpisujejo se vrednosti nabav blaga in storitev, 
ki se vpisujejo v polji 32 in 32a. 
 
 
 
Podatki se zajemajo iz carinske listine in 
vključujejo tudi storitve, povezane z uvozom 
blaga. 
 
 
 
 
 
Vpisuje se davčna osnova na podlagi izvršenih 
plačil po prejetih računih. 

 
Polje 31a 
Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost nabav blaga in prejetih 
storitev ter danih predplačil iz 76.a člena ZDDV-
1. 

Vpisuje se davčna osnova po prejetih računih od 
nabav blaga in storitev ter danih predplačil v 
zvezi s temi dobavami iz 76.a člena ZDDV-1, 
katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga 
in storitev. 

 
Polje 32 
Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU 
 
Vsebina polja  Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost pridobitev blaga znotraj 
Unije, ki je predmet obdavčitve v Sloveniji in 
pomeni davčno osnovo, od katere je treba 
obračunati DDV. 
 
Vpisuje se tudi vrednost tristranskih pridobitev 
blaga znotraj Unije davčnega zavezanca – 

Vpisujeta se tudi: 
 

– vrednost nabave blaga brez DDV, če je 
dobavitelj nepravilno obračunal DDV v 
državi članici dobave; 

– vrednost uvoženega blaga v državo 
članico, če je v državi članici uvoza 
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prejemnika blaga iz Slovenije (vpisuje tretji v 
verigi). 

uveljavljena pravica do prenosa 
obdavčitve v Slovenijo. 

 
Polje 32a 
Prejete storitve iz drugih držav članic EU 
 
Vsebina polja  Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost prejetih storitev znotraj Unije 
brez DDV in vrednost danih predplačil v zvezi s 
storitvami iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, 
ki bodo opravljene iz drugih držav članic, ki je 
predmet obdavčitve v Sloveniji in pomeni davčno 
osnovo, od katere je treba obračunati DDV. 

Vpisuje se tudi vrednost prejetih storitev brez 
DDV, če je dobavitelj nepravilno obračunal DDV 
v državi članici sedeža. 
 
 

 
Polje 33 
Oproščene nabave blaga in storitev ter oproščene pridobitve blaga 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost oproščenih nabav na 
domačem trgu, oproščenih prejetih storitev iz 
drugih držav članic in tretjih držav, oproščenih 
pridobitev blaga znotraj Unije (npr. če bi bila 
dobava tega blaga, ki bi jo opravil davčni 
zavezanec v Sloveniji, v vsakem primeru 
oproščena plačila DDV) in vrednost uvoza, ki je 
oproščen plačila DDV (npr. sprostitev blaga v 
prosti promet, če bi bila dobava takega blaga, ki 
bi jo na ozemlju Slovenije opravil davčni 
zavezanec, v vsakem primeru oproščena plačila 
DDV; pošiljke neznatne vrednosti, poslane 
neposredno iz tujine; blago v osebni prtljagi 
potnika…).  

Vpisuje se tudi vrednost oproščenih tristranskih 
pridobitev blaga znotraj Unije davčnega 
zavezanca – pridobitelja blaga iz Slovenije 
(vpisuje drugi v verigi) in vrednost pridobitev 
blaga znotraj Unije, od katere ni treba obračunati 
DDV, če je za blago uveden postopek 
oproščenega vnosa v davčno skladišče. 
 
Ne vpisuje se vrednost uvoza plina po sistemu za 
zemeljski plin ali po kateremkoli omrežju, 
povezanim s takim sistemom, ali dovajanje plina 
v sistem za zemeljski plin s plovila, namenjenega 
za prevoz plina, ali po pridobivalnem 
plinovodnem omrežju, električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih 
daljinskega ogrevanja ali hlajenja. Navedena 
vrednost plina, električne energije in energije za 
ogrevanje ali hlajenje se vpisuje v polje 31. 

 
Polje 34 
Nabavna vrednost nepremičnin 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se nabavna vrednost nepremičnin, 
katerih nabava je obdavčljiva po ZDDV-1, ne 
glede na to, ali je pri nabavi obračunan DDV ali 
ne (obdavčena in oproščena nabava). 

Podatki se vpisujejo tudi za vsak prejet račun na 
podlagi predplačila. 

 
Polje 35 
Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se nabavna vrednost drugih osnovnih 
sredstev. 

Podatki se vpisujejo tudi za vsak prejet račun na 
podlagi predplačila. 

 
Polji 41 in 42 
Odbitek DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od 
uvoza 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se vrednost odbitka DDV od nabav blaga 
in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz 
drugih držav članic ter od uvoza, pri katerih ima 
davčni zavezanec pravico do odbitka. 
 
 

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV, 
ki je obračunan v tujini. Za DDV, obračunan v 
tujini, se lahko zahteva vračilo pri tujih davčnih 
upravah. 
 
Davčni zavezanec, ki opravlja deloma 
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Vpisuje se tudi vrednost odbitka DDV od nabav 
blaga in prejetih storitev ter danih predplačil iz 
76.a člena ZDDV-1. 

oproščene, deloma obdavčene transakcije, ima 
pravico do odbitka DDV le v delu, ki se nanaša 
na obdavčene transakcije. 

 
Polje 43 
Odbitek od pavšalnega nadomestila po stopnji 8 % 
 
Vsebina polja Posebnosti in opozorila 
Vpisuje se znesek odbitka od pavšalnega 
nadomestila v višini 8 % od odkupne vrednosti. 

Odbitek se nanaša na dobave blaga oziroma 
storitev, ki so jih opravili kmetje z dovoljenjem 
davčnega organa za uveljavitev pravice do 
pavšalnega nadomestila. 
 

 
Polje 51            Polje 52 
Obveznost DDV           Presežek DDV 
 
Vsebina polja  Vsebina polja 
Vpisuje se znesek razlike med obračunanim 
DDV (vsota iz polj št. 21 do 26) in odbitkom 
DDV (vsota iz polj št. 41 do 43), če je 
obračunani DDV večji od odbitka DDV. 

 Vpisuje se znesek razlike med odbitkom DDV 
(vsota iz polj št. 41 do 43) in obračunanim DDV 
(vsota iz polj št. 21 do 26), če je odbitek DDV 
večji od obračunanega DDV. 

 
PRI PLAČILU OBVEZNOSTI JE TREBA UPOŠTEVATI TUDI PRESEŽKE IZ PREDHODNIH DAVČNIH OBDOBIJ, 
KI NA TEM OBRAČUNU NISO PRIKAZANI. 
 
Polje 03 mora davčni zavezanec prečrtati, če ima le delno pravico do odbitka DDV na podlagi odbitnega deleža. 
 
Polje 04 prečrta davčni zavezanec, ki uveljavlja vračilo DDV na podlagi presežka v tekočem davčnem obdobju ali 
presežkov iz predhodnih obračunov in katerega skupni presežki presegajo obveznost iz tekočega davčnega obdobja. 
 
Če davčni zavezanec označi »DA«, davčni organ vrne presežek DDV tekočega obdobja: 

– povečan za morebitne prenose presežkov DDV iz preteklih davčnih obdobij, 
– zmanjšan za morebitne druge davke, ki jim je potekel rok za plačilo (četrti odstavek 73. člena ZDDV-1). 
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REKAPITULACIJSKO POROČILO 
 

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Unije 
za obdobje poročanja leto: _____________mesec: _________(obvezna izbira) 

 
Identifikacijska številka za DDV [10]:   _____________________ 
 
Naziv  [11]: _________________________________ 
Naslov [12]: _________________________________ 
 
Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika [13]: SI _____________________ 
 
 
 

A. Podatki o dobavah in storitvah za tekoče obdobje:                                   Zneski v valuti EUR [1a] 
 

 

 
 
B. Popravki podatkov za pretekla obdobja: 

 
 
 
Potrjujem resničnost navedenih podatkov [14]. 
 
Datum [15]: __________________ _______ 
 
Podpis [16]: _________________________ 
 
 

 

Identifikacijska številka kupca 
(prejemnika oz. pridobitelja) 

Skupna vrednost  
dobav blaga  

 
 

[A3] 

Skupna vrednost dobav 
blaga po carinskih 
postopkih 42 in 63 

 
[A4] 

Skupna vrednost 
tristranskih dobav blaga 

 
  

[A5] 

Skupna vrednost  
opravljenih storitev  

 
 

[A6] 

Koda 
države 

[A1] 

Številka za DDV 
 (brez kode države) 

[A2] 
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Skupna vrednost vseh 
dobav blaga/storitev  

(kontrolni podatek) 
[A13] [A14] [A15] [A16] 

Obdobje 
leto/mesec  

 
 

[B0] 

Identifikacijska številka kupca 
(prejemnika oz. pridobitelja) 

Nova vrednost  
dobav blaga 

  
 

[B3] 

Nova vrednost dobav 
blaga po carinskih 
postopkih 42 in 63 

 
[B4] 

Nova vrednost  
tristranskih 
dobav blaga  

 
[B5] 

Nova vrednost  
opravljenih storitev  

 
 

[B6] 

Koda 
države 

[B1] 

Številka  za DDV 
 (brez kode države) 

[B2] 
       
       
       
       
       
       
       

Odgovorna oseba [17]  
Kontaktna oseba [18]  
Telefonska številka [19]  
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NAVODILO ZA IZPOLNITEV REKAPITULACIJSKEGA POROČILA 
 
 
1   OBVEZNOST POROČANJA O DOBAVAH BLAGA IN STORITEV ZNOTRAJ UNIJE 
 
Pravna podlaga za poročanje in izpolnjevanje ter predložitev obrazca RP-O je v Zakonu o davku na 
dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) in Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano 
vrednost. To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v 
Sloveniji, izpolnjuje rekapitulacijsko poročilo na obrazcu RP-O, ko opravlja dobave blaga in storitev 
znotraj Unije osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah Unije. Vrednosti se v obrazec 
RP-O vpisujejo v eurih, v razdelek B obrazca RP-O pa tudi v tolarjih (brez stotinov), ko se vpisujejo 
vrednosti o popravkih za obdobja do 1. 1. 2007. 
 
V skladu z 90. členom ZDDV-1 mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, 
poročati davčnemu organu o vseh dobavah blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja opravi 
osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah Unije. Dobave blaga in storitev znotraj Unije 
mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkazati v rekapitulacijskem poročilu 
za obdobje poročanja, to je za koledarski mesec. V rekapitulacijskem poročilu mora davčni zavezanec 
navesti tudi popravke podatkov za pretekla obdobja poročanja. Podatki o izvozu blaga iz Unije se v 
rekapitulacijsko poročilo ne vpisujejo. V rekapitulacijsko poročilo se ne vpisujejo podatki o vrednosti 
storitev, ki jih davčni zavezanec opravi na ozemlju zunaj Unije. V rekapitulacijsko poročilo se ne 
vpisujejo vrednosti prejetih predplačil za dobave blaga davčnim zavezancem v druge države članice. 
 
Obrazec RP-O mora predložiti tudi davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1, ki je identificiran za 
namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ker opravlja storitve, za katere je 
prejemnik storitev dolžan plačati DDV v drugi državi članici, pri čemer poleg podatkov o davčnem 
zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja A1, A2, A6 in A16, če popravlja podatke za pretekla 
obdobja, pa še polja B0, B1, B2 in B6. 
 
Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, imenuje davčnega zastopnika, mora obrazec RP-O 
predložiti davčni zastopnik. Davčni zastopnik v obrazcu RP-O navede svojo identifikacijsko številko za 
DDV in identifikacijsko številko za DDV zastopane osebe (če ta oseba ni identificirana za namene 
DDV v Sloveniji, navede identifikacijsko številko za DDV, pod katero je zastopana oseba identificirana 
za namene DDV v državi članici sedeža) ter izkaže podatke o dobavah blaga znotraj Unije, ki jih 
opravi ta oseba, za obdobje poročanja, za katero se izpolnjuje rekapitulacijsko poročilo, in podatke o 
popravkih za pretekla obdobja poročanja. Davčni zastopnik predloži obrazec RP-O za vsako 
zastopano osebo posebej. 
 
Davčni zavezanec predloži rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil 
transakcije znotraj Unije ali v katerem mora opraviti popravek za pretekla obdobja poročanja. 
 
Davčni zavezanec predloži obrazec RP-O v elektronski obliki prek sistema eDavki. Obrazec mora 
predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za 
davčno obdobje januar 2011 ga predloži do 20. 2. 2011). 
 
ZDDV-1 v 141. členu določa, da se z globo od 2.000 do 125.000 eurov kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
davčnemu organu ne predloži rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga in storitev znotraj Unije 
oziroma ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje oziroma ga ne predloži na 
predpisani način ali v rekapitulacijskem poročilu ne izkaže predpisanih podatkov. 
 
 
2   DOBAVA BLAGA IN STORITEV V DRUGE DRŽAVE ČLANICE UNIJE 
 
Dobava blaga znotraj Unije je dobava, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v 
Sloveniji, osebi, ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici Unije in je oproščena plačila 
DDV v Sloveniji pod pogojem, da blago odpošlje ali odpelje v drugo državo članico Unije prodajalec, 
ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za račun enega od njiju. Prodajalec blaga mora dokazati, 
da so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV v državi članici odhoda blaga, na primer s tovornim 
listom ali drugim ustreznim dokumentom. 
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Dobava storitev znotraj Unije je dobava, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v 
Sloveniji, davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, je pa identificirana za namene 
DDV v drugi državi članici Unije in niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v 
kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. 
členom Direktive Sveta 2006/112/ES1. 
 
Tako mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, davčnemu organu v 
rekapitulacijskem poročilu poročati o: 

– pridobiteljih blaga, identificiranih za namene DDV, katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. 
in 4. točke 46. člena ZDDV-1; 

– osebah, identificiranih za namene DDV, katerim je dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno 
na način pridobitve blaga znotraj Unije v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1; 

– davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirane za 
namene DDV, katerim je opravil storitve, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v 
državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan 
plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES; 

– davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirane za 
namene DDV, katerim bo opravil storitve, za katere je bilo prejeto predplačilo, ki niso 
storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva. 
Za te storitve je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive 
Sveta 2006/112/ES. 

 
V rekapitulacijsko poročilo se vpisujejo tudi tako imenovani tristranski posli. Tristranski posli so verižni 
posli, v katerih sodelujejo tri osebe, identificirane za namene DDV, vsaka v svoji državi članici Unije 
(npr. Italiji, Sloveniji, Avstriji). Dobavitelj blaga, identificiran za namene DDV v prvi državi članici Unije 
(npr. Italiji), izda račun za dobavo blaga znotraj Unije pridobitelju blaga, identificiranemu za namene 
DDV v drugi državi članici Unije (npr. Sloveniji), za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje 
prejemniku blaga, identificiranemu za namene DDV v tretji državi članici Unije (npr. Avstriji). Kot 
tristranska dobava blaga v navedeni verigi se šteje le dobava, ki jo opravi drugi (v našem primeru 
Slovenija) v verigi, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, tretjemu v verigi (v našem primeru 
Avstrija). 
 
V rekapitulacijsko poročilo se ločeno vpisuje vrednost dobav blaga po carinskih postopkih 42 in 63 
(davčna osnova se določi na podlagi 36. člena ZDDV-1 in ne na podlagi 38. člena ZDDV-1). V obeh 
primerih je blago sproščeno v prosti promet na ozemlju Slovenije, DDV pa se na podlagi oprostitve, ki 
jo določa 1. in 4. točka 46. člena ZDDV-1, obračuna v drugi državi članici Unije (državi članici 
pridobitve blaga). 
 
 
3   IZPOLNJEVANJE OBRAZCA RP-O 
 
V obrazec RP-O se vpišejo: 

A. podatki o dobavah blaga in storitev ter tristranskih dobavah blaga znotraj Unije: 
– polje A1: koda države, v kateri je prejemnik blaga ali prejemnik storitev identificiran za 
namene DDV; pri tristranskem poslu pa koda države, v kateri je prejemnik ali pridobitelj 
blaga identificiran za DDV; 
– polje A2: identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga ali prejemnika storitev; v 
tristranskem poslu pa identifikacijska številka za DDV prejemnika ali pridobitelja blaga; brez 
kode države; 
– polje A3: skupna vrednost dobav blaga znotraj Unije v eurih po posameznem prejemniku 
blaga v obdobju poročanja; v tristranskem poslu pa skupna vrednost dobav blaga znotraj 
Unije v eurih po posameznem pridobitelju blaga (izpolni prvi v verigi) v obdobju poročanja; v 
to polje se tako vpiše vrednost oproščene dobave blaga znotraj Unije, če je opravljena 
kupcu, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici (1. in 4. točka 46. člena 
ZDDV-1), in pri tristranskih poslih vrednost oproščene dobave blaga znotraj Unije iz listine, ki 

                                                 
1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), nazadnje 
spremenjena z Direktivo Sveta 2010/66/EU z dne 14. oktobra  2010 o spremembi  Direktive 2008/9/ES o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano 
vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L št. 275 z 
dne 20.10.2010, str.1).  
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jo davčni zavezanec – dobavitelj blaga v tristranskem poslu izda davčnemu zavezancu – 
pridobitelju v tristranskem poslu; 
– polje A4: skupna vrednost dobav blaga znotraj Unije v eurih po posameznem prejemniku 
blaga po carinskih postopkih 42 in 63 v obdobju poročanja; v to polje se vpišejo oproščene 
dobave v drugo državo članico, ki so opravljene po tem, ko je blago uvoženo iz tretje države 
ali tretjega ozemlja in oproščeno plačila DDV;  
– polje A5: skupna vrednost tristranskih dobav blaga znotraj Unije v eurih po posameznem 
prejemniku blaga v tristranskem poslu (izpolni drugi v verigi) v obdobju poročanja; v to polje 
se tako vpiše vrednost tristranske dobave blaga znotraj Unije iz listine, ki jo davčni 
zavezanec – pridobitelj blaga v tristranskem poslu iz Slovenije izda davčnemu zavezancu – 
prejemniku blaga v tristranskem poslu; 
– polje A6: skupna vrednost opravljenih storitev znotraj Unije in vrednost prejetih predplačil v 
zvezi s storitvami, ki bodo opravljene v drugih državah članicah in za katere je prejemnik 
storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, v eurih po 
posameznem prejemniku storitve v obdobju poročanja; 
– polje A13: seštevek skupnih vrednosti dobav blaga znotraj Unije v eurih, ki je enak 
seštevku vrednosti dobav blaga iz stolpca A3 rekapitulacijskega poročila; 
– polje A14: seštevek skupnih vrednosti dobav blaga znotraj Unije v eurih po carinskih 
postopkih 42 in 63, ki je enak seštevku vrednosti dobav blaga iz stolpca A4 
rekapitulacijskega poročila; 
– polje A15: seštevek skupnih vrednosti tristranskih dobav blaga znotraj Unije v eurih, ki je 
enak seštevku vrednosti tristranskih dobav blaga iz stolpca A5 rekapitulacijskega poročila; 
– polje A16: seštevek skupnih vrednosti opravljenih storitev znotraj Unije in vrednosti prejetih 
predplačil v zvezi s storitvami, ki bodo opravljene v drugih državah članicah in za katere je 
prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, 
v eurih, ki je enak seštevku vrednosti opravljenih storitev iz stolpca A6 rekapitulacijskega 
poročila. 

 
 

B. popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja 
Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja se izpolnjujejo v poljih od B0 do B6, in 
sicer: 
1. če je vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje A3, A4, A5 ali A6 
rekapitulacijskega poročila) napačna, ker dobave sploh ni bilo, se namesto te napačne 
vrednosti v polje B3, B4, B5 ali B6 zapiše vrednost nič ( 0 ); 
2. če se vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje A3, A4, A5 ali A6 
rekapitulacijskega poročila) popravlja (npr. pravilna vrednost dobave je 120 in ne 100, kakor 
je bilo izkazano), identifikacijska številka za DDV pa se ne spremeni, se napačna vrednost 
popravi tako, da se v polje B3, B4, B5 ali B6 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost dobave 
(torej 120); 
3. pri popravku kode države in identifikacijske številke za DDV prejemnika ali pridobitelja je 
treba vključiti tudi predhodna zapisa, navedena pod 1 in 2, čeprav se vrednosti ne 
spremenijo; tako se najprej vpiše napačni zapis kode države oziroma identifikacijske številke, 
v polje B3, B4, B5 ali B6 pa se zapiše vrednost nič ( 0 ), hkrati pa se v naslednjo vrstico 
vnese zapis s pravilnimi podatki; 

– polje B0: obdobje poročanja, na katero se nanaša popravek, pri čemer se navedeta leto  in 
koledarski mesec, na katerega se popravek nanaša; če se popravki podatkov nanašajo na 
obdobja poročanja pred 1. 1. 2010, se navedeta leto in koledarsko trimesečje, na katero se 
popravek nanaša; 

– polje B1: koda države, v kateri je prejemnik blaga ali prejemnik storitev identificiran za 
namene DDV; v tristranskem poslu pa koda države, v kateri je prejemnik ali pridobitelj 
blaga identificiran za namene DDV; 

– polje B2: identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga ali prejemnika storitev, brez 
kode države; v tristranskem poslu pa identifikacijska številka za DDV prejemnika ali 
pridobitelja blaga, brez kode države; 

– polje B3: vrednost nič ( 0 ) ali nova (skupna) vrednost dobav blaga znotraj Unije v eurih po 
posameznem prejemniku blaga; v tristranskem poslu pa vrednost nič ( 0 ) ali nova skupna 
vrednost dobav blaga znotraj Unije v eurih po posameznem pridobitelju v obdobju 
poročanja; vrednosti za obdobja poročanja do 1. 1. 2007 se vpisujejo v tolarjih (brez 
stotinov); 
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– polje B4: vrednost nič ( 0 ) ali nova (skupna) vrednost dobav blaga znotraj Unije v eurih po 
posameznem prejemniku blaga po carinskih postopkih 42 in 63; 

– polje B5: vrednost nič ( 0 ) ali nova (skupna) vrednost tristranskih dobav blaga znotraj Unije 
v eurih po posameznem prejemniku blaga v tristranskem poslu; vrednosti za obdobja 
poročanja do 1. 1. 2007 se vpisujejo v tolarjih (brez stotinov); 

– polje B6: vrednost nič ( 0 ) ali nova (skupna) vrednost opravljenih storitev znotraj Unije in 
vrednost prejetih predplačil v zvezi s storitvami, ki so bile ali bodo opravljene v drugih 
državah članicah in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. 
členom Direktive Sveta 2006/112/ES, v eurih po posameznem prejemniku storitve. 

 
4   PRIMERJAVA PODATKOV MED REKAPITULACIJSKIM POROČILOM IN OBRAČUNOM DDV 
 
Pri davčnem zavezancu, identificiranem za namene DDV v Sloveniji, ki opravlja dobave blaga in 
storitev znotraj Unije, ki niso tristranske dobave blaga, mora biti za isto obdobje seštevek vrednosti iz 
polj A13, A14 in A16 obrazca RP-O enak vrednosti iz polja 12 obračuna DDV. 
 
Če je oseba, ki v tristranskem poslu nastopa kot druga v verigi, identificirana za namene DDV v 
Sloveniji, mora vrednost pridobitev blaga od prvega v verigi navesti v polje 33 obračuna DDV, 
nadaljnjo prodajo, to je oproščeno (tristransko) dobavo v tretjo državo članico Unije, pa v polje 12 
obračuna DDV. 
 
Če je davčni zavezanec v rekapitulacijskem poročilu evidentiral dobave blaga in storitev ter tristranske 
dobave blaga znotraj Unije (drugi v verigi), mora biti za isto obdobje seštevek vrednosti iz polj A13, 
A14, A15 in A16 približno enak (odstopanja so mogoča do ± 5 % zaradi tečajnih razlik pri 
preračunavanju tuje valute v eure) vrednosti oziroma seštevku vrednosti iz polja 12 obračuna DDV. 
 
 
5   IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV 
 
Identifikacijska številka za DDV je sestavljena iz kode države z dvema črkama, ki ji sledi do dvanajst 
znakov. Veljavni znaki so številke od 0–9 in črke od A–Z. 
 
Pomembno je, da se prodajalec oziroma dobavitelj blaga in storitev prepriča o tem, ali je 
identifikacijska številka za DDV, na katero se sklicuje kupec oziroma prejemnik/pridobitelj blaga ali 
prejemnik storitev, veljavna. Preveritev, ali je neka številka veljavna ali ne, se lahko opravi: 
 

1. prek sistema eDavki: davčni zavezanci z veljavnim digitalnim potrdilom lahko sami preverjajo 
veljavnost identifikacijske številke za DDV svojih kupcev ter pravilnost naziva in naslova 
svojih kupcev (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo); 

 
2. na spletni strani Evropske komisije (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in 

Španijo) 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm#disclai
mer); 
 

3. na FURS-u, Generalnem finančnem uradu, v Oddelku za mednarodno izmenjavo informacij 
(CLO) po telefonu: (01) 478 27 91 in na e-naslovu: clo.durs@gov.si (samo za Nemčijo in 
Španijo, za vse ostale države članice se preveritev vseh podatkov lahko napravi na naslovih, 
navedenih pod 1. in 2. točko).  
 

Če identifikacijska številka za DDV, na katero se kupec sklicuje, ni veljavna, se mora prodajalec 
povezati s kupcem in ga prositi za obrazložitev. 
 
Če kupec ne navede veljavne identifikacijske številke za DDV, niso izpolnjeni pogoji za oprostitev 
plačila DDV, zato se dobava blaga obravnava in obdavči kot domača dobava (dobava blaga, 
opravljena na ozemlju Slovenije) ter se ne vpisuje v rekapitulacijsko poročilo.  
 
Če prejemnik storitve ne navede veljavne identifikacijske številke oziroma izvajalca ne seznani, da je 
zanjo zaprosil, in izvajalec ne pridobi katero koli drugo dokazilo, iz katerega se lahko razbere, da je 
kupec davčni zavezanec, niso izpolnjeni pogoji za uporabo splošnega pravila za določitev kraja 
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opravljanja storitev po sedežu prejemnika storitve. To pomeni, da se opravljena storitev obravnava in 
obdavči kot domača dobava (storitev, opravljena na ozemlju Slovenije) oziroma se obdavči po sedežu 
izvajalca storitve in se ne vpisuje v rekapitulacijsko poročilo. Če izvajalec storitve še ne razpolaga z 
identifikacijsko številko prejemnika, poroča o opravljeni dobavi, ko prejme identifikacijsko številko za 
DDV prejemnika storitve, in sicer to dobavo vključi v sklop B.  
 
 
6   VALUTNA PRETVORBA 
 
Za preračun tuje valute v domačo je treba upoštevati peti odstavek 39. člena ZDDV-1, ki določa, da se 
za preračun vrednosti, ki je podlaga za določitev davčne osnove in je določena v tuji valuti, upošteva 
referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki velja na dan nastanka davčne obveznosti in ga objavlja 
Banka Slovenije. 
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POROČILO O DOBAVAH (76.a člen) 
 

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV 
 

za obdobje poročanja leto: ____________ mesec: _________ 
                                     (obvezna izbira) 

 
Identifikacijska številka za DDV [10]:  SI _____________________ 

 
Naziv [11]: _________________________________ 
Naslov [12]: _________________________________ 
 
Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika [13]:  SI _____________________ 
 
 
 

A. Podatki o dobavah blaga in storitev za tekoče obdobje:                               Zneski v EUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. Popravki podatkov za pretekla obdobja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrjujem resničnost navedenih podatkov. [14] 
 
Datum [15]: __________________ _______ 
 
Podpis [16]: _________________________ 
 
 
 
 

Zap. št. 
[A1] 

Identifikacijska številka prejemnika 
[A2] 

Skupna vrednost dobav blaga in storitev 
[A3] 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
 Skupna vrednost vseh dobav blaga in storitev  

(kontrolni podatek) 
 

[A4] 

Obdobje 
leto/mesec 

[B1] 

Identifikacijska številka prejemnika 
[B2] 

Nova skupna vrednost dobav blaga in storitev 
[B3] 

   
   

   
   
   
   
   
   
   

Odgovorna oseba   [17]  
Kontaktna oseba         [18]  
Telefonska številka [19]  
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NAVODILO ZA IZPOLNITEV POROČILA O DOBAVAH BLAGA IN STORITEV IZ 76.a ČLENA 
ZDDV-1 

 
 
1   OBVEZNOST POROČANJA  
 
Pravna podlaga za poročanje in izpolnjevanje ter predložitev poročila o dobavah blaga in storitev po 
76.a členu je v Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1). To navodilo 
pojasnjuje, kako davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izpolnjuje poročilo, 
ko opravlja dobave blaga in storitev, za katere je prejemnik dobav in storitev plačnik DDV na podlagi 
določbe 76.a člena ZDDV-1. Vrednosti o dobavah, ki se vpisujejo v poročilo, se zaokrožijo na cele 
vrednosti v evrih, navzdol na najbližji evro za vrednosti v centih med 0 do 49 in navzgor na najbližji 
evro za vrednosti v centih med 50 do 99. 
 
V skladu z 92.a členom ZDDV-1 mora davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali storitev, za 
katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV, sestaviti poročilo o teh dobavah za 
koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o 
zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.  
 
Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema e-Davki do 
zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca.  
 
ZDDV-1 v 141. členu določa, da se z globo od 2.000 do 125.000 evrov kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne 
predloži davčnemu organu poročila o dobavah blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1 oziroma ga ne 
predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje ali ga ne predloži na predpisani način.  
 
2   DOBAVA BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE JE KOT PLAČNIK DDV NA PODLAGI 76.a 
ČLENA ZDDV-1 DOLOČEN PREJEMNIK 
 
Dobave blaga in storitev, za katere je kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1 določen 
prejemnik, so:  
 
a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z 
nepremičninami; 
b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke; 
c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v 
skladu s 45. členom ZDDV-1; 
d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a, ki je priloga ZDDV-1 
in njegov sestavni del; 
e) prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja. 
 
3   IZPOLNJEVANJE POROČILA O DOBAVAH BLAGA IN STORITEV IZ 76.a ČLENA ZDDV-1 
 
V poročilo se vpišejo: 

A. podatki o dobavah blaga in storitev za tekoče obdobje: 
– polje A1: zaporedna številka vpisa; 
– polje A2: identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga ali storitev, ki ni 

označena s črko P;  
– polje A3: skupna vrednost dobav blaga in storitev ter prejetih predplačil, brez DDV, 

v evrih po posameznem prejemniku v obdobju poročanja;  
– polje A4: seštevek skupnih vrednosti dobav blaga in storitev ter prejetih predplačil, 

brez DDV, v evrih za vse prejemnike, ki je enak seštevku vrednosti dobav iz polja 
11a obračuna DDV. 

 
 

B. popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja: 
Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja se izpolnjujejo v poljih od B1 do B3, in 
sicer: 
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1. če je vrednost iz preteklega obdobja poročanja (polje A3) napačna, ker obveznost 
poročanja sploh ni nastala, se namesto te napačne vrednosti v polje B3 zapiše vrednost nič ( 
0 );  
2. če se vrednost iz preteklega obdobja poročanja (polje A3) popravlja (npr. pravilna 
vrednost je 120 in ne 100, kakor je bilo izkazano), identifikacijska številka pa se ne spremeni, 
se napačna vrednost popravi tako, da se v polje B3 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost; 
3. pri popravku identifikacijske številke za DDV prejemnika je treba vključiti tudi predhodna 
zapisa, navedena pod 1 in 2, čeprav se vrednosti ne spremenijo; tako se najprej vpiše 
napačni zapis identifikacijske številke, v polje B3 pa se zapiše vrednost nič ( 0 ), hkrati pa se 
v naslednjo vrstico polja B3 vnese zapis s pravilnimi podatki. 
 

– polje B1: obdobje poročanja, na katero se nanaša popravek, pri čemer se 
navedeta leto in koledarski mesec, na katera se popravek nanaša; 

– polje B2: identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga ali storitev in prejetih 
predplačil, ki ni označena s črko P;  

– polje B3: vrednost nič ( 0 ) ali nova (skupna) vrednost dobav blaga in storitev ter 
prejetih predplačil po posameznem prejemniku. 

 
4   PRIMERJAVA PODATKOV MED POROČILOM IN OBRAČUNOM DDV 
 
Pri davčnem zavezancu, identificiranem za namene DDV v Sloveniji, ki opravlja dobave blaga ali 
storitev iz 76.a člena ZDDV-1, mora biti za obdobje poročanja vrednost iz polja A4 poročila enaka 
vrednosti iz polja 11a obračuna DDV. Za davčne zavezance, ki predlagajo obračun DDV za 
koledarsko trimesečje, se primerjajo podatki iz obračuna za koledarsko trimesečje s podatki iz poročil 
za ustrezne tri koledarske mesece. 
 
5   IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV 
 
Pomembno je, da se dobavitelj blaga oziroma storitev prepriča, ali je prejemnik v trenutku, ko nastane 
obveznost za obračun DDV od dobav blaga, storitev in predplačil, o katerih se poroča v poročilu o 
dobavah blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1, identificiran za namene DDV in mu identifikacijska 
številka za DDV ni izdana zgolj zaradi obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije ali 
prejema oziroma opravljanja storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1* oziroma, da ne gre za 
davčnega zavezanca, vključenega v posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega 
občasnega prevoza potnikov.  
 
Preveritev, ali je neka identifikacijska številka za DDV veljavna ali ne, se lahko opravi z vpogledom v 
seznam davčnih zavezancev, objavljen na spletni strani Finančne uprave RS 
(http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/).  
 
Osebe iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki obračunavajo DDV le od pridobitev blaga 
znotraj Unije in so plačnice DDV na podlagi 5. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 ali 
obračunavajo DDV le od prejetih storitev in so plačnice DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. 
člena ZDDV-1, ali davčni zavezanci iz 94. člena ZDDV-1, ki so identificirani za namene DDV na 
podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ker opravljajo storitve na ozemlju druge države članice, 
za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik 
storitev in za katere se ne uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1, 
so na seznamu davčnih zavezancev na navedeni spletni strani Finančne uprave RS označeni s črko 
P.  
 
Davčni zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega 
prevoza potnikov, za katere se ne uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena 
ZDDV-1, so na seznamu davčnih zavezancev na navedeni spletni strani Finančne uprave RS 
označeni s črko O. 
 

                                                 
* Oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 oziroma davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1, ki je identificiran za 
namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, je na obrazcu DDV-P2 označil najmanj eno izmed polj 17, 18 ali 
19.  
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Če identifikacijska številka za DDV prejemnika ni veljavna ali je označena s črko P ali O, se mora 
dobavitelj povezati s prejemnikom in ga prositi za obrazložitev. 
 
Če prejemnik v trenutku nastanka obveznosti za obračun DDV ni identificiran za DDV ali je 
identificiran za DDV zgolj zaradi obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije ali 
prejema oziroma opravljanja storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 oziroma je vključen v 
posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega prevoza potnikov, niso izpolnjeni 
pogoji za prenos obveznosti plačila DDV na prejemnika dobave. To pomeni, da mora plačati DDV 
dobavitelj, ker se mehanizem obrnjene davčne obveznosti v tem primeru ne uporabi.  
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Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo  
 
Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti za naslednje kmetijske in gozdarske pridelke ter 
kmetijske storitve in storitve za gozdarstvo, če so rezultat osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, za katero se dohodek ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka: 
 
I. Kmetijski in gozdarski pridelki 
 
Skupina 1 – pridelki živinoreje: 
 
1. žive živali pod tarifnimi oznakami od 0101 do 0104; 
 
2. mleko in smetana pod tarifno oznako 0401; 
 
3. gnojila živalskega ali rastlinskega izvora pod tarifno oznako 3101 00 00. 
 
Skupina 2 – pridelki čebelarstva: 
 
1. med, naravni, pod tarifno oznako 0409 00 00; 
 
2. cvetni prah, vosek, matični mleček in propolis pod tarifno oznako 0410 00 00.  
 
Skupina 3 – poljščine, krmne rastline in drugi pridelki: 
 
1. žito pod tarifnimi oznakami od 1001 do 1005, 1007 00 in 1008; 
 
2. žitna slama in žitne pleve pod tarifno oznako 1213 00 00; 
 
3. oljna semena in plodovi pod tarifnimi oznakami 1201 in od 1204 00 do 1207; 
 
4. druga semena pod tarifno oznako 1209, razen 1209 30 00, 1209 99 10 in  
1209 99 91; 
 
5. sladkorna pesa pod tarifno oznako 1212 91 80; 
 
6. krmne rastline pod tarifno oznako 1214; 
 
7. užitne vrtnine, koreni in gomolji pod tarifnimi oznakami od 0701 do 0709, razen  
0709 51 00, 0709 59 50, 0709 90 31 in 0709 90 39; 
 
8. jagode, sveže, pod tarifno oznako 0810 10 00; 
 
9. gojena zdravilna zelišča in začimbe pod tarifnimi oznakami 0909, 0910 in 1211. 
 
Skupina 4 – hmelj: 
 
1. hmelj pod tarifno oznako 1210 10 00. 
 
Skupina 5 – sveže sadje, oreški in oljčno olje: 
 
1. užitno gojeno domače sadje in oreški pod tarifnimi oznakami: 0802 razen 0802 90; 0804 
20 10; 0807 razen 0807 20 00; od 0808 do 0810 razen 0810 10 00 in 0810 90; 0709 92; 
 
2. oljčno olje pod tarifno oznako 1509. 
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Skupina 6 – grozdje in vino: 
 
1. sveže grozdje pod tarifno oznako 0806 10; 
 
2. vino in grozdni mošt pod tarifno oznako 2204. 
 
Skupina 7 – gozdarski pridelki: 
 
1. les za ogrevanje pod tarifno oznako 4401 10 00; 
 
2. neobdelan ali grobo obdelan les domačih lesnih vrst pod tarifnimi oznakami 4403 10 00, 
4403 20 in od 4403 91 do 4403 99. 
 
 
II. Kmetijske storitve in storitve za gozdarstvo 
 
Skupina 8 – storitve v rastlinski pridelavi 
 
1. Storitve za rastlinsko pridelavo pod oznako standardne klasifikacije dejavnosti A/01.610. 
 
Skupina 9 – storitve v živinoreji 
 
1. Storitve za živinorejo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01.62 razen nege, 
čuvanja in oskrbe hišnih živali ter storitev zatočišč za živali.  
 
Skupina 10 – storitve za gozdarstvo  
 
1. Storitve za gozdarstvo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/02.40 razen 
gozdarskega svetovanja; storitve pri gojenju in varstvu gozda in storitve sečnje. 
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Priloga XIII: obrazec DDV-PN 

DDV-PN 

 
VLOGA ZA PRIDOBITEV/SPREMEMBO/PRENOS/PRENEHANJE DOVOLJENJA ZA UVELJAVLJANJE PAVŠALNEGA 

NADOMESTILA   
 

Nova vloga 
 

Sprememba dovoljenja 
 
Prenos dovoljenja 
 
Prenehanje dovoljenja 
 
 

 
Predstavnik gospodinjstva: 
 
davčna številka [01]        

 
ime in priimek [02]    

 
prebivališče [03] 
 
 
 
davčno obdobje [04] 
 
 
Pooblaščenec:          Pooblaščenec samo za vročanje 
 
davčna številka [05]        

 
naziv/ime [06]    

 
sedež/prebivališče [07] 
 
 
Novi predstavnik gospodinjstva: 
 
davčna številka [08]        

 
ime in priimek [09]    

 
prebivališče [10] 
 
datum prenosa [11] 
 
 
 
Izjavljam, da z dnem     ne želim več uporabljati pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 6. 2016 / Stran 6741 Priloga XIII: obrazec DDV-PN 

DDV-PN  

 
A. SKUPINE [12]: 
 

pridelki živinoreje 
 

pridelki čebelarstva 
 
poljščine, krmne rastline in drugi pridelki 

 
hmelj 

 
sveže sadje, oreški in oljčno olje 

 
grozdje in vino 

 
gozdarski pridelki 

 
 

B. SKUPINE [13]: 
 

storitve v rastlinski pridelavi 
 

storitve v živinoreji 
 

storitve za gozdarstvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izjavljam, da bom uveljavil(a) pavšalno nadomestilo le za pridelke, ki so rezultat dejavnosti gospodinjstva, katerega predstavnik sem, ter za 
storitve, opravljene v okviru dejavnosti istega gospodinjstva ali prek strojnega krožka drugemu kmečkemu gospodinjstvu. 
 
 
ime in priimek kontaktne osebe   [13]    
 
telefonska številka kontaktne osebe   [14]    
 
 
 
 
Potrjujem resničnost podatkov. 
 
Kraj in datum: ____________________________                                                                             _______________________ 

(podpis davčnega zavezanca) 
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Priloga XIV: obrazec DDV-OPN 

DDV-OPN 

  
OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA 

 
 

Davčna številka [01]        
 

Ime in priimek [02]    
 

Prebivališče [03] 
 
 
za obdobje veljavnosti dovoljenja od [04]                                               do [05] 
 

                                                                          Zneski so v EUR 
Zap. št. 

[06] 
 

Identifikacijska   
številka za DDV 

kupca 
[07] 

Naziv/ime 
kupca 
[08] 

Naslov 
[09] 

Država kupca 
[10] 

Znesek obračunanega 
pavšalnega nadomestila (8 %) 

[11] 

   1.      
   2.      
   3.      
   4.      
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  SKUPAJ:   

 
 
 
ime in priimek kontaktne osebe   [12]    
 
telefonska številka kontaktne osebe   [13]    
 
 
 
 
Potrjujem resničnost podatkov. 
 
 
 
Kraj in datum: ____________________________                                                                             _______________________ 

(podpis davčnega zavezanca) 
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Priloga XVI:  obrazec Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1 

Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1 
 
POOBLAŠČENEC: 
Identifikacijska številka za DDV pooblaščenca v SI ______________________________________
   
Naziv/ime pooblaščenca ____________________________________________   
 
Sedež/prebivališče pooblaščenca _____________________________________ 
 
Številka transakcijskega računa _____________________________________ 
 
POOBLASTITELJ: 
Koda države pooblastitelja __________________________________________ 
 
EORI številka _____________________________________________ 
(v primeru DDV davčne skupine navesti EORI št. vseh članov davčne skupine) 
 
Identifikacijska številka za DDV pooblastitelja ___________________________      
 
Naziv/ime pooblastitelja ____________________________________________   
 
Sedež/prebivališče/država pooblastitelja _____________________________________ 
 

POOBLASTILO  
 
Spodaj podpisani pooblaščenec s tem pooblastilom prevzemam in sprejemam davčno zastopanje na 
podlagi sedmega odstavka 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost ‒ ZDDV-1 (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami).  
 
Pooblaščenec kot davčni zastopnik izjavljam, da brezpogojno prevzemam solidarno odgovornost za 
plačilo DDV od uvoza v spodaj navedenem davčnem obdobju v skladu s sedmim odstavkom 77. člena 
ZDDV-1 in prvim odstavkom 4.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS, št. 141/06 s spremembami). 
 
 
Pooblastilo velja od _____________ do ______________  
(vnos datuma davčnega obdobja ali do preklica). 
 
POOBLAŠČENEC 
___________________________ 
(ime in priimek odgovorne osebe ter njena funkcija) 
 
_______________________________     
(podpis)              Kraj in datum podpisa: __________________ 
 
 
POOBLASTITELJ 
___________________________ 
(ime in priimek odgovorne osebe ter njena funkcija) 
 
_______________________________ 
(podpis)              Kraj in datum podpisa: ___________________ 
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Priloga XVII:  obrazec DDV-Iz

PRILOGA XVII: obrazec DDV-Iz 

 
IZJAVA ZA IZBIRO OBDAVČITVE DOBAVE/NAJEMA NEPREMIČNINE Z DDV 

 
 

Podatki o zavezancu 
 
Naziv/ime in priimek [02]   
 
Ulica in hišna številka [03a] 
 
Naselje [03b]   
 
Poštna številka [03c] ‒ pošta [03d]   
 
Davčna številka [01]       
 
Vloga pogodbene strani       
 

 
 
 
 

Datum dobave [04]     
 

  Izjavljam, da bo od dobave/dajanja v najem oz. nabave/najema naslednjih nepremičnin v skladu s prvim in drugim odstavkom 
 45. člena ZDDV-1 obračunan DDV. 
 

Zap. ID za DDV     Vrsta nepremičnine    Občina          Kat. občina       Št. parcele     Št. stavbe       Št. dela stavbe 
 št. [05]                   [06]                                  [07]                  [08]                       [09]                   [10]                    [11]                          
    
            
     
            
     
            
    
            

 
 
 
 
 
Kraj in datum: ____________________________                                                                _______________________ 
                                                                                                                                                               (podpis davčnega zavezanca) 
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NAVODILO ZA IZPOLNITEV IZJAVE ZA IZBIRO OBDAVČITVE DOBAVE/NAJEMA NEPREMIČNINE Z DDV 
 
Pravna podlaga za predložitev obrazca DDV-Iz je v 45. členu Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem 
besedilu: ZDDV-1) in 78. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. To navodilo pojasnjuje, kako 
izpolniti izjavo za izbiro obdavčitve dobave/najema nepremičnine z DDV.  

 
Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki opravi dobavo z nepremičnino, oproščeno plačila DDV, se lahko 
dogovori z najemnikom, zakupnikom, lizingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – davčnim zavezancem, ki ima 
pravico do odbitka celotnega DDV, da bo od transakcij z nepremičninami, ki bi morale biti oproščene plačila DDV, 
obračunal DDV po predpisani stopnji. Pred opravljeno dobavo morata davčna zavezanca davčnemu organu predložiti 
vsak svojo izjavo v elektronski obliki prek sistema eDavki. Davčni zavezanci morajo podati izjavo pred opravljeno 
transakcijo. Če oba davčna zavezanca pred opravljenimi transakcijami z nepremičninami (ki so sicer oproščene plačila 
DDV) davčnemu organu ne predložita vsak svoje izjave po 45. členu ZDDV-1, pogoji za obračun DDV od teh transakcij 
niso izpolnjeni. Nepremičnina, na katero se izjava nanaša, mora biti opisana dovolj natančno, da opis omogoča 
nedvomno določitev predmeta dobave. 
 
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI, KI SO OPROŠČENE PLAČILA DDV, ZA KATERE SE DAVČNA ZAVEZANCA 
LAHKO ODLOČITA, DA BO OBRAČUNAN DDV S PREDLOŽITVIJO IZJAVE (po 45. členu ZDDV-1) 
 
Po ZDDV-1 je določena oprostitev plačila DDV v: 

- 2. točki 44. člena ZDDV-1 (najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen: 
- nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, 

počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, 
- dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil, 
- dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev, 
- dajanje v najem sefov); 

- 7. točki 44. člena ZDDV-1 (dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen 
če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava 
opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve) in  

- 8. točki 44. člena ZDDV-1 (dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč).  

 
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DDV-Iz 
 
V obrazec DDV-Iz se vpišejo:  
1. Podatki o zavezancu: 
‒ polja od 01 do 03d: na podlagi  vnesene davčne  številke davčnega  zavezanca, predlagatelja  izjave,  se  samodejno 

izpolnijo preostali podatki (naziv/ime in priimek, ulica in hišna številka, naselje, poštna številka in naziv pošte);  
‒ v polje  Vloga  pogodbene  strani  se  vpiše  vloga,  ki  jo  ima  davčni  zavezanec  (predlagatelj  izjave)  v  pogodbenem 

razmerju – vloga se izbere iz spustnega seznama (prodajalec, kupec, najemodajalec, najemojemalec). 
 
2. Podatki o dobavi 
S potrditvijo polja za izjavo davčni zavezanec, predlagatelj izjave, izjavlja, da bo od dobave/dajanja v najem oz. 
nabave/najema nepremičnin v skladu s prvim in drugim odstavkom 45. člena ZDDV-1 obračunan DDV.  
 
Podatki o dobavi z nepremičninami se vpisujejo v poljih od 04 do 11, in sicer:  
‒ polje 04: datum predvidene dobave (prodaje nepremičnine oz. najema). Izjava mora biti predložena pred opravljeno 

transakcijo z nepremičnino; 
‒ polje 05: davčna številka davčnega zavezanca, pogodbenega partnerja (identificiranega za namene DDV), s katerim 

bo  opravljena  transakcija  v  zvezi  z  nepremičnino.  Vpišejo  se  vsi  davčni  zavezanci,  ki  sodelujejo  kot  pogodbeni 
partnerji (pri ročnem vnosu z dodajanjem vrstice); 

‒ polje 06: vrsta nepremičnine, ki se izbere iz šifranta (zemljišče, stavba ali del stavbe); 
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‒ polje 07: občina; 
‒ polje 08: naziv katastrske občine, v kateri nepremičnina leži; 
‒ polje 09: vpiše se številka parcele, zapis mora biti v obliki xxxx/yyyy (vpišejo se tudi vodilne ničle), sicer se izpiše 

napaka, da parcelna številka ne obstaja; 
‒ polje 10: številka stavbe; 
‒ polje 11: številka dela stavbe. 
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1976. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega 
reda

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – 
ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja minister za pravosodje po pred-
hodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 27. 5. 
2016 in Državnotožilskega sveta z dne 19. 5. 2016

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
Državnotožilskega reda

1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12 in 29/12) 

se v drugem odstavku 3. člena besedi »notranje zadeve« na-
domestita z besedo »pravosodje«.

2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za prvim stavkom doda nov 

drugi stavek, ki se glasi:
»Pri opravljanju državnotožilske službe ali zunaj nje mora 

spoštovati Kodeks državnotožilske etike.«.

3. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedi »notranje zade-

ve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
V tretjem odstavku se za sedmo alineo doda nova osma 

alinea, ki se glasi:
»– načelna mnenja Komisije za etiko in integriteto glede 

vrste kršitev Kodeksa državnotožilske etike;«.
Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.

4. člen
V drugem odstavku 39. člena se besedi »notranje zade-

ve« nadomestita z besedo »pravosodje«.

5. člen
V drugem odstavku 40. člena se besedi »notranje zade-

ve« nadomestita z besedo »pravosodje«.

6. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedi »notranje zade-

ve« nadomestita z besedo »pravosodje«.

7. člen
V prvem odstavku 42. člena se beseda »uničevanjem« 

nadomesti z besedo »arhiviranjem«.
Četrta alinea se črta.
Peta alinea, ki postane četrta alinea, se spremeni tako, 

da se glasi:
»– datum arhiviranja in razlog oziroma datum prejema 

obvestila iz drugega odstavka tega člena in razlog.«.
V drugem odstavku se beseda »uniči« nadomesti z be-

sedo »arhivira«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če preneha funkcija, zaposlitev ali premestitev, na 

podlagi katerih je bila izkaznica izdana, je imetnik ali njegov 
družinski član dolžan izkaznico takoj vrniti ministrstvu. Vrnjena 
izkaznica se arhivira.«.

8. člen
V drugem odstavku 85. člena se na koncu stavka pika črta 

in doda besedilo »oziroma predlaga njuno skupno nastopanje v 
postopku pred pritožbenim sodiščem druge stopnje.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pooblastilo za nastopanje iz drugega odstavka tega 

člena za posamezno zadevo določi vodja pristojnega pritožbene-
ga oddelka s soglasjem vodje pristojnega državnega tožilstva.«.

9. člen
V prvem odstavku 99. člena se besedilo »pri ministrstvu 

za pravosodje in javno upravo« črta.

10. člen
V četrtem odstavku 140. člena se oznaka »Kpso« nado-

mesti z oznako »Kppo«.

11. člen
V 176. členu se besedilo »oziroma italijanskem jeziku« 

nadomesti z besedilom »oziroma madžarskem jeziku«.

KONČNA DOLOČBA

12. člen
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda zač-

nejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 701-77/2015
Ljubljana, dne 22. junija 2016
EVA 2016-2030-0011

mag. Goran Klemenčič l.r.
minister 

za pravosodje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1977. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
maj 2016

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, maj 2016

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2016 v primerjavi z 
aprilom 2016 je bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2016 
je bil –0,007.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca maja 2016 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu maja 2016 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil –0,019.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin 
maja 2016 v primerjavi z aprilom 2016 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do maja 2016 je bil 0,007.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do maja 2016 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2016 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,004.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do maja 2016 v primerjavi s povprečjem leta 
2015 je bil –0,008.

Št. 9621-78/2016/5
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EVA 2016-1522-0019

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BOVEC

1978. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi 
v Občini Bovec

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec 
na 12. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o turistični taksi  

v Občini Bovec

1. člen
Spremeni se 9. člen Odloka o turistični taksi v Občini 

Bovec (Uradno glasilo 5/2005, Uradni list RS, št. 2/13 in 37/15) 
tako, da se po novem glasi:

»Lastniki počitniških hiš in stanovanj so dolžni plačati letni 
pavšalni znesek turistične takse za preteklo leto na posebni ra-
čun občine na podlagi odločbe, s katero pristojni občinski organ 
po uradni dolžnosti odmeri višino letnega pavšalnega zneska.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 426-05-01/2005
Bovec, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

1979. Sklep o višini vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 
16. 6. 2016 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se vodarina v višini 0,5335 €/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek

do DN20 1,8623
DN25 5,5869
DN40 18,6230
DN50 27,9345
DN80 93,1150
DN100 186,2300
DN150 372,4600

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. 

in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. julijem 2016.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032/01/2014-12.redna
Bovec, dne 17. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

1980. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 
16. 6. 2016 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,3490 € /m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek

do DN20 1,6843
DN25 5,0529
DN40 16,8430
DN50 25,2645
DN80 84,2150
DN100 168,4300
DN150 336,8600

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. julijem 2016.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2014-12.redna
Bovec, dne 17. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

1981. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
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varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 
16. 6. 2016 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v višini 1,0073 €/m3.

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek

do DN20 3,3369
DN25 10,0107
DN40 33,3690
DN50 50,0535
DN80 166,8450
DN100 333,6900
DN150 667,3800

III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. julijem 2016.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2014-12.redna
Bovec, dne 17. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

1982. Sklep o določitvi višine subvencioniranja 
cene zbiranja komunalnih in bioloških 
odpadkov

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. 
in 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob-
čini Bovec in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni 
seji dne 16. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja 

komunalnih in bioloških odpadkov

1.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobi-

tnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec odobri subven-
cija najemnine infrastrukture

– za ostanek zbiranja odpadkov v višini 43,40 %
– za biološke odpadke v višini 29,51 %.

2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s 
tem sklepom, se začne uporabljati 1. julija 2016.

Št. 032-01/2014-12. redna
Bovec, dne 17. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

1983. Sklep o določitvi cen storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. In 45. člena 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec in 
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 
16. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja  
s komunalnimi odpadki

1.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
1.1. cena stroškov javne infrastrukture  0,0132 €/kg
1.2. cena storitev javne službe 0,1833 €/kg

2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1. cena stroškov javne infrastrukture  0,0142 €/kg
2.2. cena storitev javne službe 0,1666 €/kg

3. Strošek obdelave komunalnih odpadkov znaša: 0,1169 €/kg
4. Strošek odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0369 €/kg

2.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo na-

slednje cene:

1. za odvoz po posodah:
Posoda Vrsta odpadka Cena storitve €/odvoz Cena infrastrukture €/odvoz Cena skupaj €/odvoz

120 l ostanek zbiranje 1,6390 0,1180 1,7570
ostanek obdelava 1,2302  1,2302
ostanek odlaganje 0,3883  0,3883
SKUPAJ: 3,2575 0,1180 3,3756

240 l ostanek zbiranje 3,2779 0,2361 3,5140
ostanek obdelava 2,4605  2,4605
ostanek odlaganje 0,7767  0,7767
SKUPAJ: 6,5151 0,2361 6,7512



Stran 6750 / Št. 45 / 27. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Posoda Vrsta odpadka Cena storitve €/odvoz Cena infrastrukture €/odvoz Cena skupaj €/odvoz
500 l ostanek zbiranje 6,8291 0,4918 7,3209

ostanek obdelava 5,1260  5,1260
ostanek odlaganje 1,6181  1,6181
SKUPAJ: 13,5731 0,4918 14,0649

700 l ostanek zbiranje 9,5607 0,6885 10,2492
ostanek obdelava 7,1764  7,1764
ostanek odlaganje 2,2653  2,2653
SKUPAJ: 19,0023 0,6885 19,6909

900 l ostanek zbiranje 12,2923 0,8852 13,1775
ostanek obdelava 9,2268  9,2268
ostanek odlaganje 2,9125  2,9125
SKUPAJ: 24,4316 0,8852 25,3168

1100 l ostanek zbiranje 15,0239 1,0820 16,1059
ostanek obdelava 11,2772  11,2772
ostanek odlaganje 3,5597  3,5597
SKUPAJ: 29,8608 1,0820 30,9428

5 m3 ostanek zbiranje 68,2905 4,9180 73,2085
ostanek obdelava 51,2600  51,2600
ostanek odlaganje 16,1805  16,1805
SKUPAJ: 135,7310 4,9180 140,6490

7 m3 ostanek zbiranje 95,6067 6,8852 102,4919
ostanek obdelava 71,7640  71,7640
ostanek odlaganje 22,6527  22,6527
SKUPAJ: 190,0234 6,8852 196,9086

30 m3 ostanek zbiranje 409,7430 29,5080 439,2510
ostanek obdelava 307,5600  307,5600
ostanek odlaganje 97,0830  97,0830
SKUPAJ: 814,3860 29,5080 843,8940

120 l organski 7,3902 0,1180 7,5082
240 l organski 14,7804 0,2361 15,0165
240 l embal. 3,2779 0,2361 3,5140
240 l papir 3,2779 0,2361 3,5140
1100 l embal. 15,0239 1,0820 16,1059
1100 l papir 15,0239 1,0820 16,1059
1100 l sveče 15,0239 1,0820 16,1059

1,23 m3 steklo 16,7995 1,2098 18,0093
1,8 m3 embal. 24,5846 1,7705 26,3551
1,8 m3 papir 24,5846 1,7705 26,3551
1,8 m3 tekstil 24,5846 1,7705 26,3551
3,2 m3 embal. 43,7059 3,1475 46,8534
3,2 m3 papir 43,7059 3,1475 46,8534
30 m3 plastika 409,7430 29,5080 439,2510
30 m3 papir 409,7430 29,5080 439,2510

in
2. za odvoz po osebah:

Cena storitve €/osebo Cena infrastrukture €/osebo Cena skupaj €/osebo/mesec
Ostanek zbiranje 3,1583 0,2274 3,3857 
Ostanek obdelava 0,5225  0,5225 
Ostanek odlaganje 0,1649  0,1649 
Biološki odpadki 0,4098 0,0349 0,4447 

SKUPAJ: 4,2555 0,2623 4,5178 

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Cene, določene s tem 
sklepom, se začnejo uporabljati 1. julija 2016.

Št. 032-01/2014-12. redna
Bovec, dne 17. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.
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1984. Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo 
prodajnih mest na tržnici v Bovcu

Na podlagi 4. člena Pravilnika o tržnem redu v Občini Bo-
vec (Uradni list RS, št. 67/08, 111/08, 43/14 in 53/14) je Občin-
ski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih 

mest na tržnici v Bovcu

I
Višina pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v 

Bovcu znaša:
– dnevna pristojbina za stojnice: 7,00 EUR,
– tedenska pristojbina za stojnice: 40,00 EUR,
– mesečna pristojbina za stojnice: 150,00 EUR,
– dnevna pristojbina za zaprti del tržnice: 10,00 EUR,
– tridnevna pristojbina za zaprti del tržnice: 25,00 EUR,
– dnevna pristojbina za potujočo prodajo (levi ali desni 

uvoz): 8 EUR,
– mesečna pristojbina za potujočo prodajo (levi ali desni 

uvoz): 100 EUR,
– letna pristojbina za potujočo prodajo (levi ali desni 

uvoz): 300 EUR.

II
Višina pristojbine za izključno trženje avtohtonih domačih 

bovških izdelkov na odprtem delu tržnice (domače obrti, kulina-
rične posebnosti) znaša polovično višino pristojbine iz I. točke.

III
Ta sklep nadomesti Sklep o potrditvi višine pristojbin za 

uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 53/14, in začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2008-6
Bovec, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

1985. Sklep o spremembi Cenika parkiranja 
na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

Na podlagi 4. člena Odloka o prometnem režimu za avtodo-
me na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodom-
skem postajališču Dvor Bovec (Uradni list RS, št. 60/07, 36/12 in 
57/15) je v skladu s 16. členom Statuta Občine Bovec Občinski 
svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembi Cenika parkiranja 

na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

I
Spremeni se priloga št. 2 Cenika parkiranja brez oskrbe 

na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec tako, da se po no-
vem glasi:

"Priloga 2: Cenik parkiranja brez oskrbe na Avtodomskem 
postajališču Dvor Bovec

CENIK
Vrsta storitve EUR
Parkiranje brez oskrbe do 12 ur 10

Za parkiranje brez oskrbe je treba avtodom parkirati izven 
za avtodome določenega uvoza s priključki znotraj parkirišča 
Dvor Bovec na mesto, ki ga določi upravljavec. Za daljšo na-
mestitev od 12 ur brez oskrbe se avtodomske turiste napoti k 
namestitvi v kampih z urejeno infrastrukturo, primerno potre-
bam avtodomov."

II
Ta sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-09/2007
Bovec, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

ČRENŠOVCI

1986. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za enoto 
urejanja ČR 8 v Črenšovcih

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106710 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 14/15 – 
ZUUJFO) ter na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci 
na 2. korespondenčni seji dne 23. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za enoto urejanja  
ČR 8 v Črenšovcih

1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o občin-

skem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 
v Črenšovcih (Uradni list RS, št. 33/11), in sicer se v 4. členu v 
drugem odstavku druge točke doda nova alineja z naslednjim 
besedilom: »gostinske stavbe«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03120-2K/2016
Črenšovci, dne 23. junija 2016

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

DRAVOGRAD

1987. Pravilnik o oddajanju v najem (zakup) zemljišč 
v lasti Občine Dravograd

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 
100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 
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– UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni 
seji dne 16. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju v najem (zakup) zemljišč  

v lasti Občine Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek 

in merila za oddajo v najem (zakup) zemljišč v lasti Občine 
Dravograd.

Stavbna zemljišča v lasti Občine Dravograd se oddajajo 
v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Kmetijska zemljišča in gozdovi v lasti Občine Dravograd 
se oddajajo v zakup v skladu s pogoji in po postopku, ki jih 
določa Zakon o kmetijskih zemljiščih.

2. člen
Zemljišče po tem pravilniku je prostorsko odmerjen del ze-

meljske površine oziroma zemljiška parcela, ki je evidentirana 
v zemljiškem katastru.

3. člen
Pravilnik se smiselno uporablja tudi za oddajo kmetijskih 

zemljišč v lasti Občine Dravograd v zakup.

4. člen
Zemljišča v lasti Občine Dravograd, ki jih občina začasno 

ne potrebuje, se lahko oddajo v najem za določen ali nedolo-
čen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih 
mesecev.

Najemno razmerje sklenjeno za določen čas se lahko po 
poteku obdobja najema podaljša za določen ali nedoločen čas, 
če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvar-
nim premoženjem (zemljiščem) občine in je tako zagotovljena 
optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja.

V najem za določen čas, skladno s prejšnjim odstavkom 
tega člena, se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v veljav-
nem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe, javnega 
zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil 
uspešno zaključen.

II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM

5. člen
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne po-

godbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji 
od 10.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali 
metoda javnega zbiranja ponudb.

Če se je izkazalo, da metoda javne dražbe ali javnega zbi-
ranja ponudb ni bila uspešna, se lahko zemljišče odda v najem 
na podlagi neposredne pogodbe v dveh mesecih od dneva, ko 
se je izkazalo, da sta bili metodi iz tega odstavka neuspešni.

6. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni 

spletni strani Občine Dravograd najmanj petnajst dni pred javno 
dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposre-
dne pogodbe in mora biti objavljena najmanj petnajst dni.

7. člen
Pisna vloga za najem (zakup) zemljišča, ki jo prosil-

ci posredujejo na naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 
2370 Dravograd, mora vsebovati:

– osebne podatke o prosilcu,
– podatke o zemljišču (parcelna številka, šifra oziroma 

ime katastrske občine, površina), ki ga prosilec želi vzeti v 
najem,

– namen, za katerega prosilec želi vzeti zemljišče v na-
jem,

– čas trajanja najema zemljišča.

8. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni uslužbenec občinske 

uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.

9. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosil-

cev), se le-to odda v najem po metodi javnega zbiranja ponudb 
ali metodi javne dražbe.

V primeru večjega števila prosilcev ima prednost ponu-
dnik, ki ponudi višjo najemnino.

Če je za zakup istega kmetijskega zemljišča več intere-
sentov (prosilcev), lahko uveljavljajo prednostno pravico pri 
zakupu interesenti (prosilci), ki so določeni v Zakonu o kme-
tijskih zemljiščih.

Po postopku iz tretjega odstavka tega člena se oddajo 
tudi večja stavbna zemljišča, ki so namenjena kmetijski rabi 
oziroma katerih dejanska raba je kmetijska.

10. člen
Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Ob-

čine Dravograd in register vseh sklenjenih najemnih pogodb 
za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.

III. NAJEMNO RAZMERJE

11. člen
Zemljišče se odda v najem (zakup) s sklenitvijo pogodbe 

o oddaji zemljišča v najem (zakup).
Pogodba mora vsebovati:
– točno opisan predmet najema (zemljiškoknjižni in kata-

strski podatki zemljišča);
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo;
– višino najemnine;
– trajanje najemnega razmerja;
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z ne-

plačilom;
– način prenehanja najemnega razmerja;
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih 

strank, ki jih določajo področni predpisi.

12. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen 

izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju naje-
modajalca.

Najemnik na najetem zemljišču ne sme zasaditi trajnih 
nasadov ali postaviti objektov, brez soglasja najemodajalca.

13. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe;
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke;
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena;
– z odstopom najemodajalca od pogodbe;
– z ugotovitvijo javne koristi.

14. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo 

s 6-mesečnim odpovednim rokom.

15. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, 

odstopi od pogodbe, če ugotovi:
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– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionaliza-
cijskem postopku;

– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno 
pogodbo;

– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto;
– če najemnik odda zemljišče v podnajem;
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila;
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi;
– če zasadi na najetem zemljišču trajne nasade ali gradi 

objekte, brez soglasja najemodajalca.

16. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za 

gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega 
pomena.

17. člen
Najemnik mora zemljišče izročiti najemodajalcu v roku 

30 dni po prenehanju najemne pogodbe. Ob izročitvi zemljišča 
mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemoda-
jalca oziroma morebitno nastalo škodo iz najema na podlagi 
zapisnika.

IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE 
NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA

18. člen
Najemnine od oddanih zemljišč v najem (zakup) so priho-

dek proračuna občine.

19. člen
Višina najemnine oziroma zakupnine se določi s cenikom, 

ki ga sprejme župan/ja Občine Dravograd.
Višina letne najemnine oziroma zakupnine za posame-

zno najemno oziroma zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 
15,00 EUR.

20. člen
Letna najemnina se zaračuna najkasneje do 30. 4. za 

tekoče leto oziroma v roku 15 dni od podpisa pogodbe o oddaji 
zemljišča v najem.

21. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dol-

žnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziro-
ma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, 
se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, 
ko zemljišča ne more več uporabljati.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem se izvedejo 

po določbah tega pravilnika.

23. člen
Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin 

za določen čas ostanejo v veljavi do izteka najemnega (zaku-
pnega) razmerja.

Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin za 
nedoločen čas se v roku 1 leta nadomestijo z novimi pogodba-
mi skladno z določili tega pravilnika.

24. člen
Za vsebine, ki jih ta pravilnik ne obravnava, se uporabljajo 

določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s sprememba-
mi) in določbe njemu podrejenih državnih predpisov.

25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 42/11).

26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2016
Dravograd, dne 16. junija 2016

Županja
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

1988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi 
objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 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 in 19/15 s spremembami) in 16. člena Sta-
tuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 
2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni seji dne 
16. junija 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. Na nepremičninah:
– parc. št. 1099/8, 1099/11, 1099/12 in 1099/13, vse k.o. 

843 Selovec;
– parc. št. 751/4, 751/6, 751/7, 751/3 752/2 in 752/4, vse 

k.o. 844 Šentjanž pri Dravogradu;
– parc. št. 536/6 in 536/9, obe k.o. 842 Dobrova ter
– parc. št. 1190/1, k.o. 840 Otiški Vrh I,

se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena postanejo zemljišča iz 1. točke tega sklepa last Občine 
Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za 
nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.

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

Št. 478-0054/2015
Dravograd, dne 16. junija 2016

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

1989. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih 
parc. št. 636/1 in 640, obe k.o. 825 Libeliče

Na podlagi 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP; v nadaljevanju: 
ZureP-1), 12. člena ter drugega odstavka 39. člena Zakona o 
cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
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US in 46/15), 29. člena 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 16. člena Statuta 
Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) 
je Občinski svet Občine Dravograd na 14. (redni) seji dne 16. 6. 
2016 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih  

parc. št. 636/1 in 640, obe k.o. 825 Libeliče

1. člen
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev delov 

nepremičnin parc. št. 636/1 in 640/0, obe k.o. 825 Libeliče. Ne-
premičnini sta v lasti zasebnikov, preko njunih delov pa poteka 
obstoječa kategorizirana občinska cesta JP 578382, odsek: 
Duler–Švab (v nadaljevanju: občinska cesta).

2. člen
Dela nepremičnin parc. št. 636/1, k.o. 825 Libeliče, povr-

šine cca 200 m2 ter parc. št. 640/0, k.o. 825 Libeliče, površine 
cca 50 m2, sta potrebna za doseganje oziroma uresničitve jav-
ne koristi za ureditev lastništva in vzdrževanja (rekonstrukcije) 
obstoječe občinske ceste iz 1. točke tega sklepa.

3. člen
Razlastitev se opravi v skladu z določbami Zakona o ure-

janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1, 
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP; v 
nadaljevanju: ZureP-1) in Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0016/2014
Dravograd, dne 16. junija 2016

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

1990. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - 
Poljane

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Polja-
ne (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) ter 87. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni ve-
stnik Gorenjske, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski 
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji 16. junija 
2016 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o občinskem prostorskem načrtu  

Občine Gorenja vas - Poljane
1.

K 32. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Ura-
dni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11, 53/11, 52/14 in 5/16), ki 
določa prostorske izvedbene pogoje za območja podeželskega 
naselja (SK), se glede velikosti in oblikovanja objektov terciarne 
in kvartarne dejavnosti ter objektov za šport in rekreacijo upošte-
vajo določbe točk 1.3 c) in 1.3 d) 32. člena, za objekte proizvo-
dnih dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje, pa določbe 
točki 1.7 c) in 1.7 d) 36. člena odloka, pri čemer se za navedene 
objekte proizvodnih dejavnosti upošteva faktor zazidanosti za 
namensko rabo IG, kot je določena v 28. členu odloka.

2.
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občin-

skem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.

3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-001/2014-458
Gorenja vas, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

1991. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) 
in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list 
RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - 
Poljane na 11. redni seji 16. junija 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2016

1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 

2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se v 2. členu spremeni tako, 
da se na novo glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del prora-
čuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2016 (v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.937.616

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.977.816
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 5.392.591

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.938.991
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Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2016 (v EUR)

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 320.150
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 133.400
706 DRUGI DAVKI 50

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.585.225
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 168.629
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 16.700
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 33.500
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.364.396

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 718.316
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 90.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 628.316

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.050
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 1.050
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.240.434
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.240.434
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

EVROPSKE UNIJE
0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.681.907
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 2.820.859

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 468.498
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 75.938
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.157.328
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21.500
409 REZERVE 97.595

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.585.210
410 SUBVENCIJE 96.570
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.900.049
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 183.436
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 405.155
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.991.004
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.991.004

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 284.834
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 245.170
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 39.664

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –744.291
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752)
38.713

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 23.713
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 15.000
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 10.000
440 DANA POSOJILA 10.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 28.713
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 195.799
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Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2016 (v EUR)

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 195.799
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–911.377

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –195.799
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 744.291

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 911.377

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 
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-003/2015-015
Gorenja vas, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

KOČEVJE

1992. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 1

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Ob-
čine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je 
Občinski svet Občine Kočevje na 19. redni seji dne 21. junija 
2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 1

1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 

2016 (Uradni list RS, št. 104/15 in 33/16) se četrti 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_1 
2016

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 22.028.413,06
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.422.993,06

70 DAVČNI PRIHODKI 9.911.538,00
700 Davki na dohodek in dobiček 8.889.388,00

703 Davki na premoženje 703.650,00
704 Domači davki na blago in storitve 318.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.511.455,06
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.975.356,00
711 Takse in pristojbine 12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 40.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 466.999,06

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.068.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 358.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 710.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.537.420,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.947.537,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 4.589.883,00

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 0
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 25.917.354,51
40 TEKOČI ODHODKI 4.581.591,10

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.225.216,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 179.970,83
402 Izdatki za blago in storitve 3.083.987,18
403 Plačila domačih obresti 81.927,00
409 Rezerve 10.490,00

41 TEKOČI TRANSFERI 6.990.691,14
410 Subvencije 550.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.345.020,68
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 488.407,46
413 Drugi tekoči domači transferi 2.607.263,00
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.892.872,27
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 13.892.872,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 452.200,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 185.000,00
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432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 267.200,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –3.888.941,45

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) 6.469,50

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 6.469,50
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 6.469,50
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) 3.325.325,53
50 ZADOLŽEVANJE 3.325.325,53

500 Domače zadolževanje 3.325.325,53
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 637.541,23
55 ODPLAČILA DOLGA 637.541,23

550 Odplačilo domačega dolga 637.541,23
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.207.626,65
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.687.784,30
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 3.888.941,45
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.207.626,65
«

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 Kočevje: http://www.
kocevje.si/

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-35/2016-3400/54
Kočevje, dne 21. junija 2016

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

KRANJSKA GORA

1993. Odlok o spremembah Odloka o programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo 
in komunalnem prispevku v Občini 
Kranjska Gora

Na podlagi določb členov III. poglavja Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opre-
mljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pra-
vilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 95/07), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12) ter 78. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni 
list RS, št. 55/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015) 
je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 22. 6. 
2016 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o programu opremljanja 
zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku  

v Občini Kranjska Gora

1. člen
Besedilo 8. točke prvega odstavka 2. člena se spremeni 

in se glasi:
»8. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,5 in 1,3, 

ki ga glede na pretežno namembnost posameznega objekta 
in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture 
določi program opremljanja;«

2. člen
Spremeni se 1. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
»(1) Faktor dejavnosti za področja cest, ravnanja z odpad-

ki in javno razsvetljavo se določi na naslednji način:
za nestanovanjske kmetijske stavbe se določi faktor de-

javnosti 0,5;
za enostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 

1,0;
za dvostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,1;
za tri- in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in 

objekte se določi faktor dejavnosti 1,3.«

3. člen
Spremeni se 5. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
»(5) Faktor dejavnosti glede na namembnost objekta Fdn:
za nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5;
za enostanovanjske stavbe 1,0;
za dvostanovanjske stavbe 1,1;
za tri- in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in 

objekte 1,3.«

4. člen
Ostala besedila določb ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2009-3
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1974. Zakon o delovnem času in obveznih počit-

kih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZDCOPMD-UPB7) 6695

MINISTRSTVA
1975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 6715
1976. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda 6747

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1977. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2016 6747

OBČINE
BOVEC

1978. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Ob-
čini Bovec 6748

1979. Sklep o višini vodarine 6748
1980. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe od-

vajanja komunalne in padavinske odpadne vode 6748
1981. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe či-

ščenja komunalne in padavinske odpadne vode 6748
1982. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbi-

ranja komunalnih in bioloških odpadkov 6749
1983. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki 6749

1984. Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo pro-
dajnih mest na tržnici v Bovcu 6751

1985. Sklep o spremembi Cenika parkiranja na Avtodom-
skem postajališču Dvor Bovec 6751

ČRENŠOVCI
1986. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 v Čren-
šovcih 6751

DRAVOGRAD
1987. Pravilnik o oddajanju v najem (zakup) zemljišč v 

lasti Občine Dravograd 6751
1988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 6753
1989. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. 

št. 636/1 in 640, obe k.o. 825 Libeliče 6753

GORENJA VAS - POLJANE
1990. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostor-

skem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane 6754
1991. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2016 6754

KOČEVJE
1992. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 1 6756

KRANJSKA GORA
1993. Odlok o spremembah Odloka o programu opre-

mljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem pri-
spevku v Občini Kranjska Gora 6757
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