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DRŽAVNI ZBOR

2303. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Razglašam zakon o izvršbi in zavarovanju, ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. junija
1998.

Št. 001-22-67/98
Ljubljana, dne 8. julija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ)

Prvi del
TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina zakona)

Ta zakon določa pravila, po katerih postopa sodišče za
prisilno izvršitev sodne odločbe, ki se glasi na izpolnitev
obveznosti, ter za zavarovanje terjatev.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prisilno
izvršitev odločbe, izdane v upravnem postopku ali v postop-
ku za prekrške, ki se glasi na izpolnitev denarne obveznosti,
kot tudi za zavarovanje denarne terjatve, o kateri se odloča v
upravnem postopku ali v postopku za prekrške, razen če je
za to izvršbo oziroma zavarovanje z zakonom določena pri-
stojnost drugega organa.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za prisilno
izvršitev notarskega zapisa.

Določbe tega zakona se uporabljajo za izvršbo in zava-
rovanje na ladji in letalu samo, če poseben zakon tako
določa.

2. člen
(Začetek postopka)

Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na
predlog upnika.

Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po
uradni dolžnosti.

3. člen
(Obseg izvršbe in zavarovanja)

Izvršba za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje
take terjatve se dovoli in opravi v obsegu, ki je potreben za
njeno poplačilo oziroma zavarovanje.

4. člen
(Dolžnost posredovanja podatkov)

Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter
druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v
nadaljnjem besedilu: podjetnik) so dolžni ne glede na določ-
be o varstvu osebnih in drugih podatkov na zahtevo sodišča
brezplačno posredovati podatke, ki se nanašajo na dolžni-
ka, na njegovo premično in nepremično premoženje, denar-
na sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter druge
podatke, pomembne za uspešno izvedbo izvršilnega po-
stopka.

5. člen
(Stvarna pristojnost sodišča)

Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno
okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.

6. člen
(Sestava sodišča)

Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe
sodnik.

Posamezna dejanja izven naroka lahko opravlja tudi
sodni referent.

O pritožbah odloča višje sodišče v senatu treh sodnikov.

7. člen
(Izvršitelji)

Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo
izvršitelji, če ni s tem zakonom določeno drugače.

Izvršitelji so osebe, ki so za opravljanje dejanj iz prejš-
njega odstavka imenovani po določbah tega zakona.

Izvršitelj se imenuje za območje okrajnega sodišča.
Izvršitelj sme v posamezni izvršilni zadevi opravljati de-

janja iz prvega odstavka tega člena na celotnem območju
Republike Slovenije.
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Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako
določa zakon.

8. člen
(Odločbe)

Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja so-
dišče v obliki sklepa ali odredbe.

Z odredbo daje sodišče nalog izvršitelju za posamezna
dejanja in odloča o drugih vprašanjih postopka.

9. člen
(Pravna sredstva)

Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritož-
ba, razen če zakon določa drugače.

Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s kate-
rim je predlogu ugodeno, je ugovor.

Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od
vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu druga-
če določeno.

Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.
Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu

drugače določeno.
Odločba o pritožbi je pravnomočna.
Zoper odredbo ni pravnega sredstva.

10. člen
(Revizija in obnova postopka)

Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvrš-
be in zavarovanja, ni dovoljena revizija.

Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa
drugače.

11. člen
(Hitrost in vrstni red postopanja)

V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišče posto-
pati hitro.

Sodišče mora jemati zadeve v delo po vrsti, kot jih je
prejelo, razen če narava terjatve ali posebne okoliščine zah-
tevajo drugačen postopek.

12. člen
(Vrstni red poplačila več upnikov)

Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti
istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se poplača po
tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do
poplačila iz tega predmeta, razen v primerih, v katerih ta
zakon določa drugače.

Zastavne pravice upnikov na premičninah ali na nepre-
mičninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo ali pa je bila
zemljiška knjiga, v katero je bila nepremičnina vpisana, uni-
čena, pridobljene po tem zakonu na podlagi predloga o
izvršbi ali predloga za zavarovanje denarne terjatve, se zara-
di evidentiranja vrstnega reda poplačila več upnikov vpišejo
v register zastavnih pravic na premičninah oziroma v register
zastavnih pravic na nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiš-
ko knjigo ali je bila zemljiška knjiga, v katero je bila nepre-
mičnina vpisana, uničena.

Registra iz prejšnjega odstavka tega člena se vodita pri
Notarski zbornici Slovenije. Registra sta javni knjigi.

Vpis zastavne pravice iz drugega odstavka tega člena
predlaga upnik; stroški vpisa, so izvršilni stroški.

Akt o nastavitvi in vodenju registra zastavnih pravic iz
drugega odstavka tega člena izda Notarska zbornica Slove-
nije po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za pravo-
sodje.

13. člen
(Izvršitev odločbe tujega sodišča in tujega notarskega

zapisa)
Izvršitev odločbe tujega sodišča se sme dovoliti in opra-

viti v Republiki Sloveniji, če odločba izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje za priznanje.

Izvršitev tujega notarskega zapisa se sme dovoliti in
opraviti, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji.

14. člen
(Izvršba na premoženje tuje države)

V Republiki Sloveniji je mogoče dovoliti izvršbo ali zava-
rovanje na premoženje tuje države samo s poprejšnjim so-
glasjem ministra, pristojnega za zunanje zadeve, razen če je
tuja država izrecno privolila v izvršbo.

15. člen
(Uporaba določb zakona o pravdnem postopku)

V postopku izvršbe in zavarovanja se smiselno uporab-
ljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem ali v
kakšnem drugem zakonu drugače določeno.

16. člen
(Pomen posameznih izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomen:

1. izraz “terjatev“ označuje pravico do denarnega zne-
ska ali do neke druge dajatve, storitve ali opustitve;

2. izraz “upnik“ označuje osebo, na zahtevo katere se
vodi postopek izvršbe oziroma zavarovanja;

3. izraz “dolžnik“ označuje osebo, proti kateri se uve-
ljavlja ali zavaruje terjatev;

4. izraz “stranka“ označuje upnika in dolžnika;
5. izraz “udeleženec“ označuje osebo, ki v postopku

izvršbe ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali
pravno korist, pa ni stranka v postopku;

6. izraz “sklep o izvršbi“ označuje sklep, s katerim je v
celoti ali delno ugodeno predlogu za izvršbo, ter sklep, s
katerim je predlog za izvršbo zavrnjen;

7. izraz “izvršitelj“ označuje osebo, ki neposredno
opravlja posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja;

8. izraz “kmet“ označuje osebo, ki ji je kmetijska pro-
izvodnja pretežen vir prihodkov.

Drugi del
IZVRŠBA

Prvi razdelek
SKUPNE DOLOČBE

Prvo poglavje
Uvodne določbe

17. člen
(Izvršilni naslov)

Sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.
Izvršilni naslovi so:
1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;
2. izvršljiva odločba v upravnem postopku, poravnava v

upravnem postopku, seznam zaostalih obveznosti dolžnika
s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda pristojni davčni organ in
izvršljiva odločba v postopku za prekrške, če se glasijo na
izpolnitev denarne obveznosti;
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3. izvršljiv notarski zapis;
4. druga listina, za katero zakon določa, da je izvršilni

naslov.

18. člen
(Odločba in poravnava)

S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba
oziroma arbitražna odločba, sklep ter plačilni oziroma drug
nalog sodišča ali arbitraže ali nalog Računskega sodišča
Republike Slovenije za odpravo nezakonitih dejanj, s sod-
no poravnavo pa poravnava, sklenjena pred sodiščem ali
arbitražo.

Z odločbo v upravnem postopku sta po tem zakonu
mišljena odločba in sklep, ki ju izda upravni organ ali prav-
na oseba pri izvrševanju javnih pooblastil, s poravnavo v
upravnem postopku pa poravnava, sklenjena v smislu za-
kona o splošnem upravnem postopku.

Z odločbo v postopku za prekrške je po tem zakonu
mišljena odločba, ki jo izda sodnik za prekrške ali pristojni
upravni organ.

19. člen
(Izvršljivost odločbe)

Sodna odločba ali odločba, izdana v postopku za
prekrške, je izvršljiva, če je postala pravnomočna in če je
pretekel rok za prostovoljno izpolnitev dolžnikove obvezno-
sti.

Odločba, izdana v upravnem postopku, je izvršljiva,
če je postala dokončna in če je pretekel rok za prostovolj-
no izpolnitev obveznosti.

Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti začne teči
naslednji dan od dneva, ko je bila dolžniku odločba vroče-
na.

Na podlagi odločbe, ki je v nekem delu postala izvrš-
ljiva, je mogoče dovoliti izvršbo samo glede tega dela.

Izvršbo dovoli sodišče tudi na podlagi sodne odločbe,
ki še ni postala pravnomočna, in na podlagi odločbe v
upravnem postopku, ki še ni postala dokončna, če zakon
določa, da pritožba ne zadrži njene izvršitve.

20. člen
(Izvršljivost poravnave in notarskega zapisa)

Sodna poravnava oziroma poravnava, sklenjena v
upravnem postopku, je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave
zapadla.

Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem pristal
na njegovo neposredno izvršljivost in če je terjatev, ki izha-
ja iz notarskega zapisa, zapadla.

Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o porav-
navi, z notarskim zapisom, z javno listino ali s po zakonu
overjeno listino.

Če zapadlosti ni mogoče dokazati na način iz drugega
odstavka tega člena, se dokazuje s pravnomočno odloč-
bo, izdano v pravdnem postopku, s katero se ugotavlja, da
je terjatev zapadla.

21. člen
(Primernost izvršilnega naslova za izvršbo)

Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem
navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas
izpolnitve obveznosti.

Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok
za prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v
sklepu o izvršbi.

22. člen
(Plačilo zamudnih obresti)

Če se po nastanku izvršilnega naslova spremeni višina
zamudnih obresti, odloči sodišče na predlog upnika ali dolž-
nika o obveznosti plačila zamudnih obresti po spremenjeni
obrestni meri.

23. člen
(Verodostojna listina)

Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoli tudi na
podlagi verodostojne listine.

Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura,
menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je
to potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz
poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zako-
nu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih
predpisih naravo javne listine. Za fakturo se šteje tudi obra-
čun obresti.

Kadar iz verodostojne listine ni razvidna zapadlost terja-
tve, dovoli sodišče izvršbo, če je upnik predložil pisno izja-
vo, da je terjatev zapadla, in navedel dan zapadlosti.

24. člen
(Prehod terjatve ali obveznosti)

Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v
izvršilnem naslovu ni označen kot upnik, če z javno ali s po
zakonu overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena
ali je na drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se
prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v
pravdnem postopku.

Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
glede izvršbe proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni ozna-
čen kot dolžnik.

Če pride do spremembe upnika po vložitvi predloga za
izvršbo, lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena nov
upnik vstopi v izvršbo namesto prvotnega upnika. Nov upnik
mora izvršbo prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi
vanjo.

25. člen
(Izvršba proti družbeniku)

Sodišče lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na
podlagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neome-
jeno odgovornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti
družbeniku, ki je osebno odgovoren, če upnik z izpiskom iz
sodnega registra dokaže njegov status družbenika.

26. člen
(Pogojna in vzajemna obveznost)

Izvršbo, ki je odvisna od poprejšnje izpolnitve kakšne
upnikove obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja, dovoli
sodišče, če upnik z javno ali s po zakonu overjeno listino
dokaže, da je obveznost izpolnil, oziroma da je pogoj nasto-
pil.

Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen
v prvem odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti oziro-
ma nastop pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izda-
no v pravdnem postopku.

Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti
obveznost pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost
proti njemu, dovoli sodišče izvršbo, če upnik priloži dokaz,
da je zagotovil izpolnitev svoje obveznosti.

Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obvez-
nosti v smislu tretjega odstavka tega člena, če je predmet
obveznosti položil pri sodišču ali v ta namen ravnal na drug
primeren način.
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Upnik, ki trdi, da je svojo obveznost že izpolnil, mora to
dokazati na način iz prvega in drugega odstavka tega člena.

27. člen
(Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri)

Če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati
med več predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu
za izvršbo označiti predmet, s katerim naj bo obveznost
izpolnjena.

Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj
delno prejel predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo zahte-
val.

28. člen
(Fakultativna pravica dolžnika)

Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti
neko obveznost s pravico, da je njene izpolnitve prost, če
izpolni drugo obveznost, določeno v izvršilnem naslovu, lah-
ko drugo obveznost izpolni vse dotlej, dokler upnik ni vsaj
deloma prejel izpolnitve obveznosti.

29. člen
(Vloge in naroki)

V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog
in drugih pisanj.

Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali
kadar je po njegovem mnenju to smotrno.

Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni
zaznamek.

Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku izven
naroka, če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno za
razjasnitev posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem
predlogu stranke.

Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na
narok ali če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni
ovira za nadaljnje postopanje sodišča.

30. člen
(Sredstva izvršbe)

Kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve sme
sodišče dovoliti samo: prodajo premičnin, prodajo nepre-
mičnin, prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih premo-
ženjskih oziroma materialnih pravic in prenos sredstev, ki so
na računu pri organizacijah, pooblaščenih za plačilni pro-
met.

31. člen
(Seznam dolžnikovega premoženja)

Če upnik verjetno izkaže, da s sredstvi izvršbe ne bo
mogel biti v celoti poplačan, je na predlog upnika ali po
oceni sodišča dolžnik dolžan predložiti seznam svojega pre-
moženja in za svoje terjatve navesti dokazna sredstva.

Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi:
a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zad-

njem letu razpolagal s svojim premoženjem oziroma opustil
dejanja, zaradi katerih je izgubil kakšno materialno pravico
ali s katerim je nastala zanj kakšna materialna obveznost v
korist zakonca, krvnega sorodnika v ravni črti ali stranski
črti do četrtega kolena, sorodnika v svaštvu do četrtega
kolena;

b) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnost-
nih daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so soraz-
merna premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v zad-
njih treh letih.

O obveznosti dolžnika po prvem odstavku odloči sodiš-
če z odredbo.

Če dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki
ga določi sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem za-
sliši dolžnika o dejstvih iz prvega odstavka. Sodišče opozo-
ri dolžnika na posledice krive izpovedbe.

Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu
vabljen, ga sodišče kaznuje z denarno kaznijo po 33. čle-
nu.

Ne glede na določbo petega odstavka tega člena,
lahko sodišče ponovno odredi, da je dolžnik dolžan pred-
ložiti seznam svojega premoženja, in če dolžnik tega ne
stori, ravna sodišče po četrtem in petem odstavku tega
člena.

Dolžniku, ki je že predložil ali na sodišču podal izjavo
o svojem premoženju, lahko sodišče naloži, da ponovno
predloži ali poda izjavo o svojem premoženju, če je upnik
izkazal za verjetno, da je dolžnik pridobil novo premoženje.

32. člen
(Predmet izvršbe)

Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko
vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma material-
na pravica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma,
če ni izvršba na njej z zakonom omejena.

Predmet izvršbe ne morejo biti:
1. stvari, ki niso v prometu;
2. rudno bogastvo in druga naravna bogastva;
3. objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali

samoupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za opravlja-
nje njenih nalog ter premične in nepremične stvari, name-
njene za obrambo države;

4. objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nuj-
no potrebne za opravljanje javne službe;

5. druge stvari in pravice, za katere tako določa za-
kon.

33. člen
(Denarna kazen)

Sodišče lahko izreče denarno kazen dolžniku:
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poško-

duje ali uničuje svoje premoženje;
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča opravlja dejanja,

ki lahko upniku povzročijo nenadomestljivo ali težko nado-
mestljivo škodo;

– če izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih dejanj
izvršbe ali zavarovanja;

– če ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju;
– v drugih primerih, določenih s tem zakonom.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko sodišče izre-

če denarno kazen fizični osebi do 300.000 tolarjev, pravni
osebi in podjetniku pa do 1,000.000 tolarjev.

Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu
določi rok, v katerem mora dolžnik kazen plačati. Rok za
plačilo kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh
mesecev.

Če dolžnik, ki je fizična oseba ali podjetnik ne plača
izrečene kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen izvrši
tako, da se za vsakih začetih 10.000 tolarjev denarne
kazni določi en dan zapora, pri čemer zapor za fizično
osebo ne sme biti daljši od 30 dni, za podjetnika pa ne
daljši kot 100 dni. Kazen zapora se izvrši po določbah
zakona, ki ureja izvrševanje zaporne kazni.

O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku
odloči sodišče s posebnim sklepom.

Če dolžnik, ki je pravna oseba, ne plača denarne
kazni v roku, ki ga določi sodišče, izterja sodišče denarno
kazen, povečano za 50%, po uradni dolžnosti. Sklep o
tako določeni denarni kazni je izvršilni naslov.
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34. člen
(Omejitev in sprememba sredstev in predmetov izvršbe)

Sodišče dovoli izvršbo za poplačilo denarne terjatve s
tistim sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v
predlogu za izvršbo.

Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več
predmetov, omeji sodišče na dolžnikov predlog ali po uradni
dolžnosti izvršbo samo na nekatera sredstva oziroma na
nekatere predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve.

Sodišče lahko do konca izvršilnega postopka na pred-
log upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma pred-
metov, izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih
oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z
drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti.

Sodišče lahko določi na predlog dolžnika za izvršbo
drugo sredstvo namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če
zadošča za poplačilo terjatve. Zoper sklep o zavrnitvi predlo-
ga ni pritožbe.

35. člen
(Krajevna pristojnost, če je predlaganih več sredstev ali več

predmetov)
Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več

predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu
tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo
navedenem sredstvu izvršbe.

36. člen
(Vrnitev v prejšnje stanje)

Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovo-
ljena samo, če je zamujen rok za pritožbo ali ugovor.

37. člen
(Smrt stranke)

O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi
smrti stranke ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti so-
dišče njene dediče, če so mu znani, in če ve za njihovo
prebivališče, ter nasprotno stranko.

Če sodišču dediči niso znani, ali če ne ve za njihova
prebivališča, jim sodišče nemudoma postavi začasnega skrb-
nika.

38. člen
(Izvršilni stroški)

Izvršilne stroške plača najprej upnik.
Upnik mora dati predujem za stroške za opravo izvršbe

v roku, ki mu ga določi sodišče v sklepu o določitvi izvršite-
lja. Predujem nakaže na izvršiteljev račun.

Če upnik v roku, ki mu ga postavi sodišče, ne da
predujma za izvršilne stroške, sodišče ustavi izvršbo.

Če se postopek začne po uradni dolžnosti, plača stroš-
ke najprej organ, ki je izdal izvršilni naslov na prvi stopnji.

Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroš-
ke, ki so bili potrebni za izvršbo.

Upnik mora dolžniku na njegovo zahtevo povrniti izvršil-
ne stroške, ki mu jih je neutemeljeno povzročil.

Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do poplačila. O
višini stroškov, ki se povrnejo, mora sodišče odločiti najka-
sneje v treh dneh.

39. člen
(Varščina)

Če zakon določa, da je treba položiti varščino, se var-
ščina polaga praviloma v gotovini.

Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uve-
ljavljene terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženj-
skih razmer tistega, ki jo je dolžan položiti.

Drugo poglavje
Predlog za izvršbo

40. člen
(Vsebina predloga)

V predlogu za izvršbo morajo biti navedeni: upnik in
dolžnik, izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolžnikova
obveznost, sredstvo in predmet izvršbe ter drugi podatki, ki
so potrebni, da se izvršba lahko opravi.

Če zahteva upnik izvršbo na premičnine, mu jih v pred-
logu za izvršbo ni treba natančneje označiti.

Upravljalec podatkov je dolžan upniku, ki izkaže prav-
ni interes, posredovati, ne glede na določbe o varstvu
osebnih in drugih podatkov, naslov prebivališča dolžnika,
njegove rojstne podatke in podatke o obstoju in številki
računa, na katerem ima dolžnik denarna sredstva. Upnik
izkaže pravni interes s pravnomočnim in izvršljivim izvršil-
nim naslovom.

Če za predlog za izvršbo ni plačana sodna taksa, ki
mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso dani
pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s
takim predlogom smiselno kot z nepopolno vlogo. Če taksa
ni plačana v naknadnem roku, se šteje, da je upnik predlog
za izvršbo umaknil.

41. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne

listine)
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (23.

člen) mora vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče naloži dolžni-
ku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh
dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi
stroški.

Verodostojno listino, na podlagi katere zahteva izvršbo,
mora upnik priložiti predlogu.

Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahte-
va izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor o
krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo pred-
laga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek nada-
ljuje pred sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem
primeru mora upnik predlogu za izvršbo priložiti tudi listino o
sporazumu o pristojnosti.

42. člen
(Potrdilo o izvršljivosti)

Če je predlog za izvršbo vložen pri sodišču, ki o terjatvi
ni odločalo na prvi stopnji, mu je treba priložiti izvršilni naslov
v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o
izvršljivosti.

Potrdilo o izvršljivosti da sodišče oziroma organ, ki je
odločal o terjatvi na prvi stopnji.

Potrdilo o izvršljivosti notarskega zapisa da na zahtevo
stranke notar, ki je notarski zapis sestavil.

Neutemeljeno potrdilo o izvršljivosti iz drugega odstav-
ka tega člena razveljavi na predlog ali po uradni dolžnosti s
sklepom sodišče oziroma organ, ki ga je izdal, neutemelje-
no potrdilo o izvršljivosti iz tretjega odstavka tega člena pa
sodišče v izvršilnem postopku.

43. člen
(Umik in omejitev predloga)

Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve
v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo.

V primeru umika sodišče ustavi postopek.
Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za

izvršbo.
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44. člen
(Sklep o izvršbi)

V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo,
morajo biti navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni naslov oziro-
ma verodostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo in
predmet izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se
izvršba lahko opravi.

V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine naloži
sodišče dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih
sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z
odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo za poplačilo teh terjatev.

V sklepu iz drugega odstavka tega člena sodišče dolž-
nika pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep.

Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo
popolnoma ali delno zavrne, mora biti obrazložen.

45. člen
(Vročitev sklepa o izvršbi)

Sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo, vroči sodišče
upniku in dolžniku, sklep o izvršbi, s katerim zavrne predlog
za izvršbo, pa samo upniku.

Sklep o izvršbi na denarno terjatev vroči sodišče tudi
dolžnikovemu dolžniku, sklep o izvršbi na sredstva na raču-
nu dolžnika pa tudi organizaciji za plačilni promet, banki ali
hranilnici, pri kateri so ta sredstva.

Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vroči
sodišče dolžnikovemu dolžniku, organizaciji za plačilni pro-
met, banki ali hranilnici šele, ko postane pravnomočen.

Sklep o izvršbi na premične stvari vroči sodišče dolžni-
ku ob prvem izvršilnem dejanju, če ni v tem zakonu drugače
določeno.

Tretje poglavje
Opravljanje izvršbe

46. člen
(Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa)

Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo skle-
pa o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne
določa drugače.

Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi.

Če gre za sklep o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik na računih pri organizacijah za plačilni promet, se
upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, razen
če se izvršba dovoli na podlagi verodostojne listine.

O pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodo-
stojne listine obvesti sodišče organizacijo za plačilni promet
zaradi izvršitve prenosa.

47. člen
(Meje izvršbe)

Izvršba se opravi v mejah, določenih v sklepu o izvršbi.

48. člen
(Čas izvršbe)

Izvršilna dejanja se opravljajo ob delavnikih, in to pod-
nevi.

Če bi bilo nevarno odlašati, se izvršilna dejanja oprav-
ljajo tudi druge dneve in ponoči.

49. člen
(Ravnanje izvršitelja)

Pri izvršilnih dejanjih v dolžnikovem stanovanju, pri ka-
terih ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, poobla-

ščenec ali odrasel član njegovega gospodinjstva, morata biti
navzoča dva polnoletna občana.

Kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem
prostoru, pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ga
na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v nav-
zočnosti dveh polnoletnih občanov.

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim pred-
pisom natančneje predpiše ravnanje izvršitelja pri opravlja-
nju izvršbe.

50. člen
(Izvršba v prostoru pravne osebe)

Izvršba v prostoru pravne osebe se opravlja po poprejš-
njem obvestilu njenega organa in v navzočnosti osebe, ki jo
ta določi.

Če organ pravne osebe tudi na ponovno zahtevo ne
določi te osebe, se opravi izvršilno dejanje tudi brez njene
navzočnosti.

51. člen
(Pomoč policije)

Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za
prisotnost policije pri opravi posameznih izvršilnih dejanj.

Stroški policije so izvršilni stroški.

52. člen
(Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe)

Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahte-
va od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj storil
pri opravljanju izvršbe.

Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je
vložnik to zahteval.

O nepravilnostih, ki jih stori izvršitelj pri opravljanju
izvršbe, je sodišče dolžno obvestiti ministra, pristojnega za
pravosodje.

Četrto poglavje
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

53. člen
(Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo)

Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugode-
no, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija
samo odločitev o stroških.

Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik
navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze,
sicer se ugovor šteje kot neutemeljen.

Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena
tega zakona.

54. člen
(Pristojnost)

O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi,
če zakon ne določa drugače.

Če sodišče ugotovi, da ugovor zoper sklep o izvršbi ni
utemeljen, ga pošlje višjemu sodišču, da o njem odloči kot o
pritožbi.

55. člen
(Razlogi za ugovor)

Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlo-
gov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:

1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo
pristojno;
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2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvrš-
ba, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina;

3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o
izvršbi, še ni izvršljiva;

4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep
o izvršbi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;

5. če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan
sklep o izvršbi, razveljavljena;

6. če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še
ni nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi;

7. če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev
ali na druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na
katerih je možnost izvršbe omejena;

8. če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je
nastopilo po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času,
ko dolžnik tega ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega
izvira izvršilni naslov, oziroma če je terjatev prenehala na
podlagi dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave;

9. če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki
še ni potekel;

10. če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogo-
če predlagati izvršbo;

11. če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo
odločeno v izvršilnem naslovu;

12. če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obvez-
nost ni prešla na dolžnika.

Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolž-
nosti na razloge iz 1. in 4. točke, pri razlogu iz 7. točke pa,
če je izvršba dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.

56. člen
(Ugovor po izteku roka)

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na terjatev,
se lahko vloži tudi po izteku osmih dni (9. člen), če je to
dejstvo nastopilo po nastanku izvršilnega naslova oziroma
v času, ko ga ni bilo več mogoče navesti v postopku, iz
katerega izvira izvršilni naslov.

Ugovor iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži
vse do konca izvršilnega postopka.

57. člen
(Odgovor na ugovor)

Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugo-
vora vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledi-
ce iz prvega odstavka 58. člena tega zakona.

Rok za odgovor na ugovor je osem dni.

58. člen
(Sklep o ugovoru)

Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odlo-
či o ugovoru. Pri tem šteje, da so dolžnikove navedbe v
ugovoru resnične.

Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje,
sodišče glede na okoliščine primera razpiše narok za obrav-
navo ugovora ali pa izda sklep brez naroka.

Sodišče s sklepom ugovoru ugodi, ga zavrže kot pre-
poznega, nepopolnega ali nedovoljenega, ali ga pošlje
višjemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi.

Če sodišče ugodi ugovoru krajevne nepristojnosti, se
izreče za krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno
pristojnemu sodišču, ki odloči tudi o drugih ugovorih zoper
sklep o izvršbi.

Če sodišče ali drug organ s pravnomočno odločbo
ugotovi, da izvršba ni dopustna, sodišče izvršbo ustavi in
sklep o izvršbi razveljavi.

59. člen
(Napotitev na pravdo ali drug postopek)

Če je sklep o ugovoru odvisen od kakšnega dejstva, ki
se nanaša na samo terjatev, to dejstvo pa je med strankama
sporno, napoti sodišče dolžnika, naj v danem roku začne
pravdo ali drug postopek za nedopustnost izvršbe.

Pravdo ali drug postopek po prvem odstavku tega čle-
na lahko začne dolžnik tudi po preteku roka, ki mu ga je
določilo sodišče, vse do konca izvršilnega postopka, mora
pa v takšnem primeru plačati stroške, ki jih je povzročil s
prekoračitvijo roka.

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe.
Postopek, ki ga začne dolžnik po prvem odstavku tega

člena, mora izvesti sodišče ali drug organ kot prednostno
zadevo brez odlašanja.

60. člen
V tožbi, oziroma vlogi, s katero začne drug postopek,

ki jo vloži po prvem odstavku 59. člena, mora navesti dolž-
nik istočasno vsa dejstva in predlagati vse dokaze, s katerimi
utemeljuje svoj zahtevek. Nova dejstva in nove dokaze upo-
števa sodišče samo, če jih navaja oziroma predlaga v pri-
pravljalni vlogi, vloženi v roku, ki mu ga je dalo sodišče
zaradi odgovora na upnikove navedbe v odgovoru na tožbo.

Prvi odstavek se smiselno uporablja za upnikov odgo-
vor na tožbo in pripravljalno vlogo, s katero odgovarja na
dolžnikove navedbe v njegovi pripravljalni vlogi.

Navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov v
pritožbi zoper sodbo oziroma odločbo, izdano v drugem
postopku, ni dovoljeno.

61. člen
(Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine)

Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostoj-
ne listine velja določba 53. člena tega zakona, s tem da
znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni.

Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko
dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostoj-
ne listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor
na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je
nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi.

62. člen
(Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi

verodostojne listine)
Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi

verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep,
se šteje, da ga izpodbija v celoti.

Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v
delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača,
sodišče razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo
izvršbo, in opravljena izvršilna dejanja. Sodišče nato nada-
ljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za to
ni pristojno, pa se izreče za nepristojno in zadevo odstopi
pristojnemu sodišču. Pri tem upošteva sporazum o krajevni
pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in priložil predlogu za
izvršbo oziroma če ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper
sklep o izvršbi in mu ga priložil.

Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v
katerem je sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje
kot postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi
izvršilnega naslova.

Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka ugodi, je del
sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, naj poravna
terjatev, izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik
ponovno zahteva izvršbo.
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Če dolžnik ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine ne obrazloži v skladu z 53. členom tega
zakona, sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena,
temveč ugovor pošlje višjemu sodišču, da o njem odloči kot
o pritožbi.

Če izpodbija dolžnik sklep o izvršbi po prejšnjem od-
stavku samo zaradi krajevne nepristojnosti sodišča, se so-
dišče, če spozna, da ni krajevno pristojno, izreče za krajev-
no nepristojno in po pravnomočnosti sklepa odstopi zadevo
pristojnemu sodišču, da izvede postopek izvršbe.

63. člen
(Obnova postopka)

Dolžnik lahko proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s
katerim mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva
obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem postop-
ku.

Če sodišče, pri katerem je vložen predlog iz prejšnjega
odstavka tega člena, ni pristojno za odločanje o predlogu za
obnovo postopka, pošlje zadevo pristojnemu sodišču.

Peto poglavje
Ugovor tretjega

64. člen
(Pogoji in rok za ugovor)

Kdor verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravi-
co, ki preprečuje izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep o
izvršbi in v njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet
izreče za nedopustno.

Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka.
Ugovor vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne

posledice iz prvega odstavka 65. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.

65. člen
(Sklep o ugovoru)

Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da
ugovoru ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera
v celoti ali delno razveljavi sklep o izvršbi in ustavi izvršbo.

Če upnik v danem roku izjavi da ugovoru nasprotuje,
napoti sodišče vložnika, naj v določenem roku začne zoper
upnika pravdo za ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni
dopustna.

Vložnik ugovora lahko začne pravdo tudi po izteku ro-
ka, ki mu ga je določilo sodišče, vse do konca izvršilnega
postopka, vendar mora v tem primeru plačati stroške, ki jih
je povzročil s prekoračitvijo roka.

Dolžnik, ki izpodbija pravico tretji osebi, je lahko zajet s
tožbo iz prvega odstavka tega člena za ugotovitev te pravice.

Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvrš-
ba na določen predmet ni dopustna, sodišče glede tega
predmeta ustavi izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi.

Postopek, ki ga začne vložnik po drugem odstavku
tega člena, mora sodišče izvesti kot prednostno zadevo
brez odlašanja.

V postopku, ki ga začne vložnik po drugem odstavku
tega člena, se uporabljajo določbe 60. člena.

66. člen
(Kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče za

nedopustno)
Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki

je predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne
more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče za

nedopustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa ima
pravico zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno ceni,
doseženi s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni
vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stroš-
kov izvršilnega postopka.

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko predla-
ga cenitev po petem odstavku 89. člena tega zakona. Pri
tem ne trpi stroškov cenitve v primeru, če je bila s cenitvijo
ugotovljena cena višja od seštevka vrednosti predmeta po
že opravljeni cenitvi in stroškov nove cenitve.

Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zah-
tevati, da se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če
položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na
tej stvari.

Če osebi iz prvega odstavka tega člena kdo izpodbija
delež na stvari, ki je predmet izvršbe, jo sodišče napoti, da
s tožbo zoper upnika zahteva ugotovitev obstoja svojega
deleža.

Šesto poglavje
Nasprotna izvršba

67. člen
(Razlogi za nasprotno izvršbo)

Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri
sodišču nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne
tisto, kar je z izvršbo dobil:

1. če je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo
terjatev;

2. če je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen,
spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega;

3. če je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali
delno razveljavljen;

4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo na de-
narna sredstva na dolžnikovem računu pri organizacijah za
plačilni promet, ali izvršbo z izplačilom v gotovini (146. člen).

Predlog za nasprotno izvršbo lahko vloži dolžnik v treh
mesecih od dneva, ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje
pa v enem letu od dneva, ko je bil končan izvršilni postopek.

Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati
svoje terjatve v pravdnem postopku.

68. člen
(Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo)

Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in
zahteva od njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem
izjavi.

Če se upnik v predpisanem roku ne izjavi ali če izjavi,
da predlogu ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim
predlogu za nasprotno izvršbo ugodi.

Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje pred-
logu, odloči sodišče o njem po opravljenem naroku.

S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče
upniku, da mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar je
z izvršbo dobil.

Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče pred-
logu za nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen
predlog za obnovo postopka po določbah zakona o pravd-
nem postopku.

69. člen
(Sklep o nasprotni izvršbi)

Na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s
katerim je ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli
sodišče na dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo.
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Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo
določbe, ki se nanašajo na izvršbo.

70. člen
(Če nasprotna izvršba ni mogoča)

Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če
je zahtevana vrnitev predmeta, glede katerega so nastale
take stvarne ali pravne spremembe, da vrnitev ni več mo-
goča.

V tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v
pravdnem postopku, še preden izteče rok iz drugega od-
stavka 67. člena tega zakona.

Sedmo poglavje
Odlog in ustavitev izvršbe

1. Odlog izvršbe

71. člen
(Na predlog dolžnika)

Sodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali
deloma odloži izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi
z izvršbo pretrpel znatnejšo škodo, v naslednjih primerih:

1. če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila do-
voljena izvršba, vložil izredno pravno sredstvo;

2. če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v
postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je bila pod-
laga za dovolitev izvršbe;

3. če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne od-
ločbe, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba;

4. če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na
podlagi katere je bila dovoljena izvršba;

5. če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor;
6. če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila

o izvršljivosti;
7. če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne

upnikove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje
obveznosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni
pokazal pripravljenosti, da jo sočasno izpolni;

8. če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval
odpravo nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju
izvršbe.

Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi
v drugih primerih, ko so za to podani posebno upravičeni
razlogi, vendar najdlje za tri mesece.

Sodišče postavi glede na okoliščine primera za od-
log izvršbe pogoj, da dolžnik položi varščino. Če dolžnik
ne položi varščine v roku, ki ga določi sodišče in ki ne
sme biti daljši od 15 dni, se šteje, da je predlog za odlog
umaknil.

72. člen
(Na predlog upnika)

Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma
odloži izvršbo, če se izvršba še ni začela.

Če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki
mu ga je določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče
zavrne predlog za odlog.

Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v dolo-
čenem roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku.

73. člen
(Na predlog tretjega)

Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na
določen predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče

izvršbo glede tega predmeta, če tretji izkaže za verjetno,
da bi z izvršbo pretrpel znatnejšo škodo.

Sodišče lahko glede na okoliščine primera postavi za
odlog izvršbe pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varš-
čino.

74. člen
(Čas, za katerega se izvršba odlaga)

Če je izvršba odložena zato, ker je dolžnik ali tretji vložil
kakšno pravno sredstvo (71. in 73. člen, 11. člen zakona o
državnem tožilstvu), traja odlog do konca postopka o prav-
nem sredstvu.

Če sodišče odloži izvršbo na dolžnikov predlog iz kak-
šnega drugega razloga, določi čas odloga glede na okolišči-
ne primera.

Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče odloži
za toliko časa, za kolikor je upnik predlagal.

Če je upnik predlagal odlog izvršbe v primeru, v kate-
rem je treba izvršbo zahtevati v določenem roku, sodišče ne
sme odložiti izvršbe za daljši čas.

75. člen
(Nadaljevanje odložene izvršbe)

Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko
preteče čas, za katerega je bila odložena.

Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo
tudi pred iztekom roka, za katerega je bila odložena, če
upnik izkaže za verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, ali
če položi varščino.

2. Ustavitev izvršbe

76. člen
Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu,

sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je izvršilni
naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen
ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno
potrdilo o izvršljivosti.

Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon
ne določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor
s tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.

Drugi razdelek
IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE

Osmo poglavje
Izvršba na premičnine

1. Krajevna pristojnost

77. člen
(Če je v predlogu navedeno, kje so stvari)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na premičnine je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.

78. člen
(Če v predlogu ni navedeno, kje so stvari)

Upnik lahko predlaga, naj sodišče izda sklep o izvršbi
na premičnine, ne da bi navedel, kje so stvari.

Za odločitev o tem predlogu je krajevno pristojno so-
dišče, na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno
prebivališče oziroma sedež.
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2. Oprostitve in omejitve izvršbe

79. člen
(Predmeti, izvzeti iz izvršbe)

Predmet izvršbe niso:
1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno

rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik,
pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor
je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega
gospodinjstva;

2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njego-
vega gospodinjstva za šest mesecev;

3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge
delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko
dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu
in krma za živino za štiri mesece;

4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno po-
trebni za opravljanje njegovega dela;

5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke,
do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v
sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;

6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in
priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi
osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družin-
skih članov;

7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s
telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam naba-
vil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti
so glede na določbo prvega odstavka tega člena izvzeti iz
izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem
sodišče.

Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena
niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila
terjatve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen,
oziroma posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je
bil predmet kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba
zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno
zastavno pravico na tem predmetu.

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovlje-
no na dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu ni
vročeno.

80. člen
(Omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku)

Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko de-
javnost in proti podjetniku, ni mogoče dovoliti na stroje,
orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno
potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter na
surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko
gorivo, kolikor ne presegajo količine, potrebne za enote-
densko povprečno proizvodnjo.

Predmeti iz prvega odstavka tega člena niso izvzeti iz
izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova
posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila,
danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kup-
ljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila
terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico
na tem predmetu.

Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega
člena, sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari, ki ji
niso potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti
so glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena
izvzeti iz izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno,
odloči o tem sodišče.

3. Izvršilna dejanja

81. člen
Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo

stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo.

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in
cenitev, vendar mora v tem primeru v treh mesecih od
rubeža in cenitve predlagati prodajo stvari. V predlogu za
izvršbo upnik zahteva zaznambo rubeža premičnine in pre-
poved njene odtujitve v posebni evidenci, če se ta vodi.
Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na premičnino v evidenci,
kjer se premičnina vodi in dokumentu, s katerim se izkazuje
imetništvo oziroma uporaba te premičnine (prometno dovo-
ljenje).

Način zaznambe v posebnem registru določi Vlada Re-
publike Slovenije določila v podzakonskem aktu v treh me-
secih od uveljavitve tega zakona.

Če upnik v roku iz drugega odstavka tega člena ne
predlaga prodaje stvari, sodišče ustavi izvršbo.

4. Rubež in cenitev stvari

82. člen
(Obvestilo o rubežu)

Preden začne izvršitelj z rubežem, vroči sodišče dolžni-
ku sklep o izvršbi, če mu ta še ni bil vročen, in zahteva od
njega, naj plača znesek, za katerega je dovoljena izvršba,
skupaj z obrestmi in stroški.

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ob rube-
žu, mu ga sodišče vroči pozneje.

O času in kraju rubeža obvesti izvršitelj upnika. Če se
upnik ne udeleži rubeža, sodišče izvršbo ustavi. V obvestilu
o rubežu opozori izvršitelj upnika na posledice, če se rubeža
ne udeleži.

Rubež se opravi, če tudi dolžnik ni navzoč.
O rubežu obvesti izvršitelj dolžnika, ki pri njem ni bil

navzoč.

83. člen
(Predmet rubeža)

Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot
tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik.

Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se
smejo zarubiti samo s privolitvijo le-tega.

Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog
upnika na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari (153.
člen).

84. člen
(Obseg rubeža)

Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo
upnikove terjatve in izvršilnih stroškov.

Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb o
obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari,
ki se dajo najlaže vnovčiti. Pri tem je treba upoštevati tudi
izjave navzočih strank in drugih oseb.

Sodišče lahko pozneje na predlog dolžnika dovoli iz-
vršbo na drug predmet, kot je bil na predlog upnika zarub-
ljen, če obstoji precejšnje nesorazmerje med vrednostjo
tega predmeta in višino terjatve.

Če sodišče v sklepu o izvršbi na predlog upnika določi,
da se rubež gotovine opravi večkrat, opravi izvršitelj več
rubežev.
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85. člen
(Hramba zarubljenih stvari)

Način hrambe zarubljenih stvari se določi s podzakon-
skim predpisom iz 49. člena tega zakona.

Na zarubljenih stvareh je treba vidno označiti, da so
zarubljene.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, izročenih v
hrambo, zadene upnika, razen če je uničenje ali poškodba
posledica višje sile.

86. člen
(Prepoved razpolaganja z zarubljenimi stvarmi)

Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljenimi
stvarmi.

V sklepu o izvršbi zapiše sodišče to prepoved in opozo-
ri dolžnika na kazenskopravne posledice, če bi dolžnik rav-
nal proti prepovedi.

87. člen
(Pridobitev zastavne pravice)

Upnik pridobi z rubežem zastavno pravico na zarublje-
nih stvareh.

Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni
red zastavne pravice, pridobljene z rubežem ali zaznambo v
rubežnem zapisniku (91. člen), določa po dnevu, ko je bil
rubež opravljen, oziroma po dnevu, ko je bila zaznamba
zapisana.

Če so bile stvari sočasno zarubljene za več upnikov, se
določa vrstni red po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za
izvršbo, če je prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove
zastavne pravice isti vrstni red.

Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporo-
čeni pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve
sodišču.

88. člen
(Brezuspešen poskus rubeža)

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet
izvršbe, lahko upnik v treh mesecih od dneva rubeža predla-
ga ponoven rubež.

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali
če se niti pri ponovnem rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko
predmet izvršbe, sodišče ustavi izvršbo.

89. člen
(Cenitev)

Hkrati z rubežem stvari se opravi tudi njihova cenitev.
Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež.
Na zahtevo in na stroške stranke opravi cenitev sodni

cenilec, ki ga izbere stranka. V primeru, da je opravljenih
več cenitev sodnih cenilcev glede istega predmeta in se
stranki ne moreta sporazumeti o njegovi vrednosti, se za
prodajo vzame povprečje tistih dveh vrednosti, ki jih izbereta
stranki, razen, če sodišče ne določi drugače.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

90. člen
(Rubežni in cenilni zapisnik)

O rubežu in cenitvi se napravi zapisnik.
V zapisniku je treba med drugim posebej navesti posa-

mezne zarubljene stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo in
zapisati izjave strank in udeležencev v postopku, kot tudi
izjave tretjih oseb o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo
ter kdo prevzame zarubljene stvari, kdaj jih prevzame oziro-
ma kje se zarubljene stvari hranijo.

91. člen
(Zaznamba namesto rubeža)

Če dovoli sodišče po rubežu izvršbo na zarubljene
stvari za poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika ali
poplačilo terjatve kakšnega drugega upnika, izvršitelj ne
opravi novega rubeža in nove cenitve teh stvari, temveč
zaznamuje v nadaljevanju zapisnika le podatke iz poznejše-
ga sklepa o izvršbi.

5. Prodaja stvari

92. člen
(Čas prodaje)

Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po
pravnomočnosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik privoli,
da se stvari prodajo prej, če gre za stvari, ki se hitro
kvarijo, ali če je nevarnost, da bi cena zarubljenih stvari
občutno padla.

Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči
najmanj petnajst dni.

Prodaja sme biti opravljena tudi pred iztekom omenje-
nega roka, če je podan kakšen razlog iz prvega odstavka
tega člena.

93. člen
(Način prodaje)

Stvari se prodajo na javni dražbi ali z neposredno po-
godbo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki
opravlja komisijske posle.

Način prodaje stvari določi izvršitelj, ki pri tem pazi, da
se doseže najugodnejše vnovčenje.

Prodaja na dražbi se opravi, če gre za stvari večje
vrednosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po
ceni, večji od ocenjene vrednosti.

Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na
borzi preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih
papirjev.

Upniku in dolžniku sporoči izvršitelj kraj, dan in uro
prodaje.

Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim pred-
pisom predpiše način opravljanja javne dražbe.

94. člen
(Prodajna cena)

Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil
za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni do-
voljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo.

Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni
vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo,
na kateri se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo,
vendar ne pod tretjino te vrednosti.

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno upo-
rablja tudi, kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče prodati z
neposredno pogodbo za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je
določil izvršitelj.

Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko pred-
laga stranka v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od
izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.

95. člen
(Ustavitev izvršbe)

Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku
druge dražbe oziroma ponovne prodaje z neposredno po-
godbo, ali če stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi
dražbi oziroma z neposredno pogodbo v novem roku, sodiš-
če ustavi izvršbo.
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V sklepu o ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima
dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari. O prevzemu stva-
ri se sestavi zapisnik, v katerem se ugotovi, v kakšnem
stanju so stvari, ki se prevzamejo.

96. člen
(Obveznosti in pravice kupca)

Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po
koncu dražbe oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo.

Izvršitelj lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil
kupnine, če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah
zneska, ki bi mu šel iz dosežene kupnine.

Kupec postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik
ni bil njen lastnik.

Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.

6. Poplačilo upnika

97. člen
(Če je en sam upnik)

Če je treba iz kupnine poplačati enega samega upni-
ka, se iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz
odvzete gotovine, poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega
postopka, stroški, določeni v izvršilnem naslovu, obresti
do dneva vnovčenja stvari in glavna terjatev.

Presežek kupnine se izroči dolžniku, če za to ni ovir.
O delitvi kupnine in poplačilu upnika oziroma več up-

nikov odloči sodišče s sklepom.

98. člen
(Če je več upnikov)

Več upnikov se poplača iz kupnine po vrstnem redu,
kot so pridobili zastavno pravico, razen če zakon določa,
da imajo določene terjatve pri poplačilu prednost.

Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogo-
če popolnoma poplačati, se poplačajo v sorazmerju s svo-
jimi terjatvami.

Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvr-
šilnem naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna
terjatev.

Ko izda sklep o poplačilu, upošteva sodišče samo
tiste terjatve, glede katerih je postal sklep o izvršbi pravno-
močen do dneva prodaje zarubljenih stvari.

99. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)

Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo
tudi določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se
nanašajo na vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen),
na izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo in na sklep o
poplačilu (201., 202. in 208. člen).

Deveto poglavje
Izvršba na denarno terjatev dolžnika

1. Krajevna pristojnost

100. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev

je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima
dolžnik stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebi-
vališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju kate-
rega ima začasno prebivališče.

Če dolžnik nima niti začasnega prebivališča v Repub-
liki Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju

katerega ima stalno prebivališče njegov dolžnik; če dolžni-
kov dolžnik nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveni-
ji, pa sodišče, na območju katerega ima ta začasno prebi-
vališče.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ki se
nanašajo na stalno in začasno prebivališče, se smiselno
uporabljajo tudi za sedež pravne osebe.

2. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve
izvršbe

101. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)

Iz izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškod-

nine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal;

2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poš-
kodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;

3. prejemki iz naslova socialne pomoči;
4. prejemki iz naslova otroškega dodatka;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem

in študentom;
6. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja

vojaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomest-
ne civilne službe oziroma usposabljanja za zaščito in reše-
vanje ter oseb v času usposabljanja za delo v rezervni
sestavi policije;

7. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic
ter drugih odličij in priznanj.

102. člen
(Omejitve izvršbe)

Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino
iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, pre-
jemke iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo
obsojencev v kazenskih zavodih, je mogoče seči:

1. za denarne terjatve, ki niso navedene v 2. točki
tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se
seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj
znesek v višini zajamčene plače;

2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in od-
škodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo
je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z
izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v
višini dveh tretjin zajamčene plače.

Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz
naslova invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega
dodatka je mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslo-
va zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživ-
nino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice
teh prejemkov.

Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem
zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor
presegajo stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki
ureja socialno varstvene dajatve.

103. člen
(Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe)

Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih
lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih
dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz
naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.
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3. Izvršilna dejanja

104. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in
prenosom, če ni v zakonu za posamezne primere drugače
določeno.

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva, naj sodišče
dovoli samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem
primeru v treh mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o
rubežu, oziroma od dneva, ko mu je vročeno obvestilo o
izjavi dolžnikovega dolžnika (tretji odstavek 111. člena),
predlagati prenos terjatve.

Če upnik v tem roku ne predlaga prenosa, sodišče
ustavi izvršbo.

105. člen
(Obseg izvršbe)

Rubež in prenos denarne terjatve se sme dovoliti in
opraviti samo za znesek, ki je potreben za poplačilo upniko-
ve terjatve, razen če gre za nedeljivo terjatev (116. člen).

Če zahteva več upnikov izvršbo na isto terjatev, ki je
deljiva, dovoli sodišče rubež in prenos za ustrezen znesek
posebej v dobro vsakega upnika.

106. člen
(Občasne dajatve)

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačeva-
nje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih pre-
sledkih v enem letu od dneva vložitve predloga (denarna
renta zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi zmanj-
šanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ali zaradi smrti
tistega, ki je preživnino dajal, preživnina idr.) plačuje dolžni-
kov dolžnik te dajatve brez ponovne zahteve po njihovi za-
padlosti.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red
poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je dolž-
nikov dolžnik prejel sklep o izvršbi.

Dolžnikov dolžnik vodi posebno evidenco o sklepih o
izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.

4. Rubež terjatve

107. člen
(Učinek)

S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve
(sklep o rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku
poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev iz-
terjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavaro-
vanje, ali kako drugače z njo razpolagati.

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen
dolžnikovemu dolžniku.

Z rubežem dolžnikove terjatve, ki ga je sodišče opravilo
na upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico.

Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o
rubežu.

108. člen
(Rubež terjatve iz vrednostnega papirja)

Rubež terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z
indosamentom, ter terjatve, za uveljavitev katere je sicer
potreben ta papir, se opravi tako, da izvršitelj odvzame dolž-
niku vrednostni papir ali tisti njegov del, na podlagi katerega
je mogoče uveljaviti terjatev, in ga izroči sodišču.

Pravna dejanja, ki so potrebna za ohranitev ali izvrševa-
nje pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja, opravlja

dolžnik. Za čas oprave teh dejanj mu izvršitelj vrne zarubljeni
vrednostni papir in o tem izda potrdilo.

109. člen
(Zastavna pravica na obrestih)

Zastavna pravica, pridobljena na terjatvi, ki se obrestu-
je, velja tudi za obresti, ki zapadejo v plačilo po rubežu.

110. člen
(Vrstni red)

Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po
dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo.

Če je bil predlog za izvršbo poslan v priporočeni poštni
pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodiš-
ču.

Če je sodišče istega dne prejelo predloge za izvršbo
od več upnikov, imajo njihove zastavne pravice isti vrstni
red.

Če se v takem primeru terjatve ne morejo popolnoma
poravnati, se poravnajo sorazmerno.

111. člen
(Izjava dolžnikovega dolžnika)

Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega
dolžnika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali
pripoznava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter
ali je njegova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z
izpolnitvijo kakšne druge obveznosti.

Predlog za izjavo dolžnikovega dolžnika lahko upnik
združi s predlogom za izvršbo, ali pa predlaga to v posebni
vlogi najkasneje do prenosa terjatve.

Izjavo dolžnikovega dolžnika pošlje sodišče nemudo-
ma upniku.

112. člen
(Odgovornost dolžnikovega dolžnika)

Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo
povzroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici in
popolnoma.

Sodišče opozori dolžnikovega dolžnika na obveznost
pravilne in popolne izjave in na posledice ravnanja v nasprot-
ju s to obveznostjo.

113. člen
(Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je

vpisana v zemljiški knjigi)
Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je

vpisana v zemljiški knjigi se opravi z vpisom rubeža v zemljiš-
ko knjigo.

Vpis opravi sodišče po uradni dolžnosti; pri tem nave-
de, da je rubež, na podlagi katerega je upnik pridobil na
terjatvi zastavno pravico, dovolilo za poplačilo njegove terja-
tve.

Če je več upnikov, je za vrstni red njihovih terjatev
odločilen čas vpisa.

5. Prenos terjatve

a) Splošne določbe

114. člen
(Vrsta prenosa)

Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarub-
ljeno terjatev v izterjavo ali namesto plačila.
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115. člen
(Sklep o prenosu)

Sklep o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko
postane sklep o rubežu pravnomočen.

Če je upnik predlagal, naj se dolžnikov dolžnik izjavi o
terjatvi, na katero predlaga izvršbo, izda sodišče sklep o
predlogu za prenos po izteku osmih dni od dneva, ko je bilo
upniku vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika, če
pa se dolžnik o terjatvi ni izjavil, pa po poteku roka, v kate-
rem bi se moral izjaviti.

116. člen
(Posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve)

Terjatev iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indo-
samentom ali je za njeno uveljavitev treba predložiti ta papir,
ali pa se iz kakšnega drugega vzroka ne more deliti glede
prenosa ali uveljavitve, je mogoče prenesti samo s celotnim
zneskom. Če ta presega upnikovo terjatev, jo sodišče pre-
nese šele, ko upnik položi varščino, da bo presežek izročil
sodišču.

Terjatev, ki je delno izvzeta iz izvršbe ali je že zarubljena
za koga drugega, prenese sodišče šele, ko upnik položi
varščino, da bo sodišču izročil izvzeti del.

Če je več upnikov predlagalo prenos ob različnih dne-
vih, prenese sodišče terjatev na upnika, ki je to prvi predla-
gal; če je več upnikov predlagalo prenos istega dne, pa na
tistega upnika, čigar terjatev je največja.

117. člen
(Kdaj je prenos opravljen)

Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžniko-
vemu dolžniku sklep o prenosu.

Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z
indosamentom, ali je za njeno uveljavitev sicer potreben
papir, je opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o
prenosu in ga izroči upniku.

118. člen
(Obveznosti dolžnika in upnika)

Dolžnik mora dati v roku, ki ga določi sodišče, na
zahtevo upnika, na katerega je preneslo terjatev, pojasnila,
ki so upniku potrebna za izterjavo te terjatve, in mu izročiti
listine, ki se nanjo nanašajo.

Če dolžnik to zahteva, mora upnik, na katerega je
sodišče preneslo del terjatve, položiti v roku, ki ga določi
sodišče, varščino, da bo po uveljavitvi terjatve vrnil listine, ki
se nanjo nanašajo.

Na upnikov predlog dovoli sodišče proti dolžniku, ki ni
izročil listin, izvršbo za izročitev teh listin.

Izročitev listin, ki so pri kom drugem, lahko upnik zah-
teva s tožbo, če bi imel to pravico dolžnik.

Na listini, ki jo izroči upniku, sodišče zaznamuje, da je
nanj prenesena terjatev, na katero je dovolilo izvršbo.

Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.

119. člen
(Položitev terjatve pri sodišču)

Če uveljavljajo glede prenesene terjatve poleg upnika
kakšno pravico še drugi, lahko položi dolžnikov dolžnik v
korist vseh teh pri sodišču celoten znesek, ali samo zapadli
znesek terjatve.

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev, glede
katere uveljavljajo še drugi kakšno pravico, lahko preko
sodišča zahteva od dolžnikovega dolžnika, naj položi prene-
seno terjatev pri tem sodišču.

b) Prenos v izterjavo

120. člen
(Pravice upnika)

S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico
zahtevati od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je
naveden v sklepu o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter
storiti vse, kar je potrebno za ohranitev in uveljavitev prene-
sene terjatve in uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je
bila dana v njeno zavarovanje.

S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravi-
ce, da bi v breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi dolžni-
kovemu dolžniku odpustil dolg, ali da bi s preneseno terja-
tvijo sicer razpolagal, niti pravice, da bi z dolžnikovim dolž-
nikom sklenil pogodbo, naj o terjatvi, če je ta sporna,
odloči arbitraža.

Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izter-
javo, lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore,
ki bi jih lahko uveljavljal proti dolžniku.

Če dolžnik odstopi preneseno terjatev po prenosu, to
nima pravnega učinka na pravice, ki jih je s prenosom
pridobil upnik.

121. člen
(Prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi)

Prenos v izterjavo terjatve, ki je vpisana v zemljiški
knjigi, se uradno zaznamuje.

122. člen
(Če je obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena z

izročitvijo stvari)
Če je obveznost dolžnikovega dolžnika, da poravna

terjatev, odvisna od obveznosti dolžnika, da mu izroči dolo-
čeno stvar, ki je v dolžnikovi posesti, in je ta obveznost
ugotovljena s pravnomočno sodbo, izda sodišče na pred-
log upnika, na katerega je bila terjatev prenesena v izterja-
vo, sklep, da mora dolžnik izročiti to stvar sodišču, ki jo bo
izročilo dolžnikovemu dolžniku.

Proti dolžniku, ki v določenem roku ne izroči stvari,
dovoli sodišče na upnikov predlog izvršbo za izročitev stva-
ri.

Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.

123. člen
(Obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve)
Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve,

mora o tem nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu odgo-
varja za škodo, ki mu jo s tem povzroči.

124. člen
(Zamuda pri izterjavi prenesene terjatve)

Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot
bi moral, odgovarja za škodo, ki jo s tem povzroči dolžniku
oziroma drugemu upniku, za čigar terjatev je sodišče zaru-
bilo dolžnikovo terjatev.

V tem primeru lahko sodišče na predlog drugega up-
nika razveljavi sklep o prenosu terjatve na nevestnega up-
nika in prenese terjatev na drugega upnika.

125. člen
(Poplačilo upnika)

Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v iz-
terjavo, je poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal.
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126. člen
(Izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev)

Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več, kot zna-
ša njegova terjatev, mora presežek položiti pri sodišču.

Sodišče izroči ta presežek drugim zastavnim upnikom,
ki imajo do njega pravico, oziroma dolžniku.

Upniku, ki je položil presežek izterjanega zneska, vrne
sodišče položeno varščino.

c) Prenos namesto plačila

127. člen
S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev

do prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega
odstopa terjatve.

Če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravi-
co, ki je vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po
uradni dolžnosti tudi zastavno pravico na upnika.

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto
plačila, je s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta
terjatev znaša.

Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžni-
kovi odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene ter-
jatve.

6. Posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne
denarne prejemke

128. člen
(Uporaba določb tega poglavja)

Za izvršbo na plačo se uporabljajo določbe tega po-
glavja, če ni v drugih določbah tega zakona drugače določe-
no.

Določbe tega zakona, ki urejajo izvršbo na plačo, se
smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadome-
stilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in
druge stalne denarne prejemke, če zakon ne določa druga-
če.

129. člen
(Sklep o izvršbi)

S sklepom o izvršbi na plačo zarubi sodišče določen
del plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti
tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek
oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo.

130. člen
(Povečanje plače)

Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do
katere je prišlo po vročitvi sklepa.

131. člen
(Če ima več oseb pravico do preživnine)

Če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico
do rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek
njihovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko predmet
izvršbe, sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov v
sorazmerju z višino njegove terjatve.

Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma
na druge stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za
izvršbo za terjatev iz prvega odstavka tega člena, sodišče v
smislu prvega odstavka tega člena spremeni prej izdani sklep
o izvršbi in določi zneske, ki se bodo v prihodnje izplačevali
posameznim upnikom.

V primeru iz drugega odstavka tega člena se sklep o
izvršbi vroči tudi prejšnjim upnikom, ki se lahko zoper njega
pritožijo.

132. člen
(Kraj plačila)

Terjatev, za katero ni predpisano brezgotovinsko plači-
lo, izterja upnik neposredno pri delodajalcu, ki dolžniku
izplačuje plačo.

Upnik ima pravico zahtevati, da se mu odtegnjeni zne-
sek na stroške dolžnika izplača po pošti na navedeni naslov
po odbitku poštnih stroškov.

133. člen
(Prenehanje delovnega razmerja)

Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep
o izvršbi tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik
novo delovno razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu
delodajalcu vročen sklep o izvršbi.

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem
razmerju, mora nemudoma s priporočeno pošiljko poslati
sklep o izvršbi novemu delodajalcu in o tem obvestiti sodiš-
če.

Če delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem
razmerju, ne ve za novega delodajalca, mora o tem nemudo-
ma obvestiti sodišče. Sodišče o tem obvesti upnika in ga
pozove, naj v določenem roku sporoči sodišču, kdo je dolž-
nikov novi delodajalec. Če upnik tega ne stori v roku, sodiš-
če ustavi izvršbo.

134. člen
(Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih

zneskov)
Upnik lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postop-

ku s sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse zne-
ske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi.

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko upnik vloži
do konca izvršilnega postopka.

Sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu ugodi,
ima učinek sklepa o izvršbi.

Delodajalec, ki ni ravnal po sklepu o izvršbi ali po
drugem in tretjem odstavku 133. člena tega zakona, je
odgovoren tudi za škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik.

135. člen
(Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo)

Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam
dolžnik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek
sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo.

Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačil-
na prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo
terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za ško-
do, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanj-
šanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ter odškodnine za
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

7. Izvršba na sredstva na dolžnikovih računih

a) Uporaba določb tega poglavja

136. člen
Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na

računu pri organizaciji za plačilni promet, banki ali hranilnici
kot tudi za izvršbo na hranilno vlogo, ki jo ima dolžnik na
računu pri banki ali hranilnici, se uporabljajo določbe o
izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače.



Stran 3656 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

b) Izvršba na sredstva na računu pri banki in na hranilno
vlogo

137. člen
(Omejitev izvršbe)

Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na hranilni vlogi
ali na tekočem računu, iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz
izvršbe (101. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (102.
člen) ni mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke,
nakazane za tekoči mesec.

138. člen
(Sklep o izvršbi)

S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik na računu pri banki, naloži sodišče banki, naj blokira
dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in
po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku.

Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o
tem obvesti banko.

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža
in prenosa v izterjavo.

139. člen
(Izvršba na sredstva na deviznem računu)

Če je sodišče dovolilo izvršbo na sredstva na dolžniko-
vem deviznem računu, preračuna banka devize v tolarje po
nakupnem tečaju banke na dan plačila.

Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto,
sodišče na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te
terjatve v tuji valuti z dolžnikovega deviznega računa.

Terjatev v tuji valuti izplača banka na način, ki ga dolo-
čajo devizni predpisi.

140. člen
(Podatki o računu)

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti banko ali
hranilnico, pri kateri ima dolžnik račun, številko računa, in
številko svojega žiro računa, če mora biti plačilo izvršeno
preko njega.

Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti po-
datkov o dolžnikovem računu, navede banko, pri kateri naj
sodišče opravi poizvedbe o dolžnikovem računu oziroma
hranilni vlogi.

Banka mora sodišču nemudoma sporočiti zahtevane
podatke. O zahtevi sodišča banka ne sme obvestiti dolžnika.

141. člen
(Če na računu ni sredstev ali če dolžnik ne more z njimi

razpolagati)
Če takrat, ko banka prejme sklep o izvršbi, na dolžni-

kovem računu ni sredstev, ali če dolžnik zaradi vezave s
sredstvi na računu ne more razpolagati, obdrži banka sklep
v evidenci in opravi na njegovi podlagi izplačilo, ko sredstva
prispejo na račun oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi
razpolagati.

Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžni-
kovem računu ni nobenega priliva sredstev, banka vrne
sklep o izvršbi sodišču, ki izvršbo ustavi.

142. člen
(Izvršba na hranilno vlogo)

Za izvršbo na hranilno vlogo veljajo določbe 108.,
116. in 117. člena tega zakona.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
sodišče zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi bila pred
tem dolžniku odvzeta hranilna knjižica.

V primeru iz drugega odstavka tega člena za izvršbo
veljajo pravila, ki veljajo za izvršbo na denarna sredstva na
dolžnikovem računu (138. do 140. člen).

c) Izvršba na sredstva na računu pri organizacijah za
plačilni promet

143. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na sredstva, ki jih
ima dolžnik na računih pri organizacijah za plačilni promet,
je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sedež
organizacije oziroma njene enote, ki vodi dolžnikov račun.

144. člen
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih

skupnosti in javnih zavodov)
Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na

računu država, samoupravna lokalna skupnost ali javni za-
vod, kolikor so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih
temeljnih nalog oziroma dejavnosti.

Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu
samoupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država
za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki
so z zakonom prenesene na samoupravno lokalno skup-
nost.

Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši
stranki o okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega
in drugega odstavka tega člena.

145. člen
(Navedba računa)

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti tudi enoto
organizacije za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolž-
nikova denarna sredstva, ter številko svojega in dolžnikove-
ga žiro računa.

146. člen
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi)

Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolž-
nikovega na upnikov račun še pred pravnomočnostjo sklepa
o izvršbi, razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostoj-
ne listine.

Terjatev, za katero ni predpisano izplačilo preko raču-
na, preko katerega opravlja dolžnik plačilni promet, se izpla-
ča po pravnomočnosti sklepa o izvršbi preko upnikovega
računa pri banki ali hranilnici, oziroma v gotovini.

147. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)

Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po
vrstnem redu, kot prejema sklepe o izvršbi, če ni v zakonu
drugače določeno. Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na
dolžnikovem računu ni sredstev, obdrži sklep v evidenci in
opravi na njegovi podlagi prenos, ko sredstva prispejo na
račun.

Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžniko-
vem računu ni nobenega priliva sredstev, organizacija za pla-
čilni promet vrne sklep o izvršbi sodišču, ki izvršbo ustavi.

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o vrstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi.
Upniku izda na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu
je njegova terjatev.

Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžniko-
vega naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi,
razen če zakon določa drugače.
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Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba
izločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda
pri poplačilu terjatev.

148. člen
(Občasne dajatve)

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačeva-
nje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih pre-
sledkih, plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve
brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red
poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je orga-
nizacija prejela sklep o izvršbi.

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o sklepih o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.

149. člen
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku)

Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu
solidarno odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam
sklep o izvršbi.

Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po
katerem naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če
tega ne stori, se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem
redu, kot so navedeni v predlogu za izvršbo.

Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih enotah
organizacije za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi
tisti enoti, pri kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v
predlogu za izvršbo določil kot prvega solidarnega dolžnika,
oziroma ki je v predlogu naveden na prvem mestu.

Če v primeru iz tretjega odstavka tega člena dolžnik
nima sredstev na računu, pošlje enota organizacije za plačil-
ni promet na upnikovo zahtevo sklep o izvršbi tisti enoti, pri
kateri ima žiro račun naslednji dolžnik.

150. člen
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov)

Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžniko-
vem žiro računu ali drugem računu, preko katerega je poob-
laščen poslovati.

Če na dolžnikovem žiro računu ni sredstev, prenese
organizacija za plačilni promet na žiro račun ustrezen zne-
sek sredstev z drugih dolžnikovih računov, kolikor niso za-
rubljena ali po zakonu izvzeta iz izvršbe.

Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se
bodo poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi.

151. člen
(Izvršba proti podjetniku)

Določbe 143. in 145. do 150. člena se smiselno
uporabljajo tudi za izvršbo na sredstva, ki jih ima zasebnik
(podjetnik ali druga oseba, ki opravlja registrirano dejavnost)
na računu pri banki, preko katerega zanj banka opravlja
plačilni promet.

Deseto poglavje
Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo

premičnine ali da se izroči nepremičnina

1. Splošne določbe

152. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikovo terja-
tev, da se mu izroči določena premičnina ali nepremičnina

ali dobavi določena količina premičnin, je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega so stvari.

153. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na dolžnikovo terjatev iz 152. člena tega zako-
na se opravi z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na
upnika in s prodajo stvari.

154. člen
(Učinek prenosa)

Prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek pre-
nosa dolžnikove denarne terjatve v izterjavo.

155. člen
(Če dolžnikova terjatev še ni zapadla; tožba proti

dolžnikovemu dolžniku)
Če dolžnikova terjatev še ni zapadla, sodišče odloči,

da morajo biti stvari izročene po zapadlosti.
Od dolžnikovega dolžnika, ki ni voljan izročiti stvari,

lahko upnik po pravnomočnosti sklepa o prenosu terjatve
s tožbo zahteva izročitev, če zanjo še nima izvršilnega
naslova.

156. člen
(Uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev)

Določbe o izvršbi na denarno terjatev se smiselno upo-
rabljajo tudi pri izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premičnine ali da se izroči nepremičnina, če ni v tem poglav-
ju določeno kaj drugega.

2. Premičnine

157. člen
(Izročitev premičnin v hrambo)

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve,
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora premičnine,
na katere se nanaša terjatev, izročiti izvršitelju v hrambo.

Glede hrambe stvari se smiselno uporabljajo določbe
85. člena tega zakona.

158. člen
(Prodaja stvari in poplačilo upnika)

Za prodajo premičnin, ki so bile izročene izvršitelju, ter
za poplačilo upnika veljajo določbe tega zakona o izvršbi na
premične stvari.

3. Nepremičnina

159. člen
(Izročitev upniku)

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve,
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora nepremični-
no, na katero se nanaša terjatev, izročiti upniku.

Upnik mora nepremičnino upravljati v imenu in na ra-
čun dolžnika kot dober gospodar in dati sodišču na njegovo
zahtevo obračun o upravljanju.

160. člen
(Prodaja)

Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni,
odkar mu je bila nepremičnina izročena, sodišču predlaga
njeno prodajo.

Če upnik prodaje ne predlaga pravočasno, sodišče
ustavi izvršbo.
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161. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)

Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo do-
ločbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine.

Enajsto poglavje
Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne

pravice

162. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na patent, užitek ali
kakšno podobno dolžnikovo pravico, in za samo izvršbo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik
stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima dolž-
nik začasno prebivališče.

Določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na
stalno prebivališče, se smiselno uporablja tudi za sedež pravne
osebe.

163. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na pravico iz 162. člena tega zakona se opravi z
rubežem te pravice in z vnovčenjem po določbah o prodaji
premičnin.

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen
dolžniku.

S sklepom o izvršbi, s katerim dovoli rubež, sodišče pre-
pove dolžniku razpolagati s to pravico.

Z rubežom pravice pridobi upnik na njej zastavno pravico.

Dvanajsto poglavje
Izvršba na delež družbenika

164. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na delež družbenika v
družbi in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega je sedež družbe.

165. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na delež družbenika v družbi se opravlja z rube-
žem in prodajo deleža.

Rubež deleža družbenika v družbi opravi sodišče s skle-
pom, s katerim družbeniku prepove razpolagati z njegovim
deležem. Sklep vroči sodišče družbeniku in družbi.

Z rubežem deleža družbenika v družbi pridobi upnik na
njem zastavno pravico.

Sodišče odredi vpis zastavne pravice na deležu družbeni-
ka v sodni register. S tem pridobi upnik pravico biti poplačan iz
zarubljenega deleža v družbi tudi proti tistemu, ki pozneje prido-
bi ta delež.

Za prodajo deleža družbenika v družbi se smiselno upo-
rabljajo določbe tega zakona o prodaji nepremičnin.

Trinajsto poglavje
Izvršba na nepremičnine

1. Splošne določbe

166. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in
za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju

katerega je nepremičnina, če ta zakon glede izvršbe na
nepremičnine ne določa drugače.

Če ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je
krajevno pristojno za dovolitev izvršbe in za samo izvršbo
tisto sodišče, na območju katerega je nepremičnina, ki je
kot predmet izvršbe v predlogu za izvršbo navedena na
prvem mestu.

167. člen
(Izvršilna dejanja)

Izvršba na nepremičnino se opravi z zaznambo sklepa
o izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremič-
nine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz
zneska, dobljenega s prodajo.

168. člen
(Dokaz o dolžnikovi lastnini)

Predlogu za izvršbo na nepremičnino mora upnik prilo-
žiti izpisek iz zemljiške knjige kot dokaz, da je nepremičnina
vpisana kot dolžnikova lastnina.

Za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, se
uporablja določba 211. člena tega zakona.

Če je lastninska pravica na nepremičnini iz prvega od-
stavka tega člena vpisana v zemljiški knjigi na nekoga druge-
ga, mora upnik priložiti listino, ki je primerna za vpis dolžni-
kove lastninske pravice.

V primeru iz tretjega odstavka tega člena opravi sodiš-
če vpis po uradni dolžnosti.

Upnik, ki nima niti listine, primerne za vpis dolžnikove
lastninske pravice, lahko s tožbo zahteva vpis te pravice na
dolžnika.

Izvršilni postopek se nadaljuje po pravnomočnosti skle-
pa o vpisu.

169. člen
(Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga

sredstva ali na drugo nepremičnino)
Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi

predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, ali naj
opravi izvršbo na drugi nepremičnini.

Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi
v osmih dneh od vročitve.

Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodi-
šče sklep o predlogu. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno,
da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s
prodajo druge nepremičnine.

Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvrš-
bo na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne de-
narne prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik
izkaže za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od
izdaje sklepa o dolžnikovem predlogu.

Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane
zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler
upnikova terjatev ni poplačana.

170. člen
(Zaznamba izvršbe)

Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v
zemljiški knjigi.

S to zaznambo pridobi upnik pravico dobiti za svojo
terjatev poplačilo iz nepremičnine (poplačilna pravica) tudi v
primeru, če pridobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini
lastninsko pravico.

Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil
zastavne pravice, pridobi z zaznambo sklepa o izvršbi pravi-
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co dobiti poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi
pozneje na njej zastavno pravico ali poplačilno pravico.

171. člen
(Pristop k izvršbi)

Po zaznambi sklepa o izvršbi sodišče ne more za po-
ravnavo kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika
opraviti posebnega postopka izvršbe na isto nepremičnino.

Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje izdalo sklep
o izvršbi na isto nepremičnino, pristopi k že začeti izvršbi.

K začeti izvršbi je mogoče pristopiti do pravnomočnosti
sklepa o domiku nepremičnine kupcu.

O pristopu k izvršbi obvesti sodišče upnika, v čigar
korist je bila prej vpisana zaznamba.

172. člen
(Poplačilo zastavnega upnika)

Pri izvršbi na nepremičnino dobi poplačilo tudi zastavni
upnik, ki ni predlagal izvršbe.

173. člen
(Prenehanje zastavne pravice)

Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica ugasne z
dnem, ko postane sklep o izročitvi nepremičnine kupcu
pravnomočen (192. člen), čeprav zastavni upniki niso po-
polnoma poplačani.

Kupec nepremičnine in zastavni upnik se lahko spora-
zumeta, da ostane zastavna pravica na nepremičnini tudi po
pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine, kupec pa
prevzame toliko dolžnikovega dolga proti temu upniku, koli-
kor bi mu ga pripadlo v izvršilnem postopku.

V primeru iz drugega odstavka se kupnina zmanjša za
prevzeti dolg.

174. člen
(Služnosti in realna bremena)

Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne
ugasnejo.

S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služ-
nosti in realna bremena, ki so bila vpisana v zemljiški knjigi
pred pravicami zastavnih upnikov in pred poplačilno pravico
upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo.

Druge osebne služnosti in druga realna bremena s
prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki teh
pravic s kupcem kako drugače dogovorijo.

175. člen
(Najemno in zakupno razmerje)

Najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo
stvari, ki je predmet najema ali zakupa.

Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca ozi-
roma zakupodajalca.

176. člen
(Ogled nepremičnine)

Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine,
na njegovo zahtevo dovoli, da si jo ogleda.

Čas in način ogleda določi sodišče v odredbi o prodaji
nepremičnine.

2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe

177. člen
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in

gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno

preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter
drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za
uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno za-
stavno pravico na nepremičninah (hipoteko).

3. Ugotovitev vrednosti nepremičnine

178. člen
(Način ugotovitve vrednosti)

Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi ce-
nitve izvedencev po tržni ceni na dan cenitve.

Pri ugotavljanju vrednosti se upošteva morebitno zmanj-
šanje vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po
prodaji določene pravice.

Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje osem dni
pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z
odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stran-
ka izkaže za verjetno, da se je ta od prejšnje ugotovitve
vrednosti do dneva prodaje precej spremenila.

179. člen
(Sklep o ugotovitvi vrednosti)

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom.
Zoper ta sklep se lahko pritoži poleg dolžnika tudi vsak,

ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo.

180. člen
(Ustavitev izvršbe po predlogu)

Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljene-
ga s prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred
upnikom, ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodi-
šče ustavi izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine
niti delno ne krije terjatve upnika, ki je predlagal izvršbo.

Ustavitev izvršbe lahko predlaga v osmih dneh od vroči-
tve odredbe o prodaji.

Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je
glede na verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je
predlagal izvršbo, prodaja smotrna.

4. Prodaja nepremičnine

181. člen
(Odredba o prodaji)

Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine
izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine; v njej določi
način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo
nepremičnina prodana na dražbi.

Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti
sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi
vrednosti nepremičnine.

V odredbi o prodaji se posebej opozori na možnost, da
se vrednost nepremičnine dokončno ugotovi na prodajnem
naroku (četrti odstavek 178. člena).

Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski,
lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.

Sodišče lahko upniku dovoli, da objavi odredbo o pro-
daji nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja. Stroški
objave bremenijo upnika.

Od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do
dneva prodaje mora preteči najmanj trideset dni.

Odredbo o prodaji vroči sodišče strankam, zastavnim
upnikom, drugim udeležencem postopka, osebam, ki imajo
vknjiženo predkupno pravico, in pristojnemu upravnemu or-
ganu.
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182. člen
(Predkupna pravica)

Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno
pravico na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima pred-
nost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani
dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji.

Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogod-
bo, povabi sodišče predkupnega upravičenca, naj izjavi na
zapisnik pri sodišču, ali želi izkoristiti svojo pravico.

Če predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima
najboljši ponudnik ali kupec pri neposredni pogodbi pravico
takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je pred-
kupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico,
ponuditi višjo ceno.

183. člen
(Način prodaje)

Nepremičnina se proda na javni dražbi.
Narok za prodajo nepremičnine se opravi v sodnem

poslopju, če sodišče ne odloči drugače.
Stranke in zastavni upniki se lahko ves čas izvršilnega

postopka do izdaje odredbe o prodaji sporazumejo, naj se
nepremičnina v določenem roku proda z neposredno po-
godbo.

Sporazum, da naj se nepremičnina proda z neposred-
no pogodbo, mora biti sklenjen v pisni obliki.

Sporazum o prodaji z neposredno pogodbo se pošlje
pristojnemu davčnemu organu.

Pogodba o neposredni prodaji ima učinek od dneva,
ko postane sklep o domiku (190. člen) pravnomočen.

184. člen
(Pogoji za prodajo)

Pogoji za prodajo morajo poleg drugih podatkov nava-
jati:

1. natančnejši opis nepremičnine s pritiklinami;
2. služnosti in realna bremena, ki jih mora kupec prev-

zeti;
3. vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo

sodišče;
4. ceno, za katero se sme nepremičnina prodati;
5. rok, v katerem mora kupec položiti kupnino;
6. način prodaje;
7. znesek varščine.
Rok, v katerem mora kupec položiti kupnino v hrambo

izvršitelju, ne sme biti daljši od šestih mesecev od dneva
prodaje, ne glede na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali v
obrokih.

Obresti, ki so se natekle v času hrambe kupnine, je
izvršitelj dolžan izročiti dolžniku z dnem izročitve zneska
terjatve upniku.

185. člen
(Položitev varščine)

Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki prej položijo
varščino.

Če se sklene neposredna pogodba, položi kupec var-
ščino tistemu, s katerim jo je sklenil, in to neposredno pred
sklenitvijo pogodbe.

Varščine sta oproščena upnik, na čigar predlog je so-
dišče dovolilo izvršbo, in zastavni upnik, če njuni terjatvi
dosegata varščino, in če se da glede na njun vrstni red in
ugotovljeno vrednost nepremičnine varščina poravnati iz kup-
nine.

Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepre-
mičnine.

Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo
varščino nazaj takoj po koncu javne dražbe.

186. člen
(Če je pri prodaji navzoč en sam ponudnik)

Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je
navzoč en sam ponudnik.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče
na predlog stranke ali zastavnega upnika glede na okolišči-
ne primera preloži prodajni narok.

187. člen
(Kdo ne more biti kupec)

Ne na dražbi ne pri neposredni pogodbi ne more biti
kupec dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sode-
luje pri prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu
ne more pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe.

188. člen
(Prodajna cena)

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti
prodana pod ugotovljeno vrednostjo.

Če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče
prodati, razpiše sodišče drugi narok, na katerem se sme
nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar
ne za manj kot za polovico te vrednosti.

Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj
trideset dni.

Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim
teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se
stranki in zastavni upniki lahko sporazumejo, da sme biti
nepremičnina prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od ugo-
tovljene vrednosti, oziroma nižjo od polovice te vrednosti.

Drugi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporab-
ljata tudi v primeru prodaje z neposredno pogodbo.

189. člen
(Prodajni narok in domik)

Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok,
razglasi, da se začenja dražba.

Dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je
dana najugodnejša ponudba.

Ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponud-
nik je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je temu ponudni-
ku domaknjena nepremičnina.

O domiku nepremičnine izda sodišče sklep, ki ga raz-
glasi na sodni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odred-
bo o prodaji, ter vsem udeležencem dražbe.

Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobri-
tev po zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri
ponudnik je ponudil najvišjo ceno, pridobi odobritev in nato
izda sklep o domiku. Če je odobritev odklonjena, dražba
nima učinka in sodišče izda sklep o zavrnitvi domika.

190. člen
(Domik pri prodaji z neposredno pogodbo)

Sodišče izda sklep, s katerim domakne nepremičnino,
prodano z neposredno pogodbo, ko ugotovi, da so izpolnje-
ni pogoji za veljavnost prodaje.

Sklep o domiku razglasi na sodni deski in ga vroči
vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji, ter kupcu.

191. člen
(Položitev kupnine)

Kupec mora položiti kupnino v roku, ki je določen v
odredbi o prodaji.
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Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve
kupnine do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o
poplačilu. Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim
sklepom.

Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, sodiš-
če prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.

Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo pro-
dajo in nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in
pri novi prodaji.

192. člen
(Izročitev nepremičnine kupcu)

Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi
kupnine izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kup-
cu in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj
lastninska pravica na nepremičnini.

V primeru, ko dolžnik pridobi najemno pravico po 210.
členu tega zakona, se v sklepu določi, kdaj se je dolžnik
dolžan izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja.
Sklep je izvršilni naslov za izselitev.

Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu vroči sodišče
vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji.

Nepremičnino izroči sodišče kupcu še pred pravno-
močnostjo sklepa o izročitvi.

193. člen
(Varstvo kupčevih pravic)

Razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravno-
močnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva
na pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu tega
zakona.

194. člen
(Ustavitev izvršbe)

Če nepremičnine ni bilo mogoče prodati niti na drugem
naroku, dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov pred-
log.

Če upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih
od drugega naroka, ali če nepremičnine ni bilo mogoče
prodati na tretjem naroku niti za polovico ugotovljene vred-
nosti, sodišče ustavi izvršbo.

Sodišče ustavi izvršbo s prodajo z neposredno pogod-
bo, če nepremičnine ni bilo mogoče prodati v roku, za
katerega sta se sporazumeli stranki in zastavni upniki (četrti
odstavek 183. člena).

V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena
upnik obdrži zastavno pravico na nepremičnini za zavarova-
nje svoje terjatve.

5. Poplačilo upnikov

195. člen
(Kdaj se poplačajo)

Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu.

196. člen
(Kateri upniki se poplačajo)

Iz kupnine se poplačajo:
1. upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;
2. zastavni upniki, tudi če niso priglasili svojih terjatev;
3. osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne

služnosti in realna bremena;
4. država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;
5. osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega

odstavka 197. člena tega zakona.

197. člen
(Prednost pri poplačilu)

Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej,
in sicer po temle vrstnem redu:

1. stroški izvršilnega postopka;
2. za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo

prodano nepremičnino;
3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz

naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne
zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delav-
cev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispev-
kov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer
ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno
pravico na prodani nepremičnini ali ne.

Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se
poplačajo, če so bile priglašene najkasneje na razdelitve-
nem naroku in če so dokazane z izvršilnim naslovom.

Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega
člena, se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi
nepremičnine kupcu.

198. člen
(Vrstni red drugih terjatev)

Po poplačilu terjatev iz 197. člena tega zakona se
poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico,
terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvrš-
bo, ter nadomestila za osebne služnosti in realna bremena,
ki s prodajo ugasnejo.

Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po
vrsti, kot so pridobili zastavno oziroma poplačilno pravico,
oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti in
realna bremena vpisana v zemljiški knjigi.

Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predlo-
ga za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni
red kot glavna terjatev.

Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se
poplačajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 197.
člena tega zakona za čas, za katerega se ne poplačajo po
omenjenih določbah.

199. člen
(Nadomestila za osebne služnosti in realna bremena)

Če se o nadomestilu za osebne služnosti ali realna
bremena, ki s prodajo ugasnejo, upravičenci in upniki, ki so
po vrstnem redu za poplačilo za njimi, ne morejo sporazu-
meti, ga določi sodišče; pri tem upošteva zlasti čas, kolikor
bi služnost oziroma breme še trajala, njuno vrednost ter
starost upravičencev.

Kupec in upravičenec do osebne služnosti ali realnega
bremena se lahko sporazumeta, da kupec prevzame služ-
nost oziroma realno breme, nadomestilo, določeno po pr-
vem odstavku tega člena, pa se odbije od kupnine.

200. člen
(Sorazmerno poplačilo terjatev)

Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v soraz-
merju z njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne
zadošča za njihovo popolno poplačilo.

201. člen
(Izpodbijanje terjatev)

Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz
kupnine, lahko izpodbija terjatev drugega upnika, njeno viši-
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no in vrstni red, po katerem ima ta pravico do poplačila,
kolikor to vpliva na njegovo poplačilo.

Terjatev je mogoče izpodbijati najkasneje na razdelitve-
nem naroku.

202. člen
(Napotitev na pravdo)

Tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v do-
ločenem roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od
spornih dejstev; sicer pa samo odloči o spornem dejstvu pri
izpodbijanju.

Sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve
so sporne, dokler ni končana pravda.

Znesek, ki se nanaša na sporno terjatev, ostane v
hrambi pri sodišču.

Če se pravda ne začne v določenem roku, ravna sodiš-
če, kot da terjatev ni sporna.

Določba četrtega odstavka tega člena ne posega v
pravico tistega, ki izpodbija terjatev, da tudi po koncu po-
stopka začne pravdo zoper tistega, čigar terjatev izpodbija.

6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih
terjatev

203. člen
(Nezapadla terjatev)

Terjatev zastavnega upnika, ki še ni zapadla do dneva
izdaje sklepa o poplačilu in zanjo niso bile dogovorjene
obresti, se poplača po odbitku zneska, ki ustreza zakoniti
obrestni meri zamudnih obresti za čas od izdaje sklepa o
poplačilu do njene zapadlosti.

Če so bile za nezapadlo terjatev dogovorjene obresti,
se terjatev poplača skupaj z dogovorjenimi obrestmi, obra-
čunanimi do dneva, ko je bil izdan sklep o poplačilu.

204. člen
(Nezapadla terjatev občasnih prejemkov)

Če so terjatve občasnih prejemkov iz naslova zakonite
preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne
zmožnosti, in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, zavarovane z zastavno pravico,
zapadejo pa po izdaji sklepa o poplačilu, se poravnajo na
izrecno zahtevo upnika.

Te terjatve se obračunavajo smiselno na način, kot se
obračunava nadomestilo za osebno služnost ali realno bre-
me.

205. člen
(Pogojna terjatev)

Znesek, potreben za poplačilo terjatve, ki je zavarova-
na z zastavno pravico, vendar je odvisna od pogoja, se izloči
in izroči v hrambo sodišču ter izplača, ko nastopi odložni
pogoj, oziroma ko je gotovo, da razvezni pogoj ne bo nasto-
pil.

Če odložni pogoj ne nastopi, oziroma če nastopi raz-
vezni pogoj, se iz izločenega zneska poplačajo upniki, kate-
rih terjatve niso bile popolnoma poplačane ali sploh niso bile
poplačane; če takih upnikov ni ali če z njihovim poplačilom
ni izčrpan ves znesek, pa se ta znesek oziroma ostanek
izroči dolžniku.

206. člen
(Predznamba zastavne pravice in zaznamba spora)
Če je v zemljiški knjigi vpisana predznamba zastavne

pravice in tisti, v čigar korist je vpisana, dokaže, da je v teku

postopek za njeno opravičilo, oziroma da še ni pretekel rok
za ta postopek, se terjatev, na katero se predznamba nana-
ša, poravna na enak način kot terjatev z odložnim pogojem.

Terjatev, za katero je v zemljiški knjigi vpisana zaznam-
ba spora za izbris zastavne pravice ali zaznamba kakšnega
drugega spora, se poravna na enak način kot terjatev z
razveznim pogojem.

7. Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbris pravic
in bremen

207. člen
(Razdelitveni narok)

Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kup-
cu določi sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega s
prodajo.

Na narok povabi sodišče poleg strank tudi tiste, ki
imajo po stanju spisov in po podatkih iz zemljiške knjige
pravico do poplačila iz tega zneska.

V vabilu opozori sodišče te osebe, da bodo terjatve
upnikov, ki ne pridejo na narok, vzete po stanju, kot izhaja iz
zemljiške knjige in spisov, in da lahko samo še na razdelitve-
nem naroku izpodbijajo obstoj drugih terjatev, njihovo višino
in vrstni red, po katerem imajo pravico do poplačila.

Na naroku se razpravlja o poplačilu upnikov in drugih
oseb, ki uveljavljajo poplačilne zahtevke.

208. člen
(Sklep o poplačilu)

O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravi-
co do poplačila, odloči sodišče s sklepom po opravljenem
naroku. Pri tem upošteva stanje, kot izhaja iz spisov in iz
zemljiške knjige, ter stanje, ki ga je ugotovilo na naroku.

Terjatve upnikov se obračunajo po stanju na dan razde-
litvenega naroka.

V sklepu iz prvega odstavka tega člena upošteva sodiš-
če samo tiste terjatve, glede katerih je sklep o izvršbi postal
pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka.

Terjatve, glede katerih sklep o izvršbi ni postal pravno-
močen najkasneje na dan razdelitvenega naroka, se popla-
čajo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi iz morebitnega
preostanka kupnine, ostanek pa se vrne dolžniku.

Pritožba zoper sklep o poplačilu zadrži njegovo izvrši-
tev, če bi sklep, s katerim bi bilo pritožbi ugodeno, lahko
vplival na poplačilo.

209. člen
(Izbris pravic in bremen)

Po pravnomočnosti sklepa o poplačilu odloči sodišče s
sklepom, da se v zemljiški knjigi izbrišejo vpisane pravice in
bremena, razen tistih, ki ostanejo na nepremičnini tudi po
izročitvi nepremičnine kupcu, ali jih je kupec prevzel.

8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju

210. člen
Dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stano-

vanjski hiši ali prodanem stanovanju, ima pravico stanovati v
tej hiši oziroma stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva
prodaje dalje.

Predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja, mora
dolžnik vložiti v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, vendar
najkasneje do dražbenega naroka, sicer to pravico izgubi.

Dolžnik, ki obdrži pravico stanovati na prodani družin-
ski stanovanjski hiši ali stanovanju, je od dneva izdaje sklepa
o izročitvi nepremičnine dalje dolžan plačevati najemnino za



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 3663

profitno stanovanje. Če se kupec in dolžnik o višini najemni-
ne ne sporazumeta, jo določi sodišče v nepravdnem po-
stopku.

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, ka-
dar sta družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v
izvršilnem postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova po-
sojila, vzetega za izgradnjo oziroma nakup družinske stano-
vanjske hiše ali stanovanja, ali zaradi izterjave terjatve, ki je
bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na
tej hiši oziroma stanovanju.

9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo

211. člen
Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana

nepremičnina, uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo, mora upnik v predlogu za izvršbo navesti,
kje je nepremičnina, njeno ime, meje in površino, oziroma
druge podatke, potrebne za njeno identifikacijo.

V takem primeru opravi sodišče rubež nepremičnine,
za katero je predlagana izvršba, in povabi na narok upnika,
dolžnika in mejaše.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in
mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Štirinajsto poglavje
Sodni penali

212. člen
O upnikovi zahtevi, naj se dolžniku nedenarne obvez-

nosti, ki izhaja iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih
penalov, odloči sodišče v izvršilnem postopku.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih
penalov izda sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi.

Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej,
dokler ne predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega odstav-
ka tega člena.

Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več
upravičen do sodnih penalov.

Tretji razdelek
IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE

Petnajsto poglavje
Izročitev in dobava premičnin

1. Krajevna pristojnost

213. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo za izročitev ene ali

več določenih stvari, ali določene količine nadomestnih stva-
ri, in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega so stvari.

2. Izročitev določenih stvari

214. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)

Izvršba za izročitev ene ali več določenih stvari, ki so
pri dolžniku, se opravi tako, da izvršitelj te stvari vzame
dolžniku in jih proti potrdilu izroči upniku.

Po prvem odstavku tega člena se opravi izvršba tudi,
kadar so stvari pri kom drugem, ki jih je voljan izročiti izvršite-
lju.

Če drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga
sodišču, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu
za izročitev stvari.

Za postopek s predlogom iz tretjega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi
na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine (152. do
156. člen).

215. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom

drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom

drugem, sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost
in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku
izplačati to vrednost upniku.

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolž-
niku izvršbo.

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega čle-
na v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen, da stvari niso
bile najdene.

Če upnik v predpisanem roku ne predlaga, naj mu
dolžnik izplača vrednost stvari, sodišče ustavi izvršbo.

3. Dobava nadomestnih stvari

216. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)

Če se izvršilni naslov glasi na dobavo določene količi-
ne nadomestnih stvari, ki so pri dolžniku ali pri kom drugem,
se izvršba opravi tako, kot je predpisano za izročitev določe-
nih stvari.

217. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom

drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom

drugem, lahko upnik predlaga, naj se izvršba opravi tako, da
ga sodišče pooblasti, da sme v določenem roku na dolžni-
kove stroške te stvari kupiti kje drugje.

Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odlo-
či, naj dolžnik založi pri izvršitelju znesek, ki je potreben za
nakup stvari. Obresti iz naslova založenega zneska je dolžan
izvršitelj izročiti dolžniku ob nakupu stvari.

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolž-
niku izvršbo.

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega čle-
na v osmih dneh od dneva, ko mu je sodišče sporočilo, da
izvršbe ni moglo opraviti.

Če upnik v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne
predlaga nakupa stvari drugje, sodišče ustavi izvršbo, razen
če je upnik v roku iz tretjega odstavka 215. člena predlagal,
naj mu dolžnik plača vrednost stvari, ki bi mu jih bil moral
dobaviti.

218. člen
(Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje)

Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni
mogel kupiti drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari niti
drugje ni mogoče kupiti, oceni sodišče na njegov predlog
njihovo vrednost in s sklepom odloči, da mora dolžnik v
določenem roku plačati to vrednost upniku.

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolž-
niku izvršbo.
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Upnik lahko predlog, naj mu dolžnik plača vrednost
stvari, vloži v osmih dneh od dneva, ko izteče rok za nakup
stvari drugje, oziroma v roku, ki mu ga določi sodišče v
primeru, ko je izkazal za verjetno, da stvari tudi drugje ni
mogoče kupiti.

Če upnik predloga ne vloži v tem roku, sodišče ustavi
izvršbo.

4. Pravica do odškodnine

219. člen
Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o

plačilu vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni prizade-
ta upnikova pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrni-
tev škode, ki mu jo je povzročil s tem, da mu stvari ni izročil
oziroma dobavil.

Šestnajsto poglavje
Izpraznitev in izročitev nepremičnin

220. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in
izročitev nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristoj-
no sodišče, na območju katerega je nepremičnina.

221. člen
(Način izvršbe)

Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se opravi
tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku, po-
tem ko iz nje odstrani osebe in stvari.

Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po
preteku osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep
o izvršbi.

Upnik mora zagotoviti vse, kar je potrebno za opravo
dejanj iz prvega odstavka tega člena, zlasti delovno silo,
prevozno sredstvo in prostor za hrambo stvari. Sodišče ga
na to dolžnost opozori v sklepu o izvršbi.

Če upnik ne ravna po prejšnjem odstavku tega člena,
niti ne predlaga odloga izvršbe, sodišče ustavi izvršbo.

222. člen
(Odstranitev premičnin)

Premičnine, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžni-
ku, če ta ni navzoč, pa odraslemu članu njegovega gospo-
dinjstva ali njegovemu pooblaščencu.

Če pri izvršilnih dejanjih ni nikogar, kateremu se smejo
stvari izročiti, ali če jih ti nočejo sprejeti, se stvari izročijo na
dolžnikove stroške v hrambo komu drugemu.

O izročitvi v hrambo in o stroških hrambe obvesti izvrši-
telj dolžnika in mu da primeren rok, v katerem lahko zahteva
izročitev stvari, potem ko povrne stroške za hrambo.

Sodišče opozori dolžnika, da bodo po izteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena stvari prodane, iz izkupička
pa bodo poravnani stroški za njihovo hrambo in prodajo.

223. člen
(Prodaja premičnih stvari)

Sodišče dovoli po uradni dolžnosti prodajo stvari na
dolžnikove stroške, če ta v danem roku ne zahteva njihove
izročitve in ne povrne stroškov hrambe.

Del s prodajo doseženega izkupička, ki ostane po
poravnavi stroškov hrambe in prodaje stvari, ostane pri
izvršitelju za dolžnika.

Za prodajo stvari se uporabljajo določbe tega zakona o
izvršbi na premičninah.

Sedemnajsto poglavje
Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti

224. člen
(Krajevna pristojnost)

Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti,
dopustiti, da kdo drug kaj stori, ali se česa vzdržati, je za
odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega mora dolžnik izpol-
niti obveznost iz izvršilnega naslova.

225. člen
(Dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug)

Na podlagi izvršilnega naslova, po katerem mora dolž-
nik storiti nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba
opravi tako, da sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove
stroške zaupa to nekomu drugemu, ali da to stori sam.

Upnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga, naj sodiš-
če s sklepom naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki
bodo nastali s tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil
to dejanje.

Dokončen sklep o višini stroškov iz drugega odstavka
tega člena izda sodišče na upnikov oziroma dolžnikov pred-
log.

Upnik lahko predlaga izvršbo na podlagi sklepa, ki ga
izda sodišče po drugem odstavku tega člena, še pred nje-
govo pravnomočnostjo, na podlagi sklepa, ki ga izda sodi-
šče po tretjem odstavku tega člena, pa šele po njegovi
pravnomočnosti.

226. člen
(Dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik)

Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar
ne more namesto njega storiti nihče drug, mu določi sodišče
s sklepom o izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti.

S sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen
za primer, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil obvez-
nosti. Fizični osebi izreče sodišče denarno kazen največ do
1,000.000 tolarjev, pravni osebi in podjetniku pa do
50,000.000 tolarjev.

Če dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po
uradni dolžnosti izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni
kazni. Hkrati izda sodišče nov sklep, s katerim določi dolžni-
ku nov rok za izpolnitev obveznosti in izreče novo denarno
kazen, višjo kot v prejšnjem sklepu, za primer, če dolžnik niti
v novem roku ne bo izpolnil obveznosti.

Zoper dolžnika, ki kljub drugi izrečeni kazni ne izpolni
svoje obveznosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je
določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, vse
dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne
doseže desetkratnega zneska iz drugega odstavka tega
člena.

Sodišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih
mejah upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolž-
nik, ter druge okoliščine primera.

227. člen
(Dopustitev in opustitev)

Sodišče opravi izvršbo tako, kot je določeno v prvem
do tretjem in v petem odstavku 226. člena tega zakona, tudi
tedaj, kadar ravna dolžnik v nasprotju s tem, da mora nekaj
dopustiti ali opustiti.

Sodišče na upnikov predlog s sklepom odloči, da mora
dolžnik položiti varščino za škodo, za katero upnik izkaže,
da jo bo verjetno utrpel, če bo dolžnik še naprej ravnal v
nasprotju s svojo obveznostjo.
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Čas trajanja varščine določi sodišče glede na okolišči-
ne primera.

Na podlagi sklepa o položitvi varščine se opravi na
upnikov predlog izvršba.

228. člen
(Vzpostavitev prejšnjega stanja)

Če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obvez-
nostjo iz izvršilnega naslova nastala sprememba, ki ni v skladu
z upnikovo pravico, sodišče upnika na njegov predlog poob-
lasti, da sam, če je treba, pa tudi s pomočjo izvršitelja, na
dolžnikove stroške in nevarnost vzpostavi prejšnje stanje.

Glede založitve zneska, potrebnega za stroške za vzpo-
stavitev prejšnjega stanja, in glede dokončne višine teh stroš-
kov, se uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka
225. člena tega zakona.

229. člen
(Ponovno motenje posesti)

Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v po-
stopku zaradi motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil
svojo obveznost, oziroma je bila proti njemu opravljena izvrš-
ba, potem pa je ponovno motil posest na način, ki se v
bistvu ni razlikoval od prejšnjega motenja, izda sodišče na
upnikov predlog na podlagi istega izvršilnega naslova nov
sklep o izvršbi, s katerim naloži vrnitev stvari v posest, oziro-
ma sklep o izvršbi, s katerim izreče kazen za neizvršitev
dejanja, ki ga more opraviti le dolžnik.

Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena lahko
poda upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel za
ponovno motenje posesti, najkasneje pa v enem letu od
ponovljenega motenja.

Osemnajsto poglavje
Vrnitev delavca na delo

230. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo
na podlagi izvršilnega naslova, po katerem je delodajalec
dolžan vrniti delavca na delo ali mu znova zaupati delo oziro-
ma delovne naloge, ki jih je prej opravljal, je krajevno pristoj-
no sodišče, na območju katerega ima delodajalec prebiva-
lišče oziroma sedež.

231. člen
(Rok za vložitev predloga za izvršbo)

Predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih
od dneva, ko je pridobil pravico to predlagati.

232. člen
(Način izvršbe)

Izvršba se opravi po 226. členu tega zakona.

233. člen
(Nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo)

Delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predla-
ga, naj sodišče s sklepom odloči, da mu mora delodajalec
izplačati na račun plače mesečne zneske, zapadle od prav-
nomočnosti odločbe pa dotlej, dokler ne bo vrnjen na delo.

Predlog za nadomestilo plače lahko delavec združi s
predlogom za izvršbo ali ga vloži najpozneje do konca izvršil-
nega postopka.

Sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu za nadomesti-
lo plače, ima učinek sklepa o izvršbi.

Delodajalec lahko predlaga, naj sodišče ta sklep razve-
ljavi, če so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi
katerih je bil izdan.

Nadomestilo mesečne plače odmeri sodišče v znesku,
ki bi ga delavec dobil, če bi bil na delu.

Z določbami tega člena ni prizadeta delavčeva pravica,
da lahko svojo terjatev za nadomestilo plače uveljavlja v
postopku pred pristojnim sodiščem.

Če sodišče delno ugodi zahtevku za izplačilo nadome-
stila plače, napoti delavca, da uveljavlja ostanek v postopku
pred pristojnim sodiščem.

Devetnajsto poglavje
Razdelitev stvari

234. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo za razdelitev stvari
ali skupnega premoženja in za samo izvršbo je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega je stvar oziroma
premoženje.

235. člen
(Fizična razdelitev)

Fizično razdelitev dovoli sodišče, če je taka razdelitev
določena v izvršilnem naslovu.

Posamezna dejanja fizične razdelitve opravi izvršitelj.
Izvršitelj povabi udeležence, naj bodo navzoči pri delitvi.

236. člen
(Razdelitev s prodajo)

Če je treba na podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi
razdelitve prodati, se prodaja opravi po določbah tega zako-
na o izvršbi na premičnine oziroma nepremičnine, razen če
se stranke o posameznih vprašanjih sporazumejo drugače.

237. člen
(Stroški postopka)

Stroške izvršbe po določbah tega poglavja plačajo vsi
lastniki v sorazmerju z vrednostjo svojih deležev na skupni
stvari.

Lastnik, ki je povzročil posebne stroške, jih mora povr-
niti tistim, ki so jih imeli.

Dvajseto poglavje
Izjava volje

238. člen
Dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izja-

vo volje, navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za
izpolnjeno s pravnomočnostjo te odločbe.

Dolžnost podati izjavo volje, navedeno v poravnavi (20.
člen), se šteje za izpolnjeno z dnevom njene zapadlosti.

Kadar je izpolnitev dolžnosti izjaviti voljo odvisna od
izpolnitve kakšne upnikove obveznosti, se šteje, da je dolž-
nik podal izjavo takrat, ko je upnik izpolnil svojo obveznost.

Tretji del
ZAVAROVANJE

239. člen
(Uporaba določb o izvršbi)

Določbe tega zakona o izvršbi se smiselno uporabljajo
tudi za zavarovanje, če ni v tem delu zakona drugače določeno.
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240. člen
(Sredstva zavarovanja)

Kot sredstva zavarovanja se smejo dovoliti samo za-
stavna pravica na nepremičnini, zastavna pravica na premič-
nini, zastavna pravica na podlagi sporazuma strank, pred-
hodne odredbe in začasne odredbe.

241. člen
(Nedopustnost zavarovanja)

Ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah, ki po
tem ali drugem zakonu ne morejo biti predmet izvršbe.

Enaindvajseto poglavje
Zastavna pravica na nepremičnini

242. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terja-
tve z zastavno pravico na nepremičnini in za samo zavarova-
nje je pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v kateri je
treba opraviti vpis.

243. člen
(Pogoji za zastavno pravico)

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na
denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z za-
stavno pravico na dolžnikovi nepremičnini.

244. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini)
Na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se

pridobi zastavna pravica z vknjižbo.
Pri vknjižbi zastavne pravice je treba v zemljiški knjigi

zaznamovati izvršljivost terjatve, za katero je dovoljena za-
stavna pravica.

Če je upnik že po pogodbi pridobil zastavno pravico za
terjatev na isti nepremičnini, še preden je terjatev postala
izvršljiva, ali je bila zastavna pravica vknjižena, sodišče na
upnikov predlog dovoli, da se v zemljiški knjigi zaznamuje
izvršljivost terjatve.

Za ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, se uporabljajo določbe 211.
člena tega zakona.

245. člen
(Učinek vknjižbe in zaznambe)

Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti ter-
jatve imata za posledico, da se lahko opravi izvršba na to
nepremičnino tudi proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje.

Dvaindvajseto poglavje
Zastavna pravica na premičnini

246. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terja-
tve z zastavno pravico na premičnini in za samo zavarovanje
je pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.

247. člen
(Pogoji za zastavno pravico)

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na
denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z za-
stavno pravico na dolžnikovi premičnini.

248. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini)
Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem.
Ob rubežu se določi, da zarubljeno stvar hrani izvršitelj.

Triindvajseto poglavje
Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank

249. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terja-
tve z zastavno pravico na nepremičnini na podlagi sporazu-
ma strank in za samo zavarovanje je pristojno sodišče, ki
vodi zemljiško knjigo, v kateri je treba opraviti vpis.

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terja-
tve z zastavno pravico na premičnini na podlagi sporazuma
strank ter za samo zavarovanje je pristojno sodišče, na
območju katerega je ta stvar.

250. člen
(Pogoji za zavarovanje)

Upnik lahko predlaga zavarovanje z zastavno pravico
na dolžnikovi nepremičnini ali premičnini za zavarovanje de-
narne terjatve, ki izvira iz notarskega zapisa, v katerem je
dolžnik pristal na njegovo neposredno izvršljivost.

Notarski zapis iz prvega odstavka tega člena mora vse-
bovati sporazum strank o obstoju terjatve, času njene dos-
pelosti, ter njuno soglasje, da se ta terjatev zavaruje z vknjiž-
bo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini oziroma z
rubežem premičnine stvari, ter dolžnikovo soglasje, da se
ob zapadlosti terjatve opravi izvršba zaradi njenega poplačila
iz predmeta zavarovanja.

Terjatev se lahko zavaruje tudi z zastavno pravico na
nepremičnini oziroma premičnini, ki je last tretje osebe. V
tem primeru mora biti stranka sporazuma iz tretjega odstav-
ka tega člena tudi tretja oseba kot zastavitelj.

251. člen
(Odrejanje in izvajanje zavarovanja)

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena tega
zakona dovoli sodišče s sklepom vknjižbo in stori vse, kar je
potrebno za vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, ozi-
roma dovoli in opravi rubež premičnin.

Za zavarovanje upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini se smiselno uporabljata 244. in
245. člen tega zakona, za zavarovanje upnikove denarne
terjatve z zastavno pravico na premičnini pa 87. in 90. člen
tega zakona.

Sodišče odredi hrambo zarubljenih premičnin pri izvrši-
telju, razen če so se stranke sporazumele, da ostanejo
zarubljene stvari v hrambi pri dolžniku.

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa
o zavarovanju.

252. člen
(Zavarovanje bodoče in pogojne terjatve)

Zavarovanje bodoče in pogojne terjatve na nepremič-
nini se opravi s predznambo zastavne pravice. V sporazu-
mu iz prvega odstavka 250. člena določita stranki, tudi
kako bo upnik opravičil predznambo in rok, v katerem bo
to storil.

Če upnik v dogovorjenem roku predznambe ne opravi-
či, lahko dolžnik zahteva njen izbris.
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253. člen
(Prodaja nepremičnin oziroma premičnin)

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki
izvira iz notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona, so-
dišče na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo
na dolžnikovo nepremičnino oziroma premičnino za popla-
čilo zavarovane terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se
uporabljajo določbe o izvršbi na nepremičnine oziroma
določbe o izvršbi na premičnine.

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo skle-
pa o izvršbi.

Zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (prvi od-
stavek 170. člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe
zastavne pravice na nepremičnini v postopku zavarovanja.

Izvršitelj ne ponovi rubeža premičnih stvari, opravljeni
rubež stvari pa ima pravni učinek od dneva pridobitve za-
stavne pravice v postopku zavarovanja.

254. člen
(Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni

vpisana v zemljiško knjigo)
Če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, morajo

biti v notarskem zapisu iz 250. člena tega zakona navedeni
podatki o legi nepremičnine, meji in površini, oziroma dru-
gi podatki, potrebni za njeno identifikacijo.

Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi
bila primerna za vknjižbo lastninske pravice.

Sodišče opravi rubež nepremičnine, ki je predmet
zavarovanja. Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.

Zapisnik o rubežu se razglasi na sodni deski in objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, na listini iz drugega
odstavka tega člena pa se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank. Listino izroči so-
dišče v hrambo upniku.

255. člen
(Zastavna pravica na deležu družbenika v družbi na

podlagi sporazuma strank)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terja-

tve z zastavno pravico na deležu družbenika v družbi je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sedež
družbe.

Določba 250. člena tega zakona se smiselno uporab-
lja tudi za zavarovanje z zastavno pravico na deležu družbe-
nika v družbi.

Na podlagi notarskega zapisa iz 250. člena opravi
sodišče rubež deleža družbenika v družbi. Za zavarovanje
upnikove terjatve z zastavno pravico na deležu družbenika
v družbi se smiselno uporabljajo določbe drugega do četr-
tega odstavka 165. člena tega zakona.

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki
izvira iz notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona, so-
dišče na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo
na delež družbenika v družbi (peti odstavek 165. člena
tega zakona).

Štiriindvajseto poglavje
Predhodne odredbe

256. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje s predhodno
odredbo in za samo zavarovanje je krajevno pristojno so-
dišče, ki bi bilo pristojno za izvršbo na predmet, na katere-
ga je predlagano zavarovanje.

257. člen
(Pogoji za predhodno odredbo)

Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe
domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denar-
no terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno
nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali
precej otežena.

Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za poravna-
vo, sklenjeno pred domačim sodiščem ali upravnim orga-
nom, iz katere terjatev še ni zapadla, ali pred notarjem v
obliki notarskega zapisa, ki je izvršilni naslov.

258. člen
(Domnevana nevarnost)

Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 257. člena
tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno
odredbo opira na katero od naslednjih odločb:

1. na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na
podlagi menice ali čeka, proti kateremu je bil pravočasno
vložen ugovor;

2. na sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero
je bilo ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku oškodo-
vanca, proti njej pa je vložen predlog za obnovo kazenskega
postopka;

3. na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo
opraviti v tujini;

4. na sodbo na podlagi pripoznave, zoper katero je
vložena pritožba;

5. na poravnavo, sklenjeno pred sodiščem ali uprav-
nim organom, ki se izpodbija tako, kot določa zakon;

6. na notarski zapis, ki je izvršilni naslov, o denarni
terjatvi, ki še ni zapadla.

V primerih iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena
lahko sodišče na dolžnikov predlog določi za zavarovanje s
predhodno odredbo pogoj, da upnik položi varščino za ško-
do, ki jo utegne zaradi predhodne odredbe utrpeti dolžnik.

259. člen
(Zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajatev)

Zavarovanje s predhodno odredbo za še ne zapadle
zneske zakonite preživnine, odškodnine za izgubljeno pre-
živnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal in odškodnine za
škodo zaradi izgube življenjske aktivnosti ali zmanjšanja ozi-
roma izgube delovne zmožnosti dovoli sodišče samo za
zneske, ki bodo zapadli v enem letu.

V primerih iz prvega odstavka tega člena se domneva,
da je podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že
zahtevati izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila
taka izvršba predlagana.

260. člen
(Vrste predhodnih odredb)

Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe:
1. rubež premičnin;
2. rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo

stvari;
3. prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme

dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z
njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredi-
lo predhodno odredbo;

4. rubež deleža družbenika v družbi;
5. predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepre-

mičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine

primera odredi dve ali več predhodnih odredb, če je to
potrebno.
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261. člen
(Prepoved izplačila dolžnikovih denarnih sredstev)
Zneska dolžnikovih denarnih sredstev na računu pri poob-

laščeni organizaciji za plačilni promet, ki ga je sodišče prepove-
dalo izplačati, ni mogoče prenesti s tega računa, dokler traja
prepoved, razen za poravnavo zavarovane terjatve.

262. člen
(Prodaja zarubljenih stvari in prenos dolžnikove terjatve)

Sodišče dovoli prodajo zarubljenih premičnih stvari, če
se hitro kvarijo ali če je nevarnost, da bi njihova cena občutno
padla.

Prodaja zarubljenih stvari se opravi po določbah tega
zakona o izvršbi na premičnine.

Če je sodišče s predhodno odredbo zarubilo terjatev,
lahko na upnikov ali dolžnikov predlog dovoli, da se prepove-
dana terjatev prenese na upnika v izterjavo, kadar je nevar-
nost, da se sicer zaradi zamude pri uveljavitvi ne bo mogla
izterjati ali da bo izgubljena pravica do regresa proti komu
drugemu.

Znesek, ki se dobi s prodajo stvari ali z izterjavo terjatve,
hrani izvršitelj, dokler predhodna odredba ne preneha ali
dokler upnik ne predlaga izvršbe, vendar največ trideset dni
od dneva, ko postane terjatev izvršljiva. Obresti iz naslova
hrambe zneska izroči izvršitelj dolžniku ob vrnitvi zneska.

263. člen
(Sklep o predhodni odredbi)

V sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo,
morajo biti med drugim navedeni znesek zavarovane terjatve z
obrestmi in stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za katere-
ga jo sodišče dovoljuje.

Predhodna odredba sme trajati največ še osem dni po
nastopu pogojev za izvršbo.

Če čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden
postane odločba, na podlagi katere je bila izdana predhodna
odredba, izvršljiva, ga sodišče na upnikov predlog podaljša,
pod pogojem da se niso spremenile okoliščine, v katerih je
bila izdana.

264. člen
(Prenehanje predhodne odredbe)

Sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek s pred-
hodno odredbo in razveljavi opravljena dejanja:

1. če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z
obrestmi in stroški;

2. če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat,
ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali
dovolj zavarovana;

3. če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala
ali da je prenehala.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja,
če v petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za katerega je
bila izdana predhodna odredba, niso izpolnjeni pogoji za
izvršbo.

V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka in iz drugega
odstavka tega člena mora upnik povrniti dolžniku stroške, ki
mu jih je povzročil s tem, da je bila dovoljena in izvršena
predhodna odredba.

V teh primerih ima dolžnik pravico od upnika zahtevati
tudi povrnitev prizadejane škode.

265. člen
(Ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva izvršbe)

Če so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas, za
katerega je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče na

dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena
dejanja, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh,
odkar so nastopili ti pogoji.

Petindvajseto poglavje
Začasne odredbe

1. Splošne določbe

266. člen
(Krajevna pristojnost)

V primeru, ko ni uveden pravdni ali kakšen drug sodni
postopek, je za odločitev o predlogu za zavarovanje z zača-
sno odredbo in za samo zavarovanje krajevno pristojno so-
dišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo.

Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je
za to odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek.

Sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v upravnem
postopku, je pristojno tudi za odločitev o predlogu za zača-
sno odredbo po koncu tega postopka.

267. člen
(Kdaj je mogoče izdati začasno odredbo)

Začasno odredbo je mogoče izdati pred uvedbo sod-
nega ali upravnega postopka, med postopkom, kot tudi po
koncu postopka, vse dokler ni opravljena izvršba.

268. člen
(Učinek sklepa o začasni odredbi)

Kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali
kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.

Sodišče, ki je izdalo sklep o začasni odredbi, odstopi
sklep o začasni odredbi sodišču iz prvega odstavka 266.
člena tega zakona, da opravi neposredna dejanja izvršbe
oziroma zavarovanja.

269. člen
(Nedopustnost začasne odredbe)

Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za
predhodno odredbo, s katero se da doseči enak namen
(257. člen).

2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve

270. člen
(Pogoji za začasno odredbo)

Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne
terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da
mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.

Upnik mora verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zara-
di dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugač-
nega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve one-
mogočena ali precej otežena.

Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za
verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le
neznatno škodo.

Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev
uveljavljena v tujini.

271. člen
(Vrste začasnih odredb)

Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati
vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen
zavarovanja, zlasti pa:
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1. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premič-
ninami, in hrambo teh stvari;

2. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti
svoje nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo
korist vknjižene na nepremičnini, z vknjižbo te prepovedi v
zemljiški knjigi;

3. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne
sme izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved
dolžniku, da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali raz-
polagati z njimi;

4. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolž-
niku ali komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči
izplačilo denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno
odredbo, z dolžnikovega računa.

Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na
predmetu zavarovanja.

3. Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne
terjatve

272. člen
(Pogoji za začasno odredbo)

Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nede-
narne terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev
obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.

Upnik mora verjetno izkazati tudi eno izmed nasled-
njih predpostavk:

– nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena
ali precej otežena;

– da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba
sile ali nastanek težko nadomestljive škode;

– da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se te-
kom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših
neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne
odredbe nastale upniku.

Tretji in četrti odstavek 270. člena tega zakona se
uporabljata tudi glede začasne odredbe v zavarovanje ne-
denarne terjatve.

273. člen
(Vrste začasnih odredb)

Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati
vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavaro-
vanja, zlasti pa:

1. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin, na
katere meri terjatev, ter hrambo teh stvari;

2. prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine,
na katero meri terjatev z vknjižbo prepovedi v zemljiški
knjigi;

3. prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar
bi lahko povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme
nič spremeniti na stvareh, na katere meri terjatev;

4. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izro-
čiti dolžniku stvari, na katere meri terjatev;

5. plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja
spor o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega raz-
merja, če je to potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki
jih je ta po zakonu dolžan preživljati.

V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena
določi sodišče s sklepom o začasni odredbi tudi denarno
kazen za primer kršitve prepovedi v skladu z drugim od-
stavkom 226. člena tega zakona. V primeru kršitve prepo-
vedi se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 226.
člena tega zakona.

4. Skupne določbe

274. člen
(Varščina namesto začasne odredbe)

Upnik lahko v predlogu za začasno odredbo ali pozne-
je izjavi, da se je namesto z začasno odredbo pripravljen
zadovoljiti s tem, da dolžnik položi določen znesek kot var-
ščino.

Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto zača-
sne odredbe tudi na predlog dolžnika.

Če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in
razveljavi že opravljena dejanja.

275. člen
(Varščina kot pogoj za začasno odredbo)

Sodišče izda na upnikov predlog začasno odredbo
tudi, kadar upnik ni izkazal verjetnega obstoja terjatve in
nevarnosti, če upnik založi v danem roku znesek, ki ga
sodišče določi kot varščino za škodo, ki bi jo dolžnik utegnil
utrpeti zaradi izdaje in izvršitve začasne odredbe.

Sodišče lahko na dolžnikov predlog glede na okolišči-
ne primera določi kot pogoj za izdajo začasne odredbe, da
upnik položi varščino, tudi če je upnik izkazal verjeten obstoj
terjatve in nevarnosti.

276. člen
(Več začasnih odredb)

Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine
primera izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno.

277. člen
(Čas, za katerega se izdaja začasna odredba)

V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče
odloči, koliko časa naj odredba traja.

Če izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe oziroma
pred začetkom kakšnega drugega postopka ali če izda za-
časno odredbo v zavarovanje terjatve, ki še ni nastala, dolo-
či sodišče upniku, kakšno tožbo mora vložiti oziroma kak-
šen drug postopek mora začeti, da odredbo opraviči. Sodiš-
če določi upniku tudi rok, v katerem je to dolžan opraviti.

Sodišče lahko na upnikov predlog začasno odredbo
podaljša.

Predlog iz tretjega odstavka tega člena sme upnik vloži-
ti le do izteka časa, za katerega je bila odredba izdana.

278. člen
(Prenehanje začasne odredbe)

Če upnik v določenem roku ne vloži tožbe, oziroma ne
začne kakšnega drugega postopka za opravičilo začasne
odredbe, ali če je čas, za katerega je bila začasna odredba
izdana, potekel, sodišče na dolžnikov predlog ustavi posto-
pek in razveljavi opravljena dejanja.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena deja-
nja tudi na predlog dolžnika, če so se okoliščine, zaradi
katerih je bila izdana začasna odredba, pozneje spremenile,
tako da odredba ni več potrebna.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena deja-
nja tudi v primerih iz prvega odstavka 264. člena tega
zakona.

279. člen
(Povrnitev škode dolžniku)

Dolžnik ima pravico od upnika zahtevati povračilo ško-
de, ki mu je bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila
neutemeljena, ali je upnik ni opravičil.
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Četrti del
IZVRŠITELJI

280. člen
(Pogoji za imenovanje za izvršitelja)

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstve-

no zmožnost;
3. da ima pridobljeno najmanj V. stopnjo izobrazbe;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da ima opravljen izpit za izvršitelja po programu, ki

ga predpiše minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj

izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primer-

ni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Pogoj iz 6. točke prejšnjega odstavka se dokazuje s

spričevali o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdi-
lom o aktivnem znanju slovenskega jezika ali na drug ustre-
zen način.

Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja, kdor je bil obsojen za kaznivo
dejanje, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja, kdor je
moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in zavarova-
nja in kdor ravna tako, da je mogoče na podlagi njegovega
ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno
opravljal nalog izvršitelja.

Če je zoper osebo, ki je vložila prošnjo za imenovanje
za izvršitelja v teku kazenski postopek zaradi kaznivega deja-
nja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja, se odločitev
o imenovanju odloži do pravnomočnosti odločbe, izdane v
kazenskem postopku.

Minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na
opremo in prostore iz zadnje točke prvega odstavka tega
člena in njihovo ugotavljanje predpiše minister, pristojen za
pravosodje.

281. člen
(Imenovanje izvršitelja)

Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje.
Minister, pristojen za pravosodje imenuje izvršitelja, če

ugotovi, da je to potrebno za redno opravljanje dejanj izvrš-
be in zavarovanja.

Razpis za imenovanje izvršiteljev objavi ministrstvo, pri-
stojno za pravosodje v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi mini-
ster, pristojen za pravosodje, mnenje predsednika okrožnega
sodišča o gibanju in stanju zadev izvršbe in zavarovanja na
okrajnem sodišču, za katerega naj bi bil izvršitelj imenovan.

Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. Prijavi na
razpis morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za imenovanje za izvršitelja.

Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenova-
nje opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upo-
števa predvsem vrsto in stopnjo izobrazbe, vrsto pridoblje-
nih delovnih izkušenj, delovno dobo, svojo oceno o vredno-
sti javnega zaupanja in povezanost bivanja izvršitelja s kra-
jem, kjer je sedež okrajnega sodišča, za območje katerega
bo imenovan.

Zoper odločbo o imenovanju za izvršitelja ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.

Oseba, ki je imenovana za izvršitelja, ne sme začeti
opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja pred pravnomočnost-
jo odločbe o imenovanju za izvršitelja.

282. člen
(Sedež, izkaznica in pečat izvršitelja)

Izvršitelj ima sedež v kraju, kjer je sedež okrajnega
sodišča, za katero je imenovan.

Pečat izvršitelja vsebuje grb Republike Slovenije, ozna-
ko izvršitelj, osebno ime izvršitelja in kraj, kjer ima sedež.

Izvršitelj se pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja
izkazuje z izkaznico, ki jo predpiše minister, pristojen za
pravosodje.

283. člen
(Zbornica izvršiteljev)

Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno
združujejo v Zbornico izvršiteljev.

Sedež zbornice je v Ljubljani.
Zbornica je pravna oseba.
Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice. Skupš-

čina zbornice sprejema statut, pravila obnašanja izvršiteljev
in druge splošne akte zbornice. S statutom se podrobneje
določi organizacija organov zbornice in njihove pristojnosti.

K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije, k
drugim splošnim aktom pa minister, pristojen za pravosodje.

284. člen
(Evidenca izvršiteljev)

Ministrstvo, pristojno za pravosodje vodi evidenco izvr-
šiteljev.

V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji
podatki:

– osebno ime, rojstni datum in sedež izvršitelja;
– datum imenovanja za izvršitelja;
– za območje katerega okrajnega sodišča je izvršitelj

imenovan;
– disciplinski ukrepi, ki so bili izrečeni izvršitelju.

285. člen
(Nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja)

Z opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ni združlji-
vo opravljanje državnih funkcij ali poslovodskih in nadzornih
funkcij v gospodarskih družbah ali javnih zavodih, plačane
službe, pridobitnih dejavnosti in dejavnosti notarjev in odvet-
nikov.

286. člen
(Opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja)

Izvršitelj je dolžan opravljati dejanja izvršbe in zavarova-
nja po določbah tega zakona.

Pri opravljanju dejanj iz prejšnjega odstavka mora izvr-
šitelj ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Dejanja izvršbe in zavarovanja opravlja izvršitelj sam
ali jih opravljajo v njegovi navzočnosti pri njem zaposlene
osebe.

Za prodajo premičnih stvari lahko izvršitelj na svoje
stroške pooblasti komisionarja.

287. člen
(Zaposlovanje oseb)

Za neposredno opravljanje posameznih dejanj pri oprav-
ljanju izvršbe in zavarovanja lahko izvršitelj zaposli največ pet
oseb, s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje pa
največ deset oseb.

Osebe, ki so zaposlene pri izvršitelju, delujejo v imenu
in za račun izvršitelja.

Izvršitelj je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju
posameznih dejanj povzročijo osebe iz prvega odstavka te-
ga člena.
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288. člen
(Odgovornost za škodo in zavarovanje za odgovornost)

Izvršitelj je odgovoren za vso škodo, ki nastane pri
opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja.

Izvršitelj odgovarja za škodo, ki nastane z opustitvijo
dolžnosti, ki jih ima kot izvršitelj po tem zakonu.

Izvršitelj mora pred začetkom poslovanja skleniti zava-
rovalno pogodbo za škodo, za katero je odgovoren.

Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora izvršitelj
skleniti zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za
pravosodje z aktom, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

289. člen
(Določitev izvršitelja)

Za izvedbo dejanj izvršbe in zavarovanja v posamezni
izvršilni zadevi ali zadevi zavarovanja določi izvršitelja sodi-
šče, ki vodi izvršilni postopek ali postopek zavarovanja.

Za izvršitelja določi sodišče tistega, ki ima sedež v
kraju, kjer je sedež okrajnega sodišča. Sodišče lahko določi
za izvršitelja tudi tistega, ki ima sedež na območju drugega
okrajnega sodišča, če to terjajo razlogi ekonomičnosti in
učinkovitosti oprave izvršbe ali zavarovanja.

Sodišče ne sme za izvršitelja določiti osebe, ki je stran-
ka v izvršilnem postopku, ali če je stranka zakonec izvršitelja
ali njegov sorodnik v ravni vrsti do drugega kolena, ali če po
oceni sodišča obstajajo utemeljeni razlogi, ki preprečujejo
določitev za izvršitelja.

Zoper sklep o določitvi izvršitelja se lahko pritožijo stran-
ke izvršilnega postopka in izvršitelj v roku osem dni od
vročitve sklepa. Pritožbeno sodišče mora o pritožbi odločiti
v treh dneh.

290. člen
(Vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in evidenca)

Izvršitelj mora opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja v
vrstnem redu kot je prejel sklepe o določitvi za izvršitelja.

O izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, je izvršitelj
dolžan voditi evidenco. Evidenca obsega naslednje podatke:

– sodišče, ki vodi postopek izvršbe ali zavarovanja;
– opravilno številko izvršilne zadeve;
– podatke o upniku in dolžniku kot so navedeni v sod-

nem spisu;
– datum sklepa o določitvi za izvršitelja in datum preje-

ma tega sklepa;
– predmet izvršbe;
– dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih je opravil, datum

in obseg oprave teh dejanj.

291. člen
(Plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja)
Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do

povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi, ki jo
predpiše minister, pristojen za pravosodje, na predlog Zbor-
nice izvršiteljev.

292. člen
(Stroški izvršitelja)

Stroški izvršitelja so stroški izvršilnega postopka ali po-
stopka zavarovanja.

293. člen
(Nadzor nad poslovanjem izvršiteljev)

Nadzor nad poslovanjem izvršiteljev opravljajo enkrat
letno predsedniki okrožnih sodišč, na območju katerih izvr-
šitelji opravljajo dejanja izvršbe in zavarovanja.

Na zahtevo ministra, pristojnega za pravosodje, je
predsednik okrožnega sodišča dolžan opraviti pregled po-
slovanja izvršitelja ne glede na določbo prejšnjega odstav-
ka.

O opravljenem nadzoru sestavi predsednik okrožne-
ga sodišča poročilo, ki ga pošlje Zbornici izvršiteljev in
ministru, pristojnemu za pravosodje.

294. člen
(Disciplinska odgovornost izvršiteljev)

Izvršitelj je disciplinsko odgovoren, če pri svojem delu
krši dolžnosti pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja,
ali če s svojim ravnanjem krni ugled osebe, ki opravlja
javna pooblastila.

Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga Zbor-
nica izvršiteljev, predstojnik sodišča za območje katerega
je izvršitelj imenovan, predsednik okrožnega sodišča z ob-
močij okrajnega sodišča, za območje katerega je izvršitelj
imenovan in stranke v izvršilnem postopku, v katerem je
izvršitelj opravljal dejanja izvršbe ali zavarovanja.

Minister, pristojen za pravosodje, lahko uvede disci-
plinski postopek po uradni dolžnosti.

V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča mini-
ster, pristojen za pravosodje.

Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, je
dopustna pritožba na disciplinsko komisijo pri Zbornici
izvršiteljev.

Disciplinsko komisijo sestavljajo dva sodnika višjega
sodišča z območja okrajnih sodišč, za katere je izvršitelj
imenovan, dva predstojnika okrajnega sodišča, od katerih
je eden predstojnik okrajnega sodišča, za katero je izvrši-
telj imenovan in predstavnik izvršiteljev. Sodnika višjega
sodišča, člana disciplinske komisije, se določita z letnim
razporedom dela višjega sodišča, predstojnik okrajnega
sodišča z liste okrajnih sodišč, ki je sestavljena po abeced-
nem redu krajev, kjer so sedeži okrajnih sodišč, in jo vodi
Zbornica izvršiteljev, predstavnika izvršiteljev pa izvoli
skupščina Zbornice izvršiteljev za dobo dveh let. Predsed-
nik disciplinske komisije je sodnik.

295. člen
(Hujše disciplinske kršitve)

Dejanja izvršitelja, ki pomenijo hujše disciplinske krši-
tve, so:

1. če izvršitelj brez opravičenih razlogov odkloni opra-
vo dejanj izvršbe ali zavarovanja;

2. če izvršitelj krši pravilo vrstnega reda izvršilnih za-
dev;

3. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zava-
rovanja ne upošteva dostojanstvo dolžnika in njegovega
premoženja;

4. če se izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe ali zavarova-
nja nedostojno in neprimerno obnaša in ne ravna vestno,
pošteno in skrbno po določbah tega zakona in po pravilih
obnašanja;

5. če izvršitelj z dolžnikovim premoženjem ne ravna v
skladu z določili zakona;

6. če izvršitelj po opravljenih dejanjih izvršbe in zava-
rovanja ne sestavi poročila in stroškovnika;

7. če si izvršitelj zaračuna višje plačilo za svoje delo
ali večje stroške, kot mu dejansko pripadajo po tarifi;

8. če izvršitelj neupravičeno zavlačuje opravo dejanj
izvršbe ali zavarovanja;

9. če izvršitelj ne izpolnjuje obveznosti strokovnega
izobraževanja.



Stran 3672 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

296. člen
(Disciplinske sankcije)

V disciplinskem postopku zoper izvršitelja se lahko izre-
čejo naslednji ukrepi:

1. pisni opomin;
2. javni opomin;
3. denarna kazen;
4. odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavaro-

vanja.
Denarna kazen se sme izreči v razponu, ki ga s podza-

konskim aktom določi minister, pristojen za pravosodje.
Odvzem pravice opravljanja dejanj izvršbe in zavarova-

nja se sme izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravlja-
nju dejanj izvršbe in zavarovanja, zaradi katerih izvršitelj ni
vreden javnega zaupanja opravljanja dejanj izvršbe oziroma
zavarovanja.

297. člen
(Disciplinski postopek)

V disciplinskem postopku mora izvršitelj, zoper katere-
ga teče postopek, imeti možnost, da se izjavi glede kršitev,
zaradi katerih se postopek vodi.

Rok za pritožbo zoper odločbo ministra, pristojnega za
pravosodje, je petnajst dni.

Podrobnejše določbe o izvedbi disciplinskega postop-
ka vsebuje podzakonski akt, ki ga izda minister, pristojen za
pravosodje.

298. člen
(Razrešitev izvršitelja)

Izvršitelj se razreši:
1. če se ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev za ime-

novanje za izvršitelja;
2. če pisno izjavi, da ne želi opravljati nalog izvršitelja;
3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nad-

zorstveno funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu,
plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, ali
postane notar ali odvetnik;

4. če je disciplinsko kaznovan z ukrepom odvzema
pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja;

5. ko dopolni starost 70 let.
Razrešitveni razlog nastopi:
– iz 1. točke prejšnjega odstavka z izvršljivostjo odloč-

be, s katero se ugotovi, da izvršitelj več ne izpolnjuje pogo-
jev za imenovanje za izvršitelja;

– iz 2. točke prejšnjega odstavka, ko je pisna izjava
vročena ministru, pristojnemu za pravosodje;

– iz 3. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko izvršitelj
nastopi funkcijo, plačano službo ali začne opravljati pridobit-
no dejavnost, ali začne opravljati odvetniško dejavnost ali je
imenovan za notarja;

– iz 4. točke prejšnjega odstavka s pravnomočnostjo
odločbe o izrečeni disciplinski kazni.

Peti del
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

299. člen
Do imenovanja 50 izvršiteljev, od tega najmanj 7 s

sedežem na območju Okrožnega sodišča v Celju, najmanj 5
na območju Okrožnega sodišča v Kopru, najmanj 5 na ob-
močju Okrožnega sodišča v Kranju, najmanj 12 na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani, najmanj 8 na območju Okrož-
nega sodišča v Mariboru, najmanj 3 na območju Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, najmanj 2 na območju Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, najmanj 3 na območju Okrožnega
sodišča v Novem mestu, najmanj 2 na območju Okrožnega
sodišča v Krškem, najmanj 2 na območju Okrožnega sodi-

šča na Ptuju in najmanj 1 na območju Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu opravljajo dejanja izvršbe in zavarovanja sod-
ni izvršitelji, ki so zaposleni na sodiščih.

Datum iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi mini-
ster, pristojen za pravosodje z aktom, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

300. člen
Določbe tega zakona o opravi dejanj izvršbe in zavaro-

vanja po izvršiteljih se pričnejo uporabljati naslednji dan po
objavi akta iz drugega odstavka prejšnjega člena, razen
določb četrtega dela zakona o imenovanju, razrešitvi in dis-
ciplinski odgovornosti izvršiteljev ter o organizaciji in pripravi
izvršiteljev na delo.

Z dnem uveljavitve tega zakona se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o izvršilnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 20/78, 6/92, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90),
razen določb o opravi izvršbe in zavarovanja po uradnih
osebah oziroma delavcih pri sodišču, ki neposredno oprav-
ljajo posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja.

301. člen
Podzakonski akti, določeni s tem zakonom, morajo biti

izdani v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

302. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 712-01/96-2/3
Ljubljana, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2304. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge v dobro prekmurskim Madžarom ter za ust-
varjanje sožitja in razumevanja med ljudmi madžarske in
slovenske narodnosti podeljujem častni znak svobode Re-
publike Slovenije tedniku madžarske narodne skupnosti
NÉPÚJSÁG.

Št. 996-01-23/98
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA

2305. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji

snovi v zrak iz kurilnih naprav

1. člen
(1) V 2. členu se 1. točka uredbe o emisiji snovi v zrak

iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94) spremeni tako,
da glasi:

“1. Kurilna naprava je naprava, v kateri se z zgoreva-
njem goriv pridobiva toplota. Sestavljajo jo kurišče ali več
kurišč ter vezni elementi za odvajanje dimnih plinov skozi
odvodnik. Več kurilnih naprav ima lahko isti odvodnik dimnih
plinov.”

(2) Besedilo 15. točke se črta, točke od 16. do19. pa
se preštevilčijo v točke od 15. do 18.

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

“4. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za:
– sežigalnice odpadkov,
– koksarniške peči,
– plinske turbine,
– sušilnike ter druge naprave za zgorevanje, v katerih

material, ki se obdeluje, prihaja neposredno v stik z odpad-
nimi plini,

– kurilne naprave, v katerih se sežigajo odpadki,
– dogorevalne naprave za čiščenje odpadnih plinov

s sežiganjem, ki ne obratujejo kot samostojna kurilna
naprava,

– peči na plavžni plin,
– naprave za regeneracijo katalizatorjev iz kreking pro-

cesov,
– rekuperatorje toplote pri plavžu,
– naprave za pretvorbo vodikovega sulfida v žveplo in
– reaktorje v kemijskih procesih.”

3. člen
(1) V 5. členu se v prvem odstavku tretja alinea spreme-

ni tako, da glasi:
“– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi,

odrezki, lubje, storži) ter lesni ostanki, ki vsebujejo snovi v
koncentracijah, manjših od vrednosti za lesne ostanke iz
naravnega lesa iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,”

(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
“ Za uporabo drugih tekočih ali trdnih goriv, ki so:
– odpadne gorljive tekočine, ki vsebujejo skupaj do 10

mg polikloriranih aromatskih ogljikovodikov, kot so poliklori-
rani bifenili (PCB) in pentaklorfenoli (PCP), na kg gorljive
tekočine in imajo kurilnost najmanj 30 MJ/kg ter ne povzro-
čajo za posamezne anorganske snovi in njihove spojine
večjih emisij, kot so mejne emisijske vrednosti iz priloge 2,
ki je sestavni del te uredbe,

– lesni ostanki, kot so vezane lesne plošče, iverne
plošče, lesonitne plošče in drugi lepljeni izdelki iz lesa, ki
vsebujejo snovi v koncentracijah, manjših od vrednosti za
lesne ostanke kot druga trda goriva iz priloge 1,

je potrebno dovoljenje po predpisih o ravnanju z od-
padki.”

4. člen
(1) V 6. členu se v prvem odstavku beseda “koncentra-

cije” nadomesti z besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 2 se spremeni tako, da glasi:

≤

≤
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5. člen
(1) V 7. členu se beseda “koncentracije” nadomesti z

besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 3 se spremeni tako, da glasi:

6. člen
(1) V 9. členu se v prvem odstavku beseda “koncentra-

cije” nadomesti z besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 4 se spremeni tako, da glasi:
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7. člen
(1) V 10. členu se beseda “koncentracije” nadomesti z

besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 5 se spremeni tako, da glasi:



Stran 3676 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
(1) 11. člen se spremeni tako, da glasi:

“11. člen
Mejne emisijske vrednosti za velike kurilne naprave so:
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Mejne vrednosti, določene v tabeli 6, veljajo tudi za
rekonstrukcijo kurilne naprave. Če je povečanje vhodne
toplotne moči pri rekonstrukciji kurilne naprave manjše od
50 MW, se izračunajo mejne vrednosti iz tabele 6 na podlagi
vhodne toplotne moči pred rekonstrukcijo kurilne naprave.”

9. člen
(1) V 12. členu se za prvim stavkom prvega odstavka

doda besedilo, ki glasi:
“Stopnja razžveplevanja se izračunava kot povprečna

vrednost za obdobje enega koledarskega meseca obratova-
nja kurilne naprave iz prejšnjega člena, s tem da se pri
izračunavanju čas zagona in zaustavljanja ne upoštevata.”

(2) Tretji odstavek se črta.

10. člen
V 19. členu se v drugem odstavku za besedo “in” doda

beseda “vhodne”.

11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 356-01/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Priloga 1
Največje vrednosti snovi in njihovih spojin v lesnih ostankih iz naravnega lesa oziroma v lesnih ostankih kot drugem

trdem gorivu

Lesni ostanki Lesni ostanki
kot drugo trdo gorivo iz naravnega lesa

Parameter (mg/kg) (mg/kg) Opombe
Bor (B)  15 30 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Arzen (As)  0,8 2 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Fluor (F)  10 30 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Baker (Cu)  5 20 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Živo srebro (Hg) 0,05 0,4 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Pentaklorfenoli (PCP) - 0,2 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Benzo(a)piren  0,05 0,1 les, obdelan z zaščitnimi sredstvi
Izločljivi organski 3 – les, obdelan z zaščitnimi sredstvi / les,
halogeni (EOX) oplemeniten s plastičnimi folijami
Klor (Cl) les oplemeniten s plastičnimi folijami:

100 100 brez PVC
100 300 s PVC

Priloga 2
Mejne emisijske vrednosti anorganskih snovi in njihovih spojin za kurilne naprave na odpadne gorljive tekočine

Snov Mejna emisijska vrednost
(mg/m3)

Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd 0,5
Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 1
Vsota kroma, bakra in vanadija ter njihovih spojin, izraženih kot Cr, Cu oziroma V 1,5
Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 5
Plinaste anorganske spojine klora (Cl), izražene kot HCl 100
Plinaste anorganske spojine fluora (F), izražene kot HF 5
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2306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z
notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih
turbin

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji

snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim
izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin

1. člen
V uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z

notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin (Urad-
ni list RS, št. 73/94) se 4. člen spremeni tako, da glasi:

“4. člen
Mejne koncentracije žveplovih oksidov za motorje in

turbine se določajo glede na vhodno toplotno moč motorjev

ali turbin na podlagi predpisov, ki urejajo emisijo žveplovih
oksidov v zrak za kurilne naprave.”

2. člen
V 5. členu se tabela 1 spremeni tako, da glasi:

Tabela 1
Snov Mejna emisijska vrednost
skupni prah:
– plinski motorji 50 mg/m3

– drugi motorji:
vhodna toplotna moč < 1 MW 80 mg/m3

vhodna toplotna moč ≥1 MW 50 mg/m3

– naprave v sili 80 mg/m3

ogljikov monoksid (CO) 650 mg/m3

dušikovi oksidi (NOX), izraženi kot NO2:
– plinski motorji 500 mg/m3

– drugi motorji 1.000 mg/m3

– naprave v sili ni potrebno upoštevati

3. člen
V 7. členu se tabela 3 spremeni tako, da glasi:

Tabela 3
Snov Plinasta goriva Tekoča goriva
skupni prah:
– pretok odpadnih plinov < 60.000 m3/h dimno število 3 dimno število 3
– pretok odpadnih plinov ≥ 60.000 m3/h dimno število 2, dimno število 2,

razen pri zagonu 3 razen pri zagonu 3
ogljikov oksid (CO) 100 mg/m3 100 mg/m3

dušikovi oksidi (NOX), izraženi kot NO2:
– vhodna toplotna moč turbine ≤100 MW 150 mg/m3 200 mg/m3

– vhodna toplotna moč turbine >100 MW 100 mg/m3 150 mg/m3

4. člen
V 8. členu se tabela 4 spremeni tako, da glasi:

Tabela 4
Snov Plinasta goriva Tekoča goriva
skupni prah:
– pretok odpadnih plinov < 60.000 m3/h dimno število 4 dimno število 4
– pretok odpadnih plinov ≥ 60.000 m3/h dimno število 2, dimno število 6,

razen pri zagonu 3 razen pri zagonu 7
ogljikov monoksid (CO) 100 mg/m3 100 mg/m3

dušikovi oksidi (NOX), izraženi kot NO2 350 mg/m3 450 mg/m3

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

“8a. člen
Za turbine s termičnim izkoristkom več kot 30% se

mejna vrednost emisije dušikovih oksidov določi tako, da se
podana vrednost iz tabele 3 in 4 pomnoži s faktorjem η/30.
Termični izkoristek η iz prejšnjega stavka se določi kot količ-
nik med koristnim mehanskim delom in deležem toplotne
energije, dovedenim z gorivom, in se izraža v %.”

6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

“Določba prejšnjega odstavka ne velja za obstoječe
turbine, če njihov obratovalni čas ne presega 500 ur letno.”

7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 356-00/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

2307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih in načinu kategorizacije
nastanitvenih obratov in marin

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o go-
stinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US 29/95)
izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem

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

o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
obratov in marin

1. člen
V pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastani-

tvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97) se v prvi
alinei drugega odstavka 6. člena črtajo besede: “nastanitve-
ne gostinske obrate:”.

2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku v oklepaju črta beseda

“gostišče”.
V drugem odstavku se spremeni besedilo, tako da

glasi:
“Garni hotel ali motel, gostišče, apartma in kmetija z

nastanitvijo se označi z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdi-
cami.”.

V tretjem odstavku se za besedo: “Kamp” doda beseda
“, prenočišče”.

3. člen
V 13. členu se besedilo drugega odstavka nadomesti z

naslednjim besedilom:
“Osnova za določitev kategorije nastanitvenega obrata

je kategorizacijski list iz prejšnjega odstavka. Minister pristo-
jen za gostinstvo lahko določi način ocenjevanja ter vrste in
kategorije nastanitvenih obratov, za katere stranka obvezno
predloži tudi oceno o izpolnjevanju pogojev za ustrezno
kategorijo, ki jo opravi v ta namen usposobljen ocenjevalec
z licenco.”.

4. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:

“13.a člen
Ocenjevalec iz prejšnjega člena pridobi licenco na pod-

lagi preveritve znanj iz programa usposabljanja, ki ga določi
minister pristojen za gostinstvo.

Višina nadomestila za oceno nastanitvenega obrata, ki
jo opravi ocenjevalec, je odvisna od vrste obrata in znaša od
1 do 8 točk, pri čemer znaša vrednost točke neto 4.000
tolarjev.

Minister, pristojen za gostinstvo lahko spremeni vred-
nost točke iz prejšnjega odstavka na podlagi gibanja cen
življenjskih potrebščin.”

5. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besede: “priročnik za

ocenjevanje kakovosti” nadomesti z besedami: “kriterijev za
ocenjevanje dosežene ravni kakovosti opremnih elementov
in storitev, ki so sestavni del priloge B pravilnika.”.

V drugem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki
glasi:

“Skupno število točk je seštevek točk vseh posamez-
nih opremnih elementov in storitev, ki jih je dobil ocenjeni
nastanitveni obrat.”.

6. člen
V 22. členu se črta zadnji stavek ter doda novi drugi

odstavek, ki glasi:
“Minister pristojen za gostinstvo lahko določi način oce-

njevanja ter vrste in kategorije nastanitvenih obratov, za ka-
tere stranka obvezno predloži tudi oceno o izpolnjevanju
pogojev za znak kakovosti in znak specializacije, ki jo opravi
v ta namen usposobljen ocenjevalec z licenco.”.

7. člen
V 23. členu se besedilo nadomesti z naslednjim bese-

dilom:
“Upravna enota v primeru, ko minister pristojen za go-

stinstvo ne predpiše obvezne ocene iz 13. in 22. člena,
lahko pred izdajo odločbe zahteva od ministra pristojnega za
gostinstvo preveritev ocene za predlagano kategorijo, znak
kakovosti ali znak specializacije, če utemeljeno sklepa, da
predlog stranke ne ustreza dejanskemu stanju.”.

8. člen
24. člen se črta.

9. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedo: “najkasne-

je” črtajo besede: “v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika”
in nadomestijo z novimi besedami: “do 31. decembra
1998”.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
“Pravilnik o pogojih za pridobitev licence za ocenjeva-

nje kategorizacije nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št.
27/98).”.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-2-1/98
Ljubljana, dne 6. julija 1998.

Minister
za malo gospodarstvo in turizem

Janko Razgoršek l. r.

2308. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

Na podlagi 11. člena zakona o višini stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/97 in 9/98) minister za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

K O L I Č N I K
rasti cen prehrambenih izdelkov

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje
januar–junij 1998, na podlagi katerega se uskladi regres
za prehrano med delom za obdobje julij–december 1998,
je 1,06.
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Regres za prehrano med delom za obdobje julij–de-
cember 1998 je 548 SIT na dan.

Št. 663-02-001/98-007
Ljubljana, dne 7. julija 1998.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za delo,

družino in socialne zadeve

2309. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in
zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih
ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in
Globodera pallida Stone)

Na podlagi 12., 13., in 41. točke 55. člena zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano

O D R E D B O
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje

krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic

(Globodera rostochiensis Woll. in Globodera
pallida Stone)

1. člen
Zaradi preprečevanja širjenja in zatiranja krompirjeve-

ga raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in
krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in
Globodera pallida Stone) se izvajajo ukrepi, določeni s to
odredbo.

2. člen
Na okužbo s krompirjevim rakom se sumi, če se na

podzemnih oziroma nadzemnih delih rastlin krompirja razen
na koreninah pojavijo bradavičasti izrastki raznih oblik in
velikosti, ki pozneje potemnijo. Površje izrastkov je naguba-
no in hrapavo, podobno cvetači, znotraj pa so izrastki goba-
sti in zato nagnjeni k gnitju in razpadanju. Najpogosteje so
okuženi gomolji, ki se lahko celi spremenijo v gobasto tvor-
bo. Rasti nadzemnih delov krompirja rak ne ovira.

Na napad s krompirjevimi ogorčicami se sumi, če se na
krompirjevih rastlinah opazi zakrnelost, počasnejšo rast in
če rastline izgledajo, kot da trpijo pomanjkanje hranil in
vlage. Pri začetnih okužbah se zakrnelost rastlin pojavlja le v
določenih predelih krompirišč, v obliki krogov. Listi ostanejo
majhni, rumenijo in kasneje porjavijo, se zvijejo in propade-
jo. Gomolji so majhni in slabo razviti. V drugi polovici junija
se na močno razvitem koreninju krompirja pojavi večje števi-
lo majhnih bradavičastih izrastkov, ki imajo velikost bucikinih
glavic in proti koncu junija odpadejo s korenin.

3. člen
Šteje se, da je zemljišče okuženo že, če se odkrijejo

znamenja bolezni oziroma napada na eni rastlini.

4. člen
Zdravstvene preglede zemljišč, kjer se prideluje krom-

pir, izvajajo fitosanitarni inšpektorji oziroma strokovnjaki
pooblaščenih organizacij v skladu z letnim programom mini-
strstva, pristojnega za kmetijstvo.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, morajo imet-
niki zemljišč, kjer se prideluje krompir, rastline krompirja
pregledovati in, če posumijo, da so okužene s krompirjevim
rakom ali napadene s krompirjevimi ogorčicami, takoj obve-
stiti najbližji območni kmetijski zavod, ki ima službo za vars-
tvo rastlin, le-ta pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

5. člen
Če obstaja sum, da gre za okužbo s krompirjevim ra-

kom oziroma za napad s krompirjevimi ogorčicami, fitosani-
tarni inšpektor ali strokovnjak pooblaščene organizacije za-
radi identifikacije bolezni oziroma škodljivcev odvzame vzor-
ce rastlin oziroma zemlje in jih pošlje v laboratorijsko analizo
na Kmetijski inštitut Slovenije ali laboratorij, ki ga pooblasti
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Okužba s krompirjevim rakom in napad s krompirjevimi
ogorčicami se ugotovita z metodami, priporočenimi od
Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin
(EPPO) oziroma Evropske skupnosti (EU), če pa teh ni, pa z
drugimi mednarodno priznanimi metodami.

6. člen
Če se z analizo potrdi, da gre za okužbo s krompirjevim

rakom, fitosanitarni inšpektor z odločbo odredi naslednje
ukrepe:

1. označitev okuženega zemljišča in določitev varnostne-
ga območja, ki mora biti dovolj veliko, da se bolezen ne širi;

2. določitev načina in kraja uničenja gomoljev in stebel
krompirja iz okuženih zemljišč na predpisan način;

3. uničenje celotne pošiljke, v kateri so bili najdeni
okuženi gomolji in stebla, če izvor okužbe ni znan, na pred-
pisan način;

4. prepoved gojenja krompirja na okuženih zemljiščih;
5. prepoved gojenja ali skladiščenja (v zemlji ali kako

drugače) tistih rastlin na okuženih zemljiščih, ki so namenje-
ne za presajanje;

6. dovolitev gojenja krompirja, ki ni namenjen za saje-
nje in razmnoževanje, na varnostnih območjih, vendar samo
sorte, ki so odporne proti tistemu patotipu krompirjevega
raka, ki je bil najden na okuženem zemljišču tega območja.

7. člen
Če se z analizo potrdi, da gre za napad s krompirjevimi

ogorčicami, fitosanitarni inšpektor z odločbo odredi nasled-
nje ukrepe:

1. označitev okuženega zemljišča in določitev varnostne-
ga območja, ki mora biti dovolj veliko, da se škodljivec ne širi;

2. določitev načina in kraja uničenja gomoljev krompir-
ja iz okuženih zemljišč, ki so namenjeni za distribucijo kot
semenski krompir, na predpisan način;

3. določitev načina tretiranja gomoljev krompirja iz
okuženih zemljišč, ki so namenjeni za distribucijo kot jedilni
krompir, na tak način, da se gomolji očistijo zemlje;

4. prepoved uporabe gomoljev krompirja iz okuženih
zemljišč za sajenje in razmnoževanje;

5. prepoved gojenja krompirja na okuženih zemljiščih;
6. prepoved gojenja ali skladiščenja (v zemlji ali kako

drugače) tistih rastlin na okuženih zemljiščih, ki so namenje-
ne za presajanje;

7. dovolitev gojenja krompirja, ki ni namenjen za saje-
nje in razmnoževanje, na varnostnih območjih, če je izpol-
njen eden od naslednjih pogojev:

– da se sadi samo sorte, ki so odporne proti tisti bio-
loški rasi krompirjevih ogorčic, ki je bila najdena na
okuženem zemljišču tega območja;

– da se krompir pobere, preden se izležejo krompirje-
ve ogorčice.
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8. člen
Semenski krompir se lahko prideluje samo na zem-

ljiščih, ki so bila po uradni preiskavi v skladu s predpisi
priznana kot neokužena s krompirjevim rakom in krompirje-
vimi ogorčicami.

9. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vsako leto v Urad-

nem listu Republike Slovenije objavi:
– seznam vseh sort krompirja, ki imajo dovoljenje za

trgovanje v Republiki Sloveniji in za katere je z uradno pre-
iskavo ugotovljeno, da so odporne proti krompirjevemu ra-
ku. Navedeni morajo biti tudi patotipi krompirjevega raka,
proti katerim so sorte odporne;

– seznam vseh sort krompirja, ki imajo dovoljenje za
trgovanje v Republiki Sloveniji in za katere je z uradno pre-
iskavo ugotovljeno, da so odporne proti krompirjevim ogorči-
cam. Navedene morajo biti tudi biološke rase krompirjevih
ogorčic, proti katerim so sorte odporne.

Odpornost sort krompirja proti krompirjevemu raku ozi-
roma proti krompirjevim ogorčicam se ugotovita z metoda-
mi, priporočenimi od Evropske in mediteranske organizacije
za varstvo rastlin (EPPO) oziroma Evropske skupnosti (EU),
če pa teh ni, pa z drugimi mednarodno priznanimi metoda-
mi. Šteje se, da je sorta krompirja odporna proti določene-
mu patotipu krompirjevega raka, če reagira na okužbo z njim
na tak način, da ni nevarnosti za sekundarne okužbe. Šteje
se, da je sorta krompirja odporna proti določeni biološki rasi
krompirjevih ogorčic, če pri gojenju te sorte pride do narav-
nega letnega zmanjšanja populacije te biološke rase.

Če je bila sorta krompirja preizkušana na odpornost
proti krompirjevemu raku oziroma krompirjevim ogorčicam v
kaki drugi državi, se rezultati preizkušanja priznajo pod po-
gojem, da niso v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

10. člen
Prepovedano je gojenje krompirjevih ogorčic in kultur

krompirjevega raka.

11. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, lahko s posebnim

dovoljenjem dovoli znanstvenim in raziskovalnim organizaci-
jam odstopanja od ukrepov, navedenih v 2., 3., 4., 5. in
6. točki 6. člena, v 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točki 7. člena in v
10. členu te odredbe, za namene znanstvenih raziskav in
selekcije, pod pogojem, da zagotovijo vse ukrepe, da se
prepreči širjenje krompirjevega raka oziroma krompirjevih
ogorčic.

12. člen
Ukrepi, navedeni v 6. in 7. členu te odredbe, prenehajo

veljati samo, če se z metodami, priporočenimi od Evropske in
mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) oziroma
Evropske skupnosti (EU), če pa teh ni, pa z drugimi medna-
rodno priznanimi metodami, ugotovi, da povzročitelj krompir-
jevega raka oziroma krompirjeve ogorčice na okuženih zem-
ljiščih in varnostnih območjih niso več prisotni.

13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-13-186/98
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2310. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za
katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih

rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji

Iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/97), se izbrišejo naslednje sorte:

Vrsta rastlin Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj* Opombe**

ŽITO
Ozimni večvrstni ječmen
(Hordeum vulgare L.
ssp. polystichum (Hall.) Schnitz et Kell.)

1. Novosadski 321 1988 ni 1
Ozimna pšenica
(Triticum aestivum L.)

1. Italija 1989 ni 1
Koruza
(Zea mays L.)
FAO 300 1. Rosvita 1997 dp 1
FAO 600

1. NS 615 1987 ni 1
2. NSSC 697 1984 ni 1
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Vrsta rastlin Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj* Opombe**

FAO 700 1. Caterina 1996 dp 1
KRMNE RASTLINE
Lucerna
(Medicago sativa L. ssp. sativa)

1. NS-Vršac ZMS IV 1973 ni 1
Kosmata ozimna grašica
(Vicia villosa Roth.)

1. NS Violeta 1979 ni 1
INDUSTRIJSKE RASTLINE
Sladkorna pesa
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll.)

1. Alto 1984 s 3
2. Flora 1990 lhs 3
3. Monofort 1975 kh 3
4. Novadima 1983 nd 3
5. NS HY 11 1986 ni 3
6. Sirius 1991 s 3

Ricinus
(Ricinus communis L.)

1. Novosadski 2 1964 ni 1
VRTNINE
Belo zelje
(Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba DC.)

1. Bijeljinski 1977 bns 3
2. Srbski melez 4 1975 spi 3
= Srpski melez 4
3. Srbski melez 10 1975 spi 3
= Srpski melez 10

Paprika
(Capsicum annuum L. convar. grossum (L.) Filov)

1. Buketna 1 1989 ni 1
Korenček
(Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang

1. Formula 1979 es 3
Paradižnik
(Lycopersicum esculentum Mill.)

1. Toco 70 1979 pt 4
2. UC 105 J 1979 fi 4
3. Ventura 1979 rp 4

Nizki stročji fižol
(Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers. f. sine fibris)

1. Biljelinski rani 1986 bns 3
2. Zebrina 1977 sf 1

Nizki fižol za zrnje
(Phaseolus vulgaris L.ssp. vulgaris var. nanus Aschers. f. fibriferis)

1. Krajišnik rumeni 1983 sf 1
= Krajišnik žuti
2. Sarajevski beli 1983 sf 1

Okroglozrnati in ogaltozrnati grah
(Pisum sativum L. ssp. sativum convar. medullare in
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. sativum)

1. Novosadski
pozni 915 1976 ni 1
2. Target 1973 er 3
3. Vitalis 1975 es 3

Št. 321-16- 146/98-2
Ljubljana, dne 22. junija 1998.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 3683

Priloga I

Legenda imen in sedežev žlahtniteljev

Kratica Polno ime

bns Institut za istraživanje i razvoj P.d. Semberija, 76300 Bosna i Hercegovina
dp Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9, IA 50308, ZDA
er Royal Sluis BV, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
es S & G Seeds B.V., Postbus 26, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
fi ISI Sementi Spa, Via Cabriolo 61, 43036 Fidenza, Italija
kh D. J. van der Have B.V., POB 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemska
lhs Hilleshög Sugar beet Sed Aktiebolag, PB 302, 26123 Landskrona, Švedska
nd Ulrich Dieckmann, PF 50, 31684 Nienstadt, Nemčija
ni Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, ZRJ
pt Tanzi Armando s.r.l., Via Zarotto 69, 43100 Parma, Italija
rp Peto italiana srl., Strada Traversante, 43034 Ravadese, Italija
s Dr. Hermann Strube (Fa. Fr. Strube Ssaatzucht KG), PF 13 53, 38358 Schoningen, Nemčija
sf Poljoprivredni fakultet Sarajevo, Institut za ratarstvo i oplemenjivanje bilja, Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i

Hercegovina
spi Centar za povrtlarstvo Smederevska Palanka, Karađorđeva 71, 11420 Smederevska Palanka, ZRJ

Priloga II

RAZLOGI ZA IZBRIS SORTE

1. Izbris sorte na zahtevo ustvarjalca sorte oziroma vložnika zahteve za potrditev oziroma dovolitev introdukcije
2. Sorta ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila potrjena oziroma ji je bila dovoljena introdukcija
3. Sorta ni bila v prometu več kot tri leta zaporedoma
4. Od dneva vpisa sorte v register oziroma v evidenco je poteklo: za krompir in hmelj več kot 20 let, za sadne rastline,

okrasne rastline in vinsko trto več kot 25 let, za gozdne rastline več kot 35 let in za vse ostale rastline več kot 17 let

2311. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v
proizvodnji v Republiki Sloveniji

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno

v proizvodnji v Republiki Sloveniji

Iz seznama domačih in udomačenih tujih sort, ki so upravičeno v prozvodnji v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
31/97), se izbrišejo naslednje sorte:

Vrsta rastlin (latinsko ime) Sorta
VRTNINE
Česen
(Allium sativum L. var. sativum)

1. Novosadski ozimni
SADNE VRSTE
Rumeni dren
(Cornus mas L.)

1. Domači dren - debeloplodna selekcija
Podlaga 1. Cornus mas L., rumeni dren; generativna podlaga
Šipek, vrtnica za rožno olje
(Rosa damascena Mill.)

1. Domači šipek
Podlage 1. Rosa canina L.; generativna in vegetativna

2. Rosa multiflora Thunb., mnogocvetni šipek,
vrtnica; generativna in
vegetativna podlaga
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Vrsta rastlin (latinsko ime) Sorta
Jerebika
(Sorbus aucuparia L.)

1. Domača jerebika
Podlaga 1. Sorbus aucuparia L.; generativna podlaga

Št. 321-16-/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2312. Navodilo o uporabi sredstev od prodaje in
zamenjave nepremičnin in premičnin, ki so v
lasti Republike Slovenije in odškodnin iz naslova
zavarovanj

Na podlagi 4. in 52. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97,
87/97 in 34/97) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o uporabi sredstev od prodaje in zamenjave

nepremičnin in premičnin, ki so v lasti Republike
Slovenije in odškodnin iz naslova zavarovanj

1. člen
To navodilo ureja:
– postopek vključevanja sredstev in način uporabe

sredstev od prodaje ali zamenjave nepremičnin in premič-
nin, ki so v lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
sredstva od prodaje državnega premoženja), ki so namenje-
na za investicijske izdatke za izvajanje nalog uporabnikov
proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upo-
rabniki), v proračun Republike Slovenije in

– postopek vključevanja sredstev in način uporabe
sredstev odškodnin iz naslova zavarovanj nepremičnin in
premičnin, ki so v lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: odškodnine).

2. člen
Državno premoženje po 52. členu zakona o izvrševa-

nju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 37/97; v nadaljnjem besedilu: ZIPro) in
tem navodilu so nepremičnine in premičnine, ki so v lasti
Republike Slovenije in s katerimi upravljajo uporabniki.

3. člen
Sredstva od prodaje državnega premoženja iz 1. člena

tega navodila in odškodnine so prihodek proračuna Repub-
like Slovenije.

Obseg povečanja prihodkov in odhodkov proračuna
Republike Slovenije v tekočem letu iz tega naslova, se izka-
že v zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za
tekoče leto.

4. člen
Sredstva od prodaje državnega premoženja in odškod-

nine se lahko namenijo samo za nakup nepremičnin in pre-
mičnin za izvajanje nalog uporabnikov, ki so določene s
posebnimi predpisi.

Sredstva od prodaje državnega premoženja in odškod-
nine se smejo uporabiti samo v korist uporabnika, ki je
upravljal nepremičnine in premičnine, katerih prodaja ali
zamenjava se predlaga ali so bila poškodovana.

5. člen
Na predlog uporabnika, ki je prejemnik sredstev od

prodaje državnega premoženja odpre Ministrstvo za finance
posebno proračunsko postavko (v nadaljnjem besedilu: po-
sebna proračunska postavka). Posebna proračunska po-
stavka se odpre po nakazilu sredstev od prodaje državnega
premoženja in v višini dejansko nakazanih sredstev.

Uporabnik predlogu za odprtje posebne proračunske
postavke priloži sklep pristojnega organa o prodaji ali zame-
njavi nepremičnine ali premičnine, iz katerega je razvidno
kakšno premoženje se je prodalo ali zamenjalo in dokazilo o
vplačilu sredstev v proračun Republike Slovenije.

Posebna proračunska postavka se odpre glede na na-
men porabe sredstev od prodaje državnega premoženja v
okviru namena Investicije in investicijsko vzdrževanje. Iz na-
ziva posebne proračunske postavke mora biti razviden okvi-
ren namen porabe sredstev, postavka pa mora biti opremlje-
na z oznako “- sredstva od prodaje državnega premoženja”.

Kolikor je v proračunu za določen odhodek že odprta
proračunska postavka, se ob nakazilu sredstev dobroimetje
na tej proračunski postavki poveča za vsakokratni priliv sred-
stev.

6. člen
Na predlog uporabnika, ki je prejemnik sredstev od-

škodnine, odpre Ministrstvo za finance posebno proračun-
sko postavko, ki se odpre po nakazilu sredstev odškodnine
in v višini dejansko nakazanih sredstev. Posebna proračun-
ska postavka mora biti odprta v okviru namena porabe sred-
stev in opremljena z oznako “- sredstva odškodnine”.

V primeru poškodovanega premoženja uporabnik v
predlogu za odprtje posebne proračunske postavke navede
poškodovano premoženje in priloži dokazilo o vplačilu sred-
stev v proračun Republike Slovenije.

Kolikor je v proračunu za določen odhodek že odprta
proračunska postavka, se ob nakazilu sredstev dobroimetje
na tej proračunski postavki poveča za vsakokratni priliv sred-
stev.

7. člen
Za razpolaganje in izplačila sredstev od prodaje držav-

nega premoženja se uporabljajo predpisi, ki urejejajo finan-
ciranje iz proračuna Republike Slovenije.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lahko uporabnik skladno z 10. členom ZIPro prevzemajo
obveznosti, ki terjajo plačilo v breme sredstev na posebni
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proračunski postavki v tekočem letu ali v prihodnjih letih,
samo do višine razpoložljivih sredstev na posebni proračun-
ski postavki.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ni
dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev na in iz
posebne proračunske postavke.

8. člen
Uporabnik lahko prične s postopkom za oddajo javne-

ga naročila ali prevzema obveznosti v breme sredstev na
posebni proračunski postavki samo v višini na postavki za-
gotovljenih sredstev.

Ob predlaganju načrta nabav, pričetku postopka za
oddajo javnega naročila in prevzemanju obveznosti v breme
sredstev na posebni proračunski postavki morajo uporabni-
ki upoštevati načela določena v 10. členu tega navodila.

9. člen
O nakupu nepremičnin in premičnin v breme sredstev

na posebni proračunski postavki odloča Vlada Republike
Slovenije z načrtom nabav skladno s 34. členom ZIPro.

Načrt nabav mora biti obrazložen in v njem je potrebno
prikazati nepremičnine in premičnine, katerih nakup se pred-
laga, ločeno po skupinah na:

– zemljišča,
– gradbeni objekti,
– oprema, brez prevoznih sredstev,
– prevozna sredstva in
– druga osnovna sredstva.
Za vsako nepremičnino in premičnino katere nakup se

predlaga je potrebno navesti predvideno nabavno ceno in
proračunske vire financiranja in sicer ločeno prikazana sreds-
tva zagotovljena na:

– posebni proračunski postavki ali
– na drugih proračunskih postavkah.
Določbe tega navodila, ki se nanašajo na načrt nabav

se smiselno uporabljajo tudi za načrt informatizacije uporab-
nikov iz 35. člena ZIPro.

10. člen
Sredstva od prodaje državnega premoženja in od-

škodnine po tem navodilu se lahko uporabijo samo za
nakup nepremičnin in premičnin, ki služijo istemu namenu
kot prodane, zamenjane ali poškodovane nepremičnine in
premičnine.

Sredstva od prodaje in zamenjave nepremičnin se upo-
rabijo le za nakup nepremičnin. Sredstva od prodaje in
zamenjave opreme se uporabijo le za nakup opreme. Sreds-
tva od prodaje in zamenjave prevoznih sredstev se uporabijo
le za nakup prevoznih sredstev. Sredstva od prodaje in
zamenjave osnovnih sredstev za druge namene se uporabijo
le za nakup osnovnih sredstev za druge namene.

Odškodnine iz naslova zavarovanj nepremičnin in pre-
mičnin, se lahko uporabijo za odpravo škode, kolikor ob-
seg škode to zahteva, pa tudi za nakup nepremičnin in
premičnin.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o uporabi sredstev od prodaje in zamenjave nepremičnin
in premičnin, ki so v lasti Republike Slovenije in odškodnin
iz naslova zavarovanj št. 466-16/98, z dne 3. 4. 1998, ki
ga je izdal minister za finance.

12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 466-16/98
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

2313. Navodilo o donacijah, ki so prihodek proračuna
Republike Slovenije

Na podlagi 4. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97
in 34/98) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o donacijah, ki so prihodek proračuna

Republike Slovenije

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo ureja način vključevanja sredstev pomoči

ali donacij med prihodke proračuna Republike Slovenije in
izplačila sredstev pomoči in donancij kot odhodke proraču-
na Republike Slovenije.

2. člen
Pomoči ali donacije (v nadaljevanju: donacije) Republi-

ki Sloveniji v obliki denarnih sredstev so prihodek proračuna
Republike Slovenije.

3. člen
Proračunski uporabnik – prejemnik donacije (v nada-

ljevanju: prejemnik donacije) na podlagi podpisanega spo-
razuma ali pogodbe z donatorjem pošlje pisno vlogo Mini-
strstvu za finance – zakladnici, da odpre ali določi tolarski ali
devizni račun na katerega se nakažejo prihodki iz naslova
donacij. Pri tem navede tudi namen uporabe prihodkov od
upravljanja s sredstvi donacij.

O vsakem pričakovanem prilivu sredstev na odprti ra-
čun prejemnik donacije predhodno obvesti Ministrstvo za
finance – zakladnico in navede, na katero donacijo se naka-
zilo nanaša ter višino nakazanih sredstev.

Ob vplačilu sredstev na račun proračuna Republike
Slovenije je potrebno navesti sklicno številko, ki jo določi
Ministrstvo za finance – sektor za javno računovodstvo.

4. člen
Ministrstvo za finance – sektor za proračun na predlog

prejemnika donacije v višini nakazanih sredstev donacij od-
pre eno ali več proračunskih postavk. Iz naziva postavke
mora biti razvidno, da gre za donacijo.

5. člen
Ob nakazilu donacij v enkratnem znesku se proračun-

ska postavka odpre ob nakazilu sredstev donacij in v višini
nakazanih sredstev.

Ob nakazilu donacij v večkratnih zneskih, se proračun-
ska postavka odpre ob nakazilu prvega dela sredstev dona-
cije in v višini dejansko nakazanih sredstev. Dobroimetje na
odprti proračunski postavki se poveča za vsakokratni priliv
sredstev.



Stran 3686 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

Dobroimetje na odprti proračunski postavki se zaradi
tečajnih razlik uskladi z višino sredstev na deviznem računu
najmanj na dan 31. marec, 30. junij, 30. september in
31. december.

6. člen
Sredstva donacij se ne morejo prenesti na druge prora-

čunske postavke pri istem ali drugem poračunskem uporab-
niku razen, če to izhaja iz sporazuma ali pogodbe med
donatorjem in prejemnikom donacije, ali če s tem predhod-
no soglaša donator v pisni obliki.

7. člen
Ministrstvo za finance vodi evidenco o nakazanih sred-

stvih donacij, ki so razporejena na posamezne proračunske
postavke, o porabljenih sredstvih pri prejemniku donacije in
o razpoložljivih sredstvih donacije. O navedenih podatkih
Ministrstvo za finance obvešča prejemnika donacije.

8. člen
Če so sredstva donacij namenjena za investicijske od-

hodke, kot so opredeljeni v 34. in 35. členu zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97 in 34/98; v nadaljevanju: ZIPro), se ne
glede na določila teh členov sredstva za investicijske od-
hodke zagotavljajo na posebni proračunski postavki pri pre-
jemniku donacije.

Osnovna sredstva iz prvega odstavka tega člena so last
Republike Slovenije in se izkazujejo v poslovnih knjigah
proračunskega uporabnika, ki je sredstvo pridobil, ne glede
na to, da sredstva uporablja druga pravna ali fizična oseba.

9. člen
Za plačilo odhodkov iz sredstev donacij se uporabljajo

določbe predpisov, ki urejajo izplačila iz proračuna Republi-
ke Slovenije.

10. člen
Kolikor ni v sporazumu ali pogodbi med donatorjem in

prejemnikom donacije drugače dogovorjeno se sredstva za
plačilo prometnega davka, bančnih provizij in drugih stroš-
kov črpajo iz sredstev donacije, prihodki od upravljanja s
sredstvi donacij pa se vplačujejo v proračun.

11. člen
Poleg dokumentacije, ki je podlaga za plačilo v skladu

s pravilnikom, ki ureja postopke izplačil iz proračuna Repub-
like Slovenije, mora prejemnik donacije za izplačilo sredstev
donacij iz deviznih depozitnih računov Republike Slovenije
pri Banki Slovenije predložiti svoji finančno-računovodski
službi tudi naslednje obrazce:

– “Obrazec za porabo deviznih sredstev iz naslova
donacije za: plačilo izvajalcu v tujino”, ki je v prilogi števil-
ka 1, ali

– “Obrazec za porabo deviznih sredstev iz naslova do-
nacije za: prodajo deviznih sredstev za plačilo izvajalcu v
državi”, ki je v prilogi številka 2, ali

– “Obrazec za porabo deviznih sredstev iz naslova do-
nacije za: dvig efektive”, ki je v prilogi številka 3,

in sicer z ozirom na to, ali se plačilo izvrši prejemniku v
državi ali v tujini. Obrazec mora podpisati odgovorna oseba
prejemnika donacije. Obrazci v prilogah so sestavni del tega
navodila.

Finančno-računovodska služba prejemnika donacije
pošlje obrazce Ministrstvu za finance – zakladnici.

12. člen
Na podlagi pisne zahteve donatorja se neporabljena

sredstva donacij vrnejo donatorju ali prerazporedijo za drugi
namen, kolikor je to dogovorjeno v pisnem sporazumu ali v
pogodbi z donatorjem.

Za vrnjena sredstva donacij se zmanjša dobroimetje na
proračunski postavki.

II. POSEBNE DOLOČBE ZA IZVAJANJE PROGRAMA
PHARE

13. člen
Centralna finančna in pogodbena enota pri Ministrstvu

za finance (v nadaljevanju: CFPE) v imenu vseh prejemnikov
donacij vlaga zahtevke za odprtje računov in predhodno
obvešča Ministrstvo za finance – zakladnico o vsakem priča-
kovanem nakazilu donacij iz naslova programa PHARE (v
nadaljevanju: PHARE sredstva) na odprti račun.

14. člen
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki terjajo pla-

čilo v breme PHARE sredstev skladno z 10. in 43. členom
ZIPro, ne glede na višino razpoložljivih sredstev na prora-
čunski postavki, če je pogodba v skladu s programom, ki ga
je potrdil donator, kar pred izdajo soglasja Ministrstva za
finance – sektorja za proračun pisno potrdi CFPE.

15. člen
PHARE sredstva, za katera ni bila sklenjena pogodba o

porabi sredstev do roka izteka finančnega memoranduma,
ali če PHARE sredstva zaradi racionalne izvedbe niso bila
porabljena v predvideni višini, se vrnejo donatorju na zahte-
vo donatorja ali prerazporedijo na druge proračunske po-
stavke na podlagi predhodnega soglasja donatorja v pisni
obliki.

Zahtevek za vračilo ali prerazporeditev sredstev vloži
CFPE v imenu donatorja.

16. člen
Za izvedbo programa PHARE se sredstva za plačilo

prometnega davka črpajo iz proračunske postavke PHARE
– lastna udeležba pri prejemniku donacije.

Sredstva za plačilo provizije Banke Slovenje ob naka-
zilu sredstev na račun pri Banki Slovenije se črpajo iz
posebne proračunske postavke PHARE pri Ministrstvu za
finance. Plačilo se izvrši na podlagi računa, ki ga izstavi
Banka Slovenije.

17. člen
Izplačilo PHARE sredstev se lahko izvrši samo, če je

izplačilo predhodno pisno odobril odredbodajalec za izved-
bo programa PHARE (PAO).

18. člen
Originale bančnih garancij in certifikatov o poreklu bla-

ga hrani CFPE.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o donacijah št. 401-25/95, z dne 9. 3. 1998, ki ga je
izdal minister za finance.
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20. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-23/98
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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2314. Spremembe in dopolnitve programa
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1998

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o nale-
zljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) minister za
zdravstvo določa

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
programa imunoprofilakse in kemoprofilakse

za leto 1998

1. V programu imunoprofilakse in kemoprofilakse za
leto 1998 (Uradni list RS, št. 9/98) se iz seznama zdravnik-
ov izvajalcev programa cepljenja in tuberkuloznega testiran-
ja za predšolske in šolske otroke črtajo:

“Ljubljana
Domžale
Mirjam Pogačar šolski dispanzer
Maribor
Ptuj
Jože Udovič šolski dispanzer”

ter dodajo naslednji izvajalci:
“Celje
Brežice
Božena Borjan otroški dispanzer
Ljubljana
Breda Šuštaršič otroški dispanzer
Irena Klemenčič otroški in šolski dispanzer
Maribor
Ptuj
Branka Andšek-Tominc šolski dispanzer”.

2. Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati nasledn-
ji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 503-3/98
Ljubljana, dne 6. julija 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

2315. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu
Ustanove IMAGO SLOVENIAE – PODOBA
SLOVENIJE

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za kulturo Republi-
ke Slovenije

S K L E P
o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove
IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglas-
je k ustanovitvenemu aktu Ustanove IMAGO SLOVENIAE –
PODOBA SLOVENIJE z dne 5. 5. 1998.

Št. 028-12/98
Ljubljana, dne 6. julija 1998.

Jožef Školč l. r.
Minister za kulturo

2316. Odredbo o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih
programov za pridobitev srednje poklicne in
strokovne izobrazbe

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih

programov za pridobitev srednje poklicne
in strokovne izobrazbe

1. člen
Minister za šolstvo in šport, na predlog, ki ga je Strokov-

ni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraže-
vanje sprejel na 11. seji dne 22. in 29. januarja 1998,
podaljšuje veljavnost izobraževalnih programov za pridobitev
srednje poklicne in strokovne izobrazbe, sprejetih pred uve-
ljavitvijo zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 12/96), za generacije dijakov, ki se bodo
vpisali v 1. letnik v šolskih letih 1998/99 in 1999/2000.

Izobraževalni programi iz prejšnjega odstavka se uskladi-
jo z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju in
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
s tem da se:

1. izločijo deli izobraževalnih programov, ki so bili name-
njeni za pripravo na maturo,

2. iz učnih načrtov izločijo kadrovski pogoji za strokovne
delavce, ki izvajajo izobraževanje po teh izobraževalnih pro-
gramih,

3. izločijo materialni pogoji kot sestavina učnih načrtov,
4. dodajo obvezni načini preverjanja in ocenjevanja zna-

nja ter merila za izbiro,
5. uskladijo pogoji za vključitev v program, napredova-

nje in zaključek izobraževanja,
6. uskladijo predmetniki in obvezne izbirne vsebine opre-

delijo kot interesne dejavnosti,
7. kot predmetni katalogi in izpitni katalogi uporabljajo

veljavni učni načrti in katalogi znanj za zaključne izpite,
8. pridobljeni poklic se nadomesti z nazivom pridobljene

poklicne oziroma strokovne izobrazbe.
Programi iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi, ki

je sestavni del te odredbe.

2. člen
Kadrovski pogoji za strokovne delavce, ki se izločijo kot

sestavina izobraževalnih programov iz prejšnjega odstavka,
se do izdaje ustreznega predpisa uporabljajo kot podlaga za
določitev ustrezne smeri in stopnje izobrazbe za strokovne
delavce, ki izvajajo izobraževanje po teh programih.

Izobraževalni programi se izvajajo pod enakimi material-
nimi pogoji, kot so navedeni v učnih načrtih pred uveljavitvijo
te odredbe.

3. člen
Splošne dele in predmetnike izobraževalnih programov

iz prvega člena te odredbe objavi Ministrstvo za šolstvo in
šport v posebni publikaciji.

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

nem listu RS.

Št. 603-46/98
Ljubljana, dne 13. julija 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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USTAVNO SODIŠČE

2317. Odločba o delni odpravi 3. člena odloka o
izplačevanju akontacije vojaških pokojnin

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Janka Brejca iz Brežic, na
seji dne 24. junija 1998

o d l o č i l o:

1. Del določbe 3. člena odloka o izplačevanju akonta-
cij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), ki se glasi:
“september 1991”, se odpravi, kolikor se nanaša na akon-
tacije pokojnin, ki se izplačujejo na podlagi predčasne po-
kojnine.

2. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz-
plačuje akontacije predčasnih vojaških pokojnin brez zmanj-
šanja za čas od dopolnitve predpisane starosti dalje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija določbo prvega odstavka 3. čle-

na odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (v na-
daljevanju: odlok), po kateri se upravičencem iz prve in
druge alinee predhodnega člena, ki imajo odločbo nosilca
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavaro-
vancev o odmeri pravic, od 1. novembra 1991 dalje izpla-
čuje akontacija pokojnin in drugih dajatev v znesku, ki jim je
pripadal za september 1991, z omejitvijo, da najvišji znesek
akontacije ne sme presegati zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo, kot je bil določen za izplačila po-
kojnin po splošnih predpisih v Republiki Sloveniji. Pobudnik
meni, da izpodbijana določba ni v skladu z 18. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti RS (Uradni list RS, št. 1/91-I, v
nadaljevanju: UZITUL) in posledično z določbo tretjega od-
stavka 153. člena ustave, ker naj bi s tem, ko naj bi onemo-
gočala uresničevanje pravice upravičencev iz 18. člena
ustavnega zakona do predčasne starostne pokojnine brez
odstotnega zmanjšanja, omejevala obseg pravic iz 18. čle-
na UZITUL.

2. Pobudnik navaja, da je Republika Slovenija z 18.
členom UZITUL zagotovila varstvo pravic uživalcev vojaških

pokojnin v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve
UZITUL določali predpisi SFRJ. Obseg teh pravic naj bi bil
takrat določen z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju vojaških zavarovancev (Uradni list SFRJ, št.
7/85, 74/87 in 20/89). V obseg pravic naj bi štele pred-
vsem starostna pokojnina, predčasna starostna pokojnina
in invalidska pokojnina. V Sloveniji naj bi bilo večje število
uživalcev akontacij vojaških pokojnin, ki naj bi se v letih
1989, 1990 in v začetku leta 1991 zaradi nestrinjanja z
dogajanji v JA odločili za predčasno starostno upokojitev.
Predčasna starostna pokojnina, odmerjena na podlagi do-
sežene delovne dobe, naj bi se do dopolnitve zahtevane
starosti izplačevala v znesku, zmanjšanem za dva odstotka
za vsako manjkajoče leto starosti. Izpodbijani odlok pa naj
bi s fiksiranjem zneska akontacije na znesek izplačane
pokojnine iz septembra 1991 ne omogočal, da predčasni
starostni upokojenec po dopolnitvi zahtevane starosti pre-
jema pokojnino, kot mu je bila odmerjena na podlagi de-
lovne dobe, torej brez začasne omejitve zaradi manjkajoče
starosti.

3. Pobudnik je svoji vlogi priložil tudi dopis vlade št.
191-02/93-1/6-8 z dne 7. februarja 1995, ki ga je na
podlagi pobudnikove vloge, naj odloči o njegovem zahtev-
ku, naslovila na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije. V tem dopisu vlada med drugim navaja, da
je za izvedbo UZITUL skladno s pooblastilom iz 21. člena
UZITUL z odlokom uredila izplačevanje akontacij vojaških
pokojnin slovenskim državljanom in drugim osebam, ki so
imele na dan osamosvojitve Slovenije stalno prebivališče na
njenem območju. V tem odloku naj bi bilo začasno, do
sprejema zakona, urejeno izplačevanje akontacij vojaških
pokojnin. Akontacije naj bi bile določene tako, da je za
osnovo vzet znesek, ki je upravičencu šel za zadnji mesec,
v katerem se je v Republiki Sloveniji še uporabljal jugoslo-
vanski dinar, potem pa se je navedeni znesek prevedel v
slovenske tolarje v razmerju 1:1 in valoriziral tako, kot se
valorizirajo pokojnine po slovenskih predpisih. Akontacije
po obravnavanem odloku v skladu z njegovim 6. členom
odmeri in izplačuje Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije, ki je skupnost nasledil. Vlada ugotavlja,
da v odloku ni bilo možno rešiti vprašanj ponovne odmere
predčasnih pokojnin po vojaških predpisih in drugih vpra-
šanj, ki naj bi jih bilo možno skladno s 50. členom ustave
urediti le z zakonom. Predlog zakona, s katerim bodo ureje-
na tudi ta vprašanja, pa naj bi bila Vlada Državnemu zboru
tedaj že predložila.
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4. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 12. februarja
1998 pobudo sprejelo v obravnavo in vlado pozvalo, naj
nanjo odgovori, vendar le-ta odgovora ni posredovala.

B)
5. Ustavno sodišče je v svojih odločbah in sklepih že

navedlo, da je temeljna značilnost sodobnega socialnega
zavarovanja, da temelji na načelih obveznosti, vzajemnosti
in solidarnosti, kar seveda velja za zavarovance iste zavaro-
valne organizacije. V bivši SFRJ so vojaške osebe imele
svojo zavarovalno organizacijo – Skupnost socialnega zava-
rovanja vojaških zavarovancev. Znotraj te skupnosti je velja-
lo načelo vzajemnosti in solidarnosti. Ta načela pa niso
veljala med to skupnostjo in Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije. Bivša republika Sloveni-
ja ni imela nobenih obveznosti do vojaške skupnosti social-
nega zavarovanja, zato vse pravice, ki jih sedaj zagotavlja
vojaškim zavarovancem, Republika Slovenija zagotavlja pro-
stovoljno. V primeru pravic iz 18. člena UZITUL gre za pravi-
co do socialne varnosti iz 50. člena ustave. Ta med drugim
določa, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z zako-
nom, pravico do socialne varnosti. Izpodbijani odlok bi bil v
neskladju s to določbo, če bi kot izvršilni predpis urejal
pogoje za pridobitev vojaških pokojnin in drugih pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavaro-
vancev. V zadevah, ko je bil izpodbijan 2. člen odloka, je
bilo ugotovljeno, da glede na 18. člen UZITUL ne ureja
pravic vojaških zavarovancev, temveč samo natančnejše do-
loča, kdo so uživalci vojaških pokojnin. V dveh zadevah, ko
sta pobudnika izpodbijala 3. člen odloka, ker sta menila, da
bi izdajatelj odloka moral upoštevati višino pokojnine, ki je
vojaškim upokojencem pripadala za november 1991, je
ustavno sodišče zavzelo stališče, da izpodbijana določba,
po kateri se akontacija pokojnin izplačuje v znesku, ki je
tem upokojencem pripadal v septembru 1991 (OdlUS I, 60
in OdlUS II, 8), ni v neskladju z UZITUL. V navedenih prime-
rih je bilo ugotovljeno, da izdajatelj odloka ni bil dolžan
upoštevati predpisov SFRJ o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju vojaških upokojencev, ki so bili sprejeti po
25. juniju 1991, ko je bil uveljavljen 18. člen UZITUL.

6. Pobudnik v tej zadevi zatrjuje, da izpodbijani del
odloka v primeru predčasne upokojitve in odgovarjajoče
pokojnine ne omogoča izplačevanja akontacije pokojnine v
obsegu in pod pogoji, kot je bila njegova predčasna pokoj-
nina določena z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju vojaških zavarovancev pred 18. julijem 1991,
ker ne upošteva posebnosti takšnih pokojnin.

7. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
vojaških zavarovancev v 15. členu določa, da pravico do
starostne pokojnine pridobi vojaški zavarovanec oziroma
vojaška zavarovanka, ko dopolni 60 let oziroma 55 let staro-
sti in najmanj 20 let pokojninske dobe, ali 40 oziroma 35 let
pokojninske dobe ne glede na svojo starost. V 16. členu
tega zakona pa je urejena pravica do predčasne starostne
pokojnine, ki jo vojaški zavarovanec pridobi, ko dopolni
najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 let starosti, oziroma
vojaška zavarovanka, ko dopolni najmanj 30 let pokojninske
dobe in 50 let starosti. Predčasna starostna pokojnina, od-
merjena na podlagi pokojninske dobe, se zmanjša za dva
odstotka za vsako leto predčasne upokojitve pred dopolnje-
nimi leti starosti, predpisanimi v prvem odstavku 15. člena
tega zakona. Pokojnina, določena po drugem odstavku 15.
člena, se izplačuje v zmanjšanem znesku do dopolnjenih let
starosti, predpisanih v prvem odstavku 15. člena (tretji od-
stavek 16. člena).

8. Izdajatelj odloka je bil z 21. členom UZITUL poob-
laščen, da skrbi za izvrševanje tega ustavnega zakona in v

okviru svojih pristojnosti sprejema akte in ukrepe, ki so
potrebni za njegovo izvrševanje. Naloga odloka je taka, kot
naloga vsakega podzakonskega akta, torej, da dopolni za-
konsko normo v določenem obsegu in s tem udejani smisel
zakonske norme. Po načelu delitve oblasti (3. člen ustave)
podzakonski akt vprašanj ne ureja samostojno. Zato je bil
tudi izdajatelj odloka dolžan spoštovati okvir, ki ga je opre-
delil UZITUL. Le-ta varstvo pravic uživalcev vojaških pokoj-
nin s stalnim prebivališčem v RS zagotavlja v obsegu in pod
pogoji, ki so jih do uveljavitve UZITUL določali predpisi
SFRJ, torej tudi že navedeni zakon o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju vojaških zavarovancev. Odlok bi zato
moral zagotoviti, da se pri izplačevanju akontacij predčasnih
starostnih pokojnin upoštevajo posebnosti teh pokojnin, ki
izhajajo iz 16. člena zakona. Ker odlok tega ni omogočil in
je tudi za te pokojnine določil le znesek pripadajoče pokoj-
nine za september 1991 kot edino, ne spreminjajočo se
podlago za določitev akontacije, s tem ni omogočil uresni-
čevanja pravice na način, ki ga je določil UZITUL in je zato v
obravnavanem delu z njim v neskladju.

9. Način, na kakršnega na to področje posledično
posega odlok z določitvijo zneska iz septembra 1991 kot
edine možne podlage za določitev akontacije pokojnine,
predstavlja dejanski poseg v znesek z odločbo že odmerje-
ne pokojnine. Če je v teh primerih podlaga za določitev
višine akontacije ves čas le znesek iz septembra 1991 in ne
tudi znesek, ki gre takšnemu upokojencu po odločbi (oziro-
ma je iz nje ugotovljiv z eliminiranjem odbitka), ko bo dose-
gel predpisano starost, je to šteti za določanje višine akon-
tacije neodvisno od odločbe pristojnega pokojninskega
organa, torej za dejansko spreminjanje že določenega ozi-
roma določljivega zneska pokojnine in ne gre le za preved-
bo zneska pokojnine v tolarsko protivrednost.

10. Kot je razvidno iz pete točke te obrazložitve, je
ustavno sodišče pri obravnavi drugega člena odloka ugoto-
vilo, da odlok ne dela razlike med osebami, ki so bile v
enakem položaju in zato ne krši ustavnega načela enakosti
pred zakonom. Z vidika te pobude pa je treba ugotoviti, da
enako obravnavanje upokojencev, tistih, ki jim je bila z od-
ločbo nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja vo-
jaških zavarovancev pravica odmerjena na podlagi 15. čle-
na zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
vojaških zavarovancev, in tistih, ki jim je bila pravica odmer-
jena na podlagi 16. člena istega zakona in do septembra
1991 še niso dopolnili starosti po 15. členu navedenega
zakona, ni v skladu z načelom enakosti pred zakonom. Ta
neenakost ob sami izdaji odloka ni bila tako očitna in bi ob
hitrejši zakonski ureditvi področja verjetno ne povzročila
večjih škodljivih posledic. Zaradi dolgotrajnosti tega stanja
pa je ta neenakost prišla močneje do izraza. Privedla je
namreč do tega, da upokojenci z odločbami, ki temeljijo na
15. členu, uživajo akontacijo pokojnine v ustrezni adekvatni
višini ves čas veljavnosti odloka, upokojenci z odločbo,
izdano na podlagi 16. člena, pa večino tega časa uživajo
akontacijo pokojnine v zatečenem znižanem znesku, torej
ne v zneskih, ki bi bili ustrezni z odločbo odmerjeni pravici.

11. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ), ki je bil
sprejet na seji državnega zbora dne 17. junuja 1998 in bo
pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, bo
upokojencem, ki so jim bile predčasne pokojnine odmerje-
ne z odločbami nosilca zavarovanja po vojaških predpisih,
omogočil, da od z zakonom določenega roka dalje preje-
majo pokojnine brez odbitkov, ki so jim bili po vojaških
predpisih odmerjeni zaradi predčasne upokojitve. Ker pa je
tem upokojencem glede na navedeno v 8. točki šla pravica
tudi do akontacije pokojnine po dopolnjeni zahtevani staro-
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sti brez odbitkov, je bilo treba odločiti kot v 1. točki izreka.
Glede na to, da bo z uveljavitvijo že sprejetega novega
zakona obravnavani odlok prenehal veljati, ni bilo primerno
vladi določiti roka, v katerem naj ugotovljeno neskladnost
sama odpravi. Zato je ustavno sodišče v skladu z drugim
odstavkom 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) v drugi točki
izreka te odločbe določilo organ, ki naj odločbo izvrši in na
kakšen način naj jo izvrši.

C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Koro-
šec, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen,
dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Od-
ločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-195/95
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

2318. Odločba o odpravi 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10.,
11. in 12. člena pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev
naziva klinika oziroma inštitut

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Kliničnega oddelka za
kardiologijo, Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in aler-
gijo, Kliničnega oddelka za nefrologijo, Kliničnega oddel-
ka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Kli-
ničnega oddelka za gastroenterologijo, Kliničnega oddelka
za hematologijo, Kliničnega oddelka za revmatologijo, Kli-
ničnega oddelka za hipertenzijo in Kliničnega oddelka za
intenzivno interno medicino Interne klinike Kliničnega cen-
tra Ljubljana, ter Kliničnega oddelka za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Kirurške klinike Kliničnega centra Ljublja-
na, ki jih zastopa Bogdana Žigon, odvetnica v Ljubljani, na
seji dne 24. junija 1998

o d l o č i l o:

Členi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 in 12 pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobi-
tev naziva klinika oziroma inštitut (Uradni list RS, št. 54/96)
se odpravijo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo pravilnik o spremembah in

dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika
oziroma inštitut (Uradni list RS, št. 54/96 – v nadaljevanju:
pravilnik), s katerim so bili v sistemu zdravstvenih organizacij
poleg klinik vpeljani klinični oddelki in klinični inštituti. Na tej
podlagi so bili pobudniki, ki so bili poprej klinike, spreme-
njeni v klinične oddelke. Pobudniki menijo, da je Minister za
zdravstvo s tem prekoračil pooblastilo iz 18. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 – v nadalje-
vanju: ZZDej). Izpodbijane določbe pravilnika naj ne bi ime-
le podlage v ZZDej. Po njihovem mnenju 18. člen ZZDej

pooblašča Ministra za zdravstvo, da s podzakonskim aktom
določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati bolnišnica ali njen
oddelek, da se ji podeli naziv klinika ali inštitut, ne pa tudi,
da določi nove nazive, kot sta klinični inštitut ter klinični
oddelek. Pravilnik naj tudi ne bi določal skladno z 18. čle-
nom ZZDej strokovnih pogojev za podelitev naziva klinika
oziroma klinični inštitut na eni strani in klinični oddelek na
drugi strani. V nasprotju z ZZdej je po mnenju pobudnikov
tudi 3. člen pravilnika, ki določa, da lahko le ena bolnišnica
oziroma njen oddelek za določeno medicinsko stroko pri-
dobi naziv klinika oziroma klinični inštitut.

2. Pobudniki utemeljujejo pravni interes z dejstvom, da
je Svet Kliničnega centra Ljubljana na podlagi izpodbijanih
določb oblikoval notranjo strukturo tako, da je dosedanjim
klinikam oziroma inštitutom odvzel dosedanjo samostojnost
organizacijskih enot, ki so jo imeli pobudniki zadnjih 25 let.
Klinike oziroma inštituti so imeli status samostojne zdravstve-
ne enote s svojo štampiljko in računom. Pobudniki menijo,
da daje pravilnik status samostojne zdravstvene enote s
štampiljko in računom samo klinikam in inštitutom. S spre-
jetjem statuta Kliničnega centra naj bi prešla njihova samo-
stojnost na strokovno-poslovno skupnost. Pobudniki nava-
jajo, da so bili od leta 1978 do preimenovanja strokovno
povsem samostojni. Menijo, da se je njihov položaj znotraj
Kliničnega centra bistveno spremenil in da so nasproti klini-
kam v podrejenem položaju.

3. Ministrstvo za zdravstvo v odgovoru navaja, da so se
z razvojem medicinske znanosti pojavile številne specializa-
cije in podspecializacije, kar je privedlo do dezintegracije
strok. Vendar se je v razvitih državah zaradi zahteve po
celovitem obravnavanju človeka v univerzitetnih bolnišnicah
(po germanskem vzoru se te tudi pri nas imenujejo klinike)
uveljavila strokovna organiziranost po osnovnih specializaci-
jah (univerzitetna bolnišnica, klinika), subspecialnosti pa so
pridobile status oddelkov. V Sloveniji pa je, po mnenju mini-
strstva, prišlo do dezintergracije strok, tudi zaradi politično-
organizacijskih inovacij in strokovno-prestižnih razlogov. Po
sprejetju pravilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika
oziroma inštitut (Uradni list RS, št. 7/95) se je interes po
razpadu posameznih klinik in nastajanju novih nadaljeval.
Vse navedeno naj bi pogojevalo uvedbo kliničnih oddelkov
kot oblike notranje organizacije osnovnih strok. Zanje so
predpisani isti kriteriji kot za klinike in so klinike znotraj
klinik. Priznana naj bi jim bila strokovna avtonomija posa-
meznega ožjega področja v posamezni stroki, hkrati pa je
bil z njihovo povezanostjo v krovno kliniko preprečen razpad
temeljnih strok.

4. Ker lahko za naziv inštituta kandidirajo tudi predkli-
nične ustanove na Medicinski fakulteti, ki nosijo ta naziv v
skladu z organizacijsko strukturo univerze, je pridevnik “kli-
nični“ omogočil razlikovanje med obema ustanovama.

5. Menijo, da minister za zdravstvo ni prekoračil poob-
lastil, saj je skrb za stanje zdravstva tudi v organizacijskem
pogledu v njegovi pristojnosti. Naziv klinični oddelek v niče-
mer ne poslabšuje položaja dosedanjih klinik, saj so v statu-
tu Kliničnega centra Ljubljana klinični oddelki izenačeni s
klinikami in kliničnimi inštituti. Sporen naj bi bil obstoj aktiv-
ne legitimacije za vložitev pobude, saj notranje organizacij-
ske enote ne morejo izkazovati in samostojno uveljavljati
pravnega interesa, ki je pogoj in predpostavka za možnost
vložitve pobude. Iz istega razloga je po mnenju Ministrstva
vprašljiva tudi veljavnost pooblastilnih razmerij, saj predstoj-
niki posameznih oddelkov niso pooblaščeni za zastopanje
in predstavljanje zavoda, v okviru katerega izvajajo svojo
dejavnost.

6. Svoje mnenje je o obravnavani zadevi podal tudi
javni zavod Klinični center Ljubljana. V mnenju pojasnjujejo,
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da je bila delovna organizacija Univerzitetni Klinični center
Ljubljana, o.sub.o., s trideset temeljnimi organizacijami zdru-
ženega dela v skladu z zakonom o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/92) preobli-
kovana v javni zdravstveni zavod. Ustanovitelj javnega zavo-
da Klinični center Ljubljana je Republika Slovenija, ustanovi-
teljske pravice in obveznosti pa izvršuje vlada. S tem so
temeljne organizacije združenega dela izgubile pravno sa-
mostojnost, saj je zavod ena pravna oseba in nastopa v
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. S statu-
tom in s sklepom o preoblikovanju javnega zavoda Klinični
center Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/96) je tudi določe-
no, da vodi zavod enotno finančno poslovanje, ki se vodi po
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Organizacijske
enote (klinike, klinični inštituti, klinični oddelki, centri in
službe), ki poleg zdravstvene dejavnosti iz obveznega in
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja opravljajo tudi dru-
go dejavnost, opravljajo ta del dejavnosti samostojno in v
imenu ter za račun Kliničnega centra Ljubljana. Za potrebe
opravljanja tega dela dejavnosti ima organizacijska enota
podračun žiro računa Kliničnega centra Ljubljana.

7. Menijo, da izpodbijani pravilnik ni v ničemer spre-
menil pravnega statusa pobudnikov, saj je organiziranost
javnega zavoda urejena s predpisi, ki jih je sprejel ustanovi-
telj. Pravilnik sam po sebi pa tudi ne omejuje strokovne
avtonomije organizacijskih enot ožjih strokovnih področij.
Izpodbijane določbe pravilnika izražajo interes ustanovitelja,
da zaustavi proces razdruževanja temeljnih strok in vzpod-
budi njihovo reintegracijo.

B)
8. V skladu z določbo 24. člena zakona o ustavnem

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
lahko da pobudo za začetek postopka pred ustavnim so-
diščem vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Ta je podan,
če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposred-
no posega v njegove pravice, pravne interese oziroma prav-
ni položaj.

9. Pobudniki izkazujejo svoj pravni interes za vložitev
pobude kot stranke v postopku podelitve naziva klinika ozi-
roma inštitut. Pobudniki so zoper odločbe o podelitvi nazi-
vov sprožili tudi upravni spor. Če bi bil izpodbijani pravilnik
res protiustaven in nezakonit v smislu, kot to uveljavljajo
pobudniki, bi bila možna tudi odprava izpodbijanega praviln-
ika, kar bi lahko vplivalo na njihov pravni položaj.

10. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker je dejan-
sko stanje v zadevi pojasnjeno in ker se je nasprotna udele-
ženka o pobudi izjavila, je po sprejemu pobude na podlagi
četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z odloča-
njem o stvari sami.

11. Ustavno sodišče je v okviru ocene ustavnosti in
zakonitosti pravilnika presojalo, ali je bil pravilnik sprejet v
okviru pooblastila iz 18. člena zakona o zdravstveni dejav-
nosti ter s tem v skladu s 120. členom in tretjim odstavkom
153. člena ustave.

12. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika ozi-
roma inštitut (Uradni list RS, št. 7/95) je bil sprejet na
podlagi 18. člena ZZDej, ki določa, da lahko ministrstvo,
pristojno za zdravstvo, na predlog Medicinske fakultete po-
deli bolnišnici oziroma njenemu oddelku naziv klinika ali
inštitut, če ta izpolnjuje pedagoške, raziskovalne, strokov-
ne, kadrovske in druge pogoje, ki jih predpiše minister,
pristojen za zdravstvo. Ta pravilnik je določil pogoje ter
postopek za pridobitev naziva klinika oziroma inšitut. Dne
28. 9. 1996 pa je začela veljati sprememba pravilnika, ki jo
pobudniki izpodbijajo. S to spremembo sta bila poleg dote-

danjih nazivov klinika in inštitut uvedena še naziva klinični
inštitut in klinični oddelek. V 1. in 2. členu ter prvem odstav-
ku 3. člena, 4., 6., 8., 9., 10., 11. in 12. členu so določe-
ni pogoji in postopek za pridobitev nazivov. V drugem od-
stavku 3. člena je pravilnik določil, da lahko pridobi naziv
klinika oziroma klinični inštitut za posamezno medicinsko
stroko le ena bolnišnica oziroma njen oddelek, v tretjem
odstravku pa je naštel medicinske stroke, za katere se lah-
ko pridobi naziv klinika oziroma klinični inštitut. V 5. členu je
opravljanje storitve neposredno na ljudeh določil kot pogoj
za pridobitev naziva klinika, v 7. členu pa je enega izmed
pogojev ukinil.

13. Po drugem odstavku 120. člena ustave morajo
upravni organi opravljati svoje delo v okviru in na podlagi
ustave in zakona. Po določbi 153. člena ustave morajo biti
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo
in zakonom. Načelo vezanosti delovanja državnih organov
na ustavo in zakon ter legalitetno načelo sta kot temeljni
ustavni načeli v tesni povezanosti z načelom demokratične
in pravne države. Glede normativne dejavnosti državne upra-
ve pomenita, da je le-ta pri izdajanju podzakonskih predpi-
sov vsebinsko vezana na ustavo in zakon. Zakon mora biti
vsebinska podlaga za izdajanje podzakonskih aktov. Ob-
seg, v katerem sme podzakonski akt dopolnjevati zakonsko
določbo, je odvisen od položaja podzakonskega akta, s
katerim se natančneje opredeljuje zakonska materija, v hie-
rarhiji pravnih aktov ter od obsega zakonskega pooblastila.

14. Pravilnik je po svoji pravni naravi podzakonski pred-
pis, ki ga lahko izda minister za izvrševanje zakonov in dru-
gih predpisov. Zakonsko je pravilnik urejen v 99. členu
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95),
ki določa: “(1) Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
aktov državnega zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo
ministri pravilnike, odredbe in navodila. (2) S pravilnikom se
razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa
ali akta za njegovo izvrševanje”.

15. Iz navedenega izhaja, da se pravilniki sprejemajo
za izvrševanje zakona, kar predpostavlja njihovo vsebinsko
vezanost na zakon. Pravilnik ne sme v vsebinskem smislu
določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih
okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno določeni ali iz njega
vsaj z razlago ugotovljivi. Pravilnik prav tako ne sme na novo
določati pravic in obveznosti, kar je v skladu z načelom
demokratične in pravne države pridržano ustavi in zakonu.

16. Določbe 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11. in 12.
člena pravilnika nimajo vsebinske podlage ne v ZZDej ne v
drugem zakonu. Zakonodajalec je z določbo 18. člena ZZD-
ej pooblastil ministra, pristojnega za zdravstvo, da predpiše
pedagoške, raziskovalne, strokovne, kadrovske in druge
pogoje za pridobitev naziva klinika ali inštiut, ne pa tudi za
določitev novih nazivov, omejitve števila bolnišnic ali njenih
oddelkov, ki lahko za posamezno medicinsko stroko prido-
bijo enega od dveh zakonsko določenih nazivov ter tudi ne
za določitev medicinskih strok, za katere se lahko podeli
eden od obeh nazivov. Minister, pristojen za zdravstvo, je
prekoračil zakonsko pooblastilo, saj je s pravilnikom določil
vsebine, ki nimajo temelja v zakonu.

17. Glede na navedeno so določbe 1., 2., 3., 4., 6.,
8., 9., 10., 11. in 12. pravilnika v nasprotju z 18. členom
ZZDej ter s 120. členom in s tretjim odstavkom 153. člena
ustave, zato jih je ustavno sodišče odpravilo. Ustavno so-
dišče se je odločilo za odpravo nezakonitih in neustavnih
določb pravilnika, ki učinkuje za nazaj, ker so bile te določ-
be že uporabljene v postopkih podeljevanja nazivov, kon-
kretni postopki pred upravnim sodiščem pa še tečejo.

18. V okviru odgovora na navedbe ustavno sodišče
pojasnjuje, da navedbe pobudnikov glede posega določb
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pravilnika v njihov pravni položaj ne držijo. Določbe pravilni-
ka nimajo vpliva na njihovo organizacijsko in strokovno sa-
mostojnost. Pobudniki so izgubili status samostojne
zdravstvene enote s statusnim preoblikovanjem delovne or-
ganizacije Univerzitetni Klinični center Ljubljana. Statusno
preoblikovanje je v imenu ustanoviteljice javnega zdravstve-
nega zavoda Republike Slovenije v skladu z zakonom o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) z odlokom o ustanovitvi
javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana
(Uradni list RS, št. 34/92) izvedla vlada, ki izvršuje ustanovi-
teljske pravice. Klinični center Ljubljana kot javni zavod ure-
ja svojo notranjo organizacijo, pristojnost organizacijskih
enot, pristojnost organov in način odločanja ter druga vpra-
šanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda v skladu z zakonom o zavodih, aktom o ustanovitvi, s
statutom ali pravili zavoda. Izpodbijani pravilnik prav tako ne
posega v strokovno samostojnost pobudnikov, saj določa le
pogoje, ki jih mora izpolnjevati bolnišnica oziroma njeni odd-
leki za pridobitev naziva. Pridobitev naziva klinika oziroma
inštitut je odvisna od izpolnjevanja strokovnih kriterijev in
njenega nacionalnega pomena za določeno stroko. Stro-
kovna samostojnost pobudnikov pa je odvisna od notranjih
aktov javnega zavoda.

C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec,
dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr.
Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo
je sprejelo soglasno.

Št. U-I-2/97
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

2319. Odločba o ustavnosti prvega in tretjega
odstavka 94. člena zakona o upravnem sporu

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Slovenskega zdravniškega društva,
Ljubljana, ki ga zastopa Jure Snoj, odvetnik v Ljubljani, na
seji dne 24. junija 1998

o d l o č i l o:

Določbi prvega in tretjega odstavka 94. člena zakona
o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97) nista v nesklad-
ju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je dne 10. 4. 1998 vložil pobudo za

oceno ustavnosti tretjega odstavka 94. člena zakona o
upravnem sporu (v nadaljevanju: ZUS) in ustavno pritožbo
zoper sodbo vrhovnega sodišča, št. U 826/95-16 z dne
28. 1. 1998. S sodbo je bila zavrnjena pobudnikova tožba
zoper odločitev Ministrstva za kulturo o vrnitvi nepremičnine
v denacionalizacijskem postopku. Pobudnik meni, da iz-
podbijana določba ZUS ohranja spor omejene jurisdikcije v

postopkih pred vrhovnim sodiščem in da je v nasprotju s
pravico do sodnega varstva. Pobudnik meni, da ustava za-
gotavlja vsakomur možnost spora polne jurisdikcije. Izpod-
bijana določba naj bi bila tudi v nasprotju s pravico do
enakosti pred zakonom, ker naj bi zaradi nje nastali dve vrsti
postopkov v zadevah, identičnih po elementih stvarne pri-
stojnosti. Pobudnik meni, da bi moral zakonodajalec ob
uveljavitvi ZUS vse nerešene zadeve predodeliti upravnemu
sodišču. Predlaga, da ustavno sodišče izpodbijano določbo
odpravi, še pred končno odločitvijo pa zadrži njeno izvrše-
vanje.

2. Vrhovno sodišče je, zaprošeno za podatke, sporo-
čilo, da je bilo dne 31. 12. 1997 na vrhovnem sodišču
nerešenih 6.310 glavnih zadev iz upravnih sporov. V skladu
z drugim odstavkom 93. člena ZUS je bilo upravnemu so-
dišču predanih 3.719 upravnih sporov. Na vrhovnem so-
dišču je ostalo 2.471 zadev in sicer na podlagi prvega
odstavka 94. člena ZUS 2.253 zadev, na podlagi drugega
odstavka 94. člena ZUS 136 zadev in na podlagi 10. člena
ZUS 82 zadev. Po mnenju vrhovnega sodišča vsebujeta
prehodni določbi prvega in tretjega odstavka 94. člena ZUS
kompromisno rešitev, ki očitno izhaja iz ocene dejanske
situacije in njenega vpliva na učinkovitost sodnega varstva.

3. Ministrstvo za pravosodje je dalo pojasnila v zvezi z
navedbami v pobudi. Meni, da ne držijo pobudnikove na-
vedbe o ohranjanju spora omejene jurisdikcije. Tako prejš-
nja ureditev upravnega spora kakor ureditev po ZUS urejata
spor o zakonitosti upravnih aktov in spor polne jurisdikcije.
Po mnenju ministrstva sodno varstvo v upravnem sporu ne
more nadomeščati upravnega odločanja, ker bi bilo to v
nasprotju z načelom ločitve oblasti. Narava spora polne
jurisdikcije pa tudi ne zahteva, da bi moralo sodišče samo
ugotavljati dejansko stanje, ki ga je že ugotovil pristojni
organ. Zadoščalo naj bi, da ima sodišče pooblastilo preiz-
kusiti dejanska vprašanja v zadevi na podlagi dejanskega
stanja, ki ga je z neposrednim ugotavljanjem dokazov ugo-
tovil upravni organ, in da imajo stranke v postopku možnost,
da se o njih izjavijo. Po mnenju ministrstva izpodbijana do-
ločba ni v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, ker
je zakon stvarno pristojnost razmejil, pa čeprav po časov-
nem kriteriju. Namen te določbe naj bi bil v tem, da se
prepreči preobremenitev novoustanovljenega sodišča in s
tem zagotovi reševanje upravnih sporov v razumnem roku.

4. Vlada je poslala mnenje z enako vsebino kot Mini-
strstvo za pravosodje. Pobuda je bila predložena Državne-
mu zboru, ki se o njenih navedbah ni izjavil.

B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in začelo po-

stopek za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 94.
člena ZUS ter po določbi četrtega odstavka 26. člena zako-
na o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nada-
ljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o zadevi. O
ustavni pritožbi pobudnika bo odločeno posebej.

6. Tretji odstavek 94. člena ZUS določa: “(3) V zade-
vah, o katerih pred pričetkom uporabe tega zakona odloči
vrhovno sodišče, ter v zadevah iz prvega odstavka tega
člena so dovoljena pravna sredstva, ki so dovoljena po
predpisih, ki se uporabljajo do pričetka uporabe tega zako-
na.” Pobudnik izrecno izpodbija to določbo, iz njegovih
navedb pa je razvidno, da po vsebini izpodbija tudi določbo
prvega odstavka 94. člena ZUS, po kateri s 1. januarjem
1998 nadaljuje vrhovno sodišče postopek v zadevah, ki jih
je prejelo do 30. junija 1996, po predpisih, ki se uporablja-
jo do pričetka uporabe tega zakona. Ta določba je ovira, da
s 1. januarjem 1998 upravno sodišče ni prevzelo vseh uprav-
nih sporov, za katere bi bilo sicer pristojno na podlagi
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9. člena ZUS. Na podlagi te določbe je bilo vrhovno so-
dišče pristojno odločiti v upravnem sporu, ki ga je pobudnik
sprožil v letu 1995, na podlagi določbe tretjega odstavka
94. člena ZUS pa so zoper sodno odločbo, ki je bila izdana
v tem postopku, dovoljena samo pravna sredstva, ki jih je
dovoljeval zakon o upravnem sporu (Uradni list SFRJ, št.
4/77 – v nadaljevanju: ZUS77). Glede na določbo prvega
odstavka 19. člena ZUS77 torej zoper to sodno odločbo ni
dovoljena pritožba.

7. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana zakonska uredi-
tev v neskladju s prvim odstavkom 23. člena ustave.
Neskladje naj bi bilo podano zato, ker naj bi zakon ohranjal
“spor omejene jurisdikcije”. Pobudnik meni, da pravica do
sodnega varstva vsakomur zagotavlja možnost spora polne
jurisdikcije.

8. Ustava določa v prvem odstavku 23. člena, da ima
vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno so-
dišče. Pravica do sodnega varstva je človekova pravica in je
kot takšna deležna posebnega pravnega režima, ki ga v
temelju opredeljuje 15. člen ustave. Po določbi tretjega
odstavka tega člena so človekove pravice in temeljne svo-
boščine omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki
jih določa ta ustava. Po tretjem odstavku 120. člena ustave
je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev
javnih pooblastil zagotovljeno sodno varstvo pravic in zako-
nitih interesov državljanov in organizacij. V 157. členu pa
ustava opredeljuje upravni spor in v prvem odstavku določa,
da o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi
državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil odločajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih
koristih posameznikov in organizacij, odloča v upravnem
sporu pristojno sodišče, če za določeno zadevo ni z zako-
nom predvideno drugo sodno varstvo. Ustava torej sama
predvideva, da je upravni spor praviloma spor o zakonitosti
dokončnega posamičnega akta, s katerim je državna uprava
odločila o pravici posameznika, in ne zahteva, da bi moralo
sodišče v vsakem upravnem sporu odločati v sporu polne
jurisdikcije o sami pravici, o kateri je sicer pristojen odločiti
upravni organ. Načelo delitve oblasti, določeno v drugem
odstavku 3. člena ustave, vzpostavlja med posameznimi
vejami oblasti medsebojno odvisnost in zagotavlja, da vsaka
od njih izvršuje funkcije, ki so po svoji naravi izvršilne, zako-
nodajne in sodne (odločba št. U-I-224/96 z dne 22. 5.
2997, OdlUS VI, 65). To na eni strani zahteva sodno kon-
trolo dela upravno-izvršilne oblasti, na drugi strani pa zahte-
va, da sodna oblast izvršuje le svojo ustavno določeno funk-
cijo in ne prevzema hkrati upravno-izvršilne državne funkcije.
Če bi sodstvo kljub temu, da je o posamezni pravici odločil
že upravni organ, kar avtomatično na podlagi vložene tožbe
zoper takšno odločitev vselej moralo soditi v sporu polne
jurisdikcije na način, kot to opredelitev pojmuje upravno-
pravna teorija, potem ne bi šlo več za sodno kontrolo uprav-
nega odločanja, ampak za prevzem upravnega odločanja.

9. Nedvomno pa mora prav zaradi tretjega odstavka
120. člena ustave in predvsem zaradi prvega odstavka 23.
člena ustave v določenih primerih sodno odločanje nado-
mestiti upravno odločanje – to pa je v tistih primerih, ko bi
drugačno ravnanje pomenilo nedopusten poseg v pravico
do sodnega varstva, ker na primer zaradi nedelovanja upra-
ve ali iz drugih utemeljenih razlogov posameznik sploh ne bi
mogel ali vsaj ne učinkovito uveljavljati svojih pravic oziroma
varovati svojih pravnih koristi. Tudi ureditev v ZUS izhaja iz
tega, da je upravni spor spor o zakonitosti dokončnih posa-
mičnih aktov, s katerimi organi državne uprave, organi lokal-
nih skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil,

odločajo o pravicah (prvi in drugi odstavek 1. člena ZUS). V
primerih, ki jih zakon določa (2., 61., 62., 63. in 65. člena
ZUS), odloči sodišče o pravici, obveznosti ali pravni koristi
posameznika ali pravne osebe. Tudi po določbah ZUS77 je
bil upravni spor praviloma spor o zakonitosti aktov, s kateri-
mi se odloča o pravicah in le v zakonsko določenih primerih
(tretji odstavek 39. člena, tretji, četri in peti odstavek
42. člena ZUS77) tudi spor polne jurisdikcije. To pa pome-
ni, da bo tudi v bodoče postopek upravnega spora v dena-
cionalizacijski zadevi, v kateri bo vložena tožba zoper odlo-
čitev upravnega organa pred upravnim sodiščem, potekal
po določbah ZUS kot postopek spora o zakonitosti upravne
odločbe, razen v primerih, ki jih zgoraj navedene zakonske
določbe posebej urejajo. Vprašanje, ali je bilo treba v po-
budničinem primeru v upravnem sporu odločiti o zakonitosti
s tožbo napadenega akta ali pa bi moralo sodišče odločati v
sporu polne jurisdikcije, je vprašanje, ki je lahko le predmet
presoje v konkretnem primeru – to je v okviru odločanja o
ustavni pritožbi, ne pa predmet ustavnosodne presoje do-
ločb prvega in tretjega odstavka 94. člena ZUS.

10. Določbi prvega in tretjega odstavka 94. člena ZUS
zadevata v navedeno vprašanje le posredno, kolikor ga za-
devata, pa glede na navedeno nista v neskladju s prvim
odstavkom 23. člena ustave.

11. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana zakonska ure-
ditev v neskladju s pravico do enakosti pred zakonom. Pra-
vico do enakosti pred zakonom opredeljuje ustava v drugem
odstavku 14. člena ustave, v katerem določa: “Vsi so pred
zakonom enaki”. Glede na to, da pobudnik neenakost po-
vezuje z različnostjo sodnih postopkov, je ustavno sodišče
presojalo neskladnost izpodbijanih določb z drugim odstav-
kom 14. člena ustave, ampak skladnost z 22. členom usta-
ve – to je s specialno pravico do enakega varstva pravic. Po
22. členu ustave je vsakomur zagotovljeno enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih. Pritrditi je treba pobudniku, da je zakono-
dajalec z ureditvijo v 94. členu ZUS ustvaril neenako sodno
varstvo v enakih zadevah. V postopkih, ki jih je vrhovno
sodišče prejelo do 30. junija 1996, v postopkih denaciona-
lizacijskih zadev pa (glede na določbo drugega odstavka
94. člena ZUS) do 1. januarja 1997, bo odločeno po po-
stopku, ki ga je za odločanje v upravnem sporu urejal
ZUS77. V vseh drugih zadevah, ki jih je vrhovno sodišče
prejelo po navedenih datumih in do 1. januarja 1998, pa bo
odločeno po postopku, ki ga ureja ZUS. Med določbami
ZUS77 in ZUS so razlike, vendar ne toliko glede vprašanja,
kdaj odloča sodišče v sporu o zakonitosti akta, kdaj pa v
sporu polne jurisdikcije, ampak predvsem glede vprašanja
pravnih sredstev. ZUS vpeljuje dvostopno odločanje na pod-
lagi pritožbe kot pravilo. Zlasti glede pravice do pritožbe bo
podana neenakost med postopki. Čas vložitve pravnega
sredstva, s katerim je sprožen sodni postopek, že pojmov-
no ne more biti kriterij, ki bi utemeljeval razmejitev stvarne in
v tem primeru funkcionalne pristojnosti med sodišči. Zato je
treba ugotoviti, da izpodbijana ureditev predstavlja poseg v
pravico iz 22. člena ustave in glede na pravico do pritožbe,
tudi v pravico iz 25. člena ustave. Vendar je po presoji
ustavnega sodišča tak poseg dopusten.

12. Po določbi tretjega odstavka 15. člena ustave so
človekove pravice lahko omejene, če za omejitev ni izrecne
ustavne podlage, samo s pravicami drugih. Na tej podlagi je
treba z uporabo stroge ustavnosodne presoje preizkusiti, ali
je poseg v pravico iz 22. in 25. člena ustave v skladu z
načelom sorazmernosti. V skladu s tem je poseg dopusten,
če je prvič nujen v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z
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nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali celo brez
njega, drugič primeren za dosego zaželjenega, ustavno do-
pustnega cilja in 3. sorazmeren v ožjem pomenu (odločba
št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994, OdlUS III, 62).

13. Navedenima ustavnima pravicama v tem primeru
stoji nasproti ustavna pravica do sodnega varstva iz 23. člena
ustave, ki zagotavlja tudi pravico do sojenja v razumnem roku.
Iz podatkov, ki jih je posredovalo vrhovno sodišče, je razvid-
no, da je imelo vrhovno sodišče v preteklih letih v reševanju
takšno število upravnih sporov, da ni bilo mogoče zagotoviti
njihovega sprotnega reševanja. Zaostanki pri delu so se iz
leta v leto povečevali, pravica do sojenja v razumnem roku je
bila že bistveno ogrožena. Če bi ob reorganizaciji upravnega
sodstva novoustanovljeno upravno sodišče prevzelo v odlo-
čanje vse upravne spore, bi na vrhovnem sodišču ostalo v
reševanju 81 zadev, medtem ko bi veliko število nerešenih
zadev – v tem primeru kar preko 6.000 nerešenih zadev
moralo prevzeti novoustanovljeno sodišče. S tem bi bile mož-
nosti, da se čimprej zagotovi tekoče odločanje v sodnih po-
stopkih, še bistveno zmanjšane. Zato je nedvomno mogoče
ugotoviti, da je bil poseg v pravici iz 22. člena in 25. člena
ustave nujen, da se zagotovi uresničevanje pravice iz
23. člena ustave. Samo s porazdelitvijo dela v že obstoječih
zaostankih med sodnike vrhovnega sodišča in sodnike uprav-
nega sodišča je bilo mogoče doseči ta ustavno dopusten cilj
– zagotovitev pravice do odločanja v razumnem roku v uprav-
nih sporih. Tak poseg je primeren za dosego cilja, kajti ob
začetku delovanja upravnega sodišča vrhovno sodišče kot
pritožbeno sodišče še ni obremenjeno, pa tudi število zadev,
ki so po določbi 10. člena ZUS ostale v prvostopni pristojno-
sti vrhovnega sodišča, ni bilo takšno, da bi predstavljalo večjo
obremenitev. Zato je rešitev, da določeno število zadev rešijo
sodniki vrhovnega sodišča, povsem primerna za dosego tak-
šnega cilja. Poseg v pravici iz 22. in 25. člena ustave tudi ni
prekomeren. Gre za rešitev, ki jo je zakonodajalec določil le
za prehodno obdobje. Poleg tega pa je zlasti glede pravice iz
25. člena ustave treba upoštevati še to, da je zoper vsako
sodno odločbo mogoč še preizkus z vidika spoštovanja člo-
vekovih pravic v sodnem postopku z ustavno pritožbo pred
ustavnim sodiščem.

14. Izpodbijana ureditev torej predstavlja poseg v
ustavni pravici, vendar je ta poseg kot prehodna rešitev
dopusten zaradi varstva ustavne pravice iz 23. člena usta-
ve. Zato izpodbijana ureditev ni v neskladju z določbama
22. in 25. člena ustave.

C)
15. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

prvega odstavka 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-
Korošec, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc
Testen, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupan-
čič. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-146/98
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

2320. Odločba o razveljavitvi dela besedila 257. člena
pravil obveznega zavarovanja

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti začetem na pobudo dr. Klare Mihelič, Jerneje
Weis in Vesne Štemberger iz Ljubljane, ki jih zastopa Lea
Trpin, odvetnica v Ljubljani, na seji dne 24. junija 1998

o d l o č i l o:

V 257. členu pravil obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (Uradni list RS, št.3/98) se razveljavi besedilo “niti do
povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene
na podlagi napotnice, izdane v tej ambulanti”.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice izpodbijajo v izreku navedeno določbo,

po kateri zavarovana oseba nima pravice do povračila strošk-
ov zdravljenja, vključno z zdravili, tehničnimi pripomočki in
prevozi, če so bile zdravstvene storitve opravljene v samo-
plačniški ambulanti, niti do povračila stroškov zdravstvenih
storitev, ki so bile opravljene na podlagi napotnice, izdane v
tej ambulanti. Pobudnice menijo, da takšna ureditev ni v
skladu z 12., 23. in 80. členom zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92, 13/93 in 9/96 – v nadaljevanju: ZZVZZ), ker naj bi
le-ta ne ločeval pravic zavarovanih oseb glede na status
zdravstvenega zavoda oziroma zdravnika. Zakon določa pra-
vico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
zavod) naj bi bil pooblaščen le za ureditev načina te izbire,
ne pa za zoževanje pravic, ki so jih zavarovane osebe prido-
bile na podlagi ZZVZZ, oziroma za preprečevanje vstopa v
javni sektor na tej podlagi. Izpodbijana ureditev naj bi bila v
neskladju tudi s 36., 45. in 46. členom zakona o zdravstve-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96 – v
nadaljevanju: ZZDej), po katerih ima zdravnik pravico in
dolžnost pacienta napotiti tudi k drugim zdravnikom in po-
dobno. Pobudnice se sklicujejo tudi na 51. člen ustave, po
katerem ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod
pogoji, ki jih določa zakon. ZZVZZ in ZZDej naj bi določala
enake pravice vsem zavarovancem, zato naj podzakonski
akt ne bi smel zmanjševati ali omejevati na podlagi zakona
pridobljenih pravic.

2. Zavod pojasnjuje, da zdravstveno dejavnost kot jav-
no službo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za
zdravstvo, opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe,
če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Zdravstveno
službo lahko pod enakimi pogoji opravljajo javni zavodi ter
druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije
(41. člen ZZDej). Zdravstvena dejavnost naj bi se kot javna
služba opravljala v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki
se določi s planom zdravstvenega varstva v Republiki Slove-
niji (6. člen ZZVZZ in 4. člen ZZDej). Iz navedenih zakon-
skih določil naj bi izhajalo, da lahko javno službo opravljajo
tako javni zavodi kot drugi subjekti, med njimi posamezniki,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje, vendar le na podlagi
ustrezne koncesije za opravljanje javne službe (drugi odsta-
vek 3. člena ZZDej). S pogodbo o koncesiji koncedent in
koncesionar uredita razmerja v zvezi z opravljanjem javne
službe. Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s
predpisi ali pogodbo, se mu koncesija odvzame. V takem
primeru je koncedent dolžan poskrbeti, da bolnike pod ena-
kimi pogoji sprejme v zdravljenje drug zdravstveni zavod ali
zasebni zdravstveni delavec, ki opravlja javno službo
(44. člen ZZDej). Ob tem naj bi bil zavod plačnik zdravstve-
nih storitev, ki so opredeljene kot pravica, in to v primeru,
ko so bile opravljene v javnem zdravstvenem zavodu ali pri
zasebniku, ki opravlja javno zdravstveno službo na podlagi
sklenjene pogodbe. ZZVZZ zahteva vsakoletni dogovor o
programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja,
opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje in
določitev obsega sredstev. Na tej podlagi naj bi se določila
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izhodišča za sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvene dejav-
nosti. Zavod naj bi sklepal pogodbe z izvajalci, izbranimi na
podlagi razpisa, vendar naj ne bi bilo nujno, da izbere vse
ponudnike.

3. Zavod navaja tudi, da naj bi iz ZZVZZ in ZZDej jasno
izhajalo, kdo lahko opravlja javno zdravstveno službo, kako
se določa mreža javne zdravstvene službe ter postopki in
način sklepanja pogodb in plačilo zdravstvenih storitev. Na
tej podlagi naj bi zavod ne mogel in ne smel plačevati oprav-
ljenih storitev izvajalcu, s katerim nima sklenjene ustrezne
pogodbe oziroma, ki ne opravlja javne zdravstvene službe.
Navedeno naj bi po mnenju zavoda ne pomenilo omejeva-
nja pravice posameznika do proste izbire osebnega zdravni-
ka po 80. členu ZZDej in 47. členu ZZVZZ ter podrobneje
urejene v 160. členu pravil, saj si vsakdo lahko prosto
izbere zdravnika in zdravstveni zavod. V primeru izbire zdrav-
nika izven javne zdravstvene mreže, ki naj bi jo ustanovila
država, pa naj bi zavod ne bil plačnik zdravstvenih storitev.
Zavod naj bi plačeval tiste zdravstvene storitve, ki so oprav-
ljene v javni mreži in ob pogoju, da je sklenjena ustrezna
pogodba. Pravica svobodne izbire zdravnika naj ne bi bila
absolutna, ampak omejena v zakonski okvir, ki ureja javno
službo. Pri tem naj bi šlo za interes države, da v okviru
razpoložljivih možnosti zagotovi vsem državljanom ustrezno
raven zdravstvenih storitev, zaradi česar naj bi bili ob upo-
števanju načel pravičnosti in enakopravnosti zavarovanih
oseb predpisani načini in postopki uveljavljanja pravic. Ob
upoštevanju navedb pobude naj bi se hitro znašli v situaciji,
ko bi sredstva, namenjena za opravljanje javne zdravstvene
službe, pošla ter zavod oziroma država ne bi bila sposobna
zagotoviti plačila zdravstvenih storitev tistim, ki opravljajo
javno zdravstveno službo.

4. Po stališču zavoda naj bi ZZVZZ ne določal le pravic
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak tudi zbira-
nje in razporejanje sredstev za njihovo zagotavljanje oziroma
uresničevanje. Vse, kar naj bi kot odločitev posameznika
presegalo dogovorjene okvire, si mora tak posameznik za-
gotoviti iz svojih sredstev in ne more uveljavljati povračila,
saj bi to pomenilo ogrožanje delovanja javne zdravstvene
službe. V tem smislu naj bi bilo potrebno razumeti tudi 257.
člen pravil. To, da pobudnica dr. Klara Mihelič z zavodom ni
sklenila pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev, naj bi
pomenilo, da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne
zdravstvene službe, kot naj bi bila le-ta opredeljena z veljav-
nimi predpisi. Program, ki ga je pobudnica izvajala, je zavod
že razporedil drugemu izvajalcu in na ta način izpolnil zakon-
sko obveznost, da zagotovi zavarovanim osebam ustrezno
zdravstveno varstvo (44. člen ZZDej). Pobudnica pa naj bi
morala sama obvestiti svoje pacientke, ki so si jo bile izbrale
za osebnega ginekologa še v času, ko je opravljala javno
službo, da so postale samoplačnice vseh storitev pri njej in
pri izvajalcih, kamor jih bo napotila.

5. Pobudnice so svoji vlogi priložile tudi več fotokopij
drugih dopisov, ki so bili izmenjani ob nastali situaciji. Med
njimi je tudi odgovor Službe vlade za zakonodajo na dopis
Zdravniške zbornice, ki je zahtevala nekatera pojasnila o
možnostih uveljavljanja pravic zavarovancev. Po tem stališču
obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje le storitve, oprav-
ljene v okviru javne službe. Zdravnik, ki nima koncesije za
opravljanje javne službe, ne more računati na sredstva iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč le na samo-
plačništvo. V pravilih naj bi bila pravica do proste izbire
zdravnika dovolj natančno določena, da bi vsak zavarova-
nec mogel vnaprej vedeti, kakšne pravice lahko pričakuje
od izbranega osebnega zdravnika. Če se odloči za zdravni-
ka, ki nima koncesije za opravljanje dejavnosti, naj bi moral
pristati na vse posledice, ki iz tega izhajajo; te pa naj bi bile,

da zdravniki, ki ne opravljajo javne zdravstvene službe, ne
morejo opravljati storitev za račun zavoda. Ti zdravniki naj bi
morali na takšne posledice vsakega svojega pacienta opo-
zoriti.

B) – I
6. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, Št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

7. Ustava v drugem odstavku 50. člena državi nalaga
urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja in skrb za
njegovo delovanje. Po prvem in drugem odstavku 51. člena
ustave ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod
pogoji, ki jih določa zakon. Pravice do zdravstvenega varst-
va iz javnih sredstev določa zakon. Za izvajanje teh določb
sta bila med drugim v letu 1992 sprejeta ZZVZZ ter ZZdej.
Po 69. členu ZZVZZ je izvajanje obveznega zdravstvenega
zavarovanja naloženo javnemu zavodu Zavodu za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Zdravstveno dejavnost pa oprav-
ljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki po vse-
bini in organizacijskih oblikah zdravstvene dejavnosti delujejo
na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Zdravstveno de-
javnost lahko opravljajo na podlagi dovoljenja ministrstva,
pristojnega za zdravstvo, domače in tuje pravne in fizične
osebe, če izpolnjujejo z ZZVZZ določene pogoje. Zdravstve-
na dejavnost se opravlja kot javna služba ali izven tega
okvira. Javna služba v zdravstveni dejavnosti se opravlja na
podlagi koncesije. Le-to v osnovni zdravstveni dejavnosti
(primarna raven) podeli z odločbo občinski oziroma mestni
upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem mini-
strstva, pristojnega za zdravstvo. Koncesijo za opravljanje
javne službe v drugih zdravstvenih dejavnostih podeli z od-
ločbo ministrstvo, pristojno za zdravstvo. V navedenih po-
stopkih mora organ, ki odloča, pridobiti mnenje zavoda in
pristojne zbornice.

8. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstve-
ni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delav-
ci (prvi odstavek 8. člena ZZdej). Storitve s področja te
osnovne zdravstvene dejavnosti opravlja osebni zdravnik s
svojimi sodelavci (iz prvega odstavka 46. člena). Po
47. členu istega zakona ima vsakdo pod enakimi pogoji in v
skladu z zakonom med drugim pravico do proste izbire
zdravnika in zdravstvenega zavoda, pravico izvedeti za diag-
nozo svoje bolezni, dati soglasje ali odkloniti kakršenkoli
medicinski poseg, ugovarjati na pristojni organ nadzora,
zahtevati povračilo škode zaradi neustreznega zdravljenja
itd. Ta člen torej določa izbiro zdravnika in zavoda na splo-
šno. Ker je tudi pretežna vsebina ZZDej namenjena ureditvi
zdravstvene dejavnosti na splošno in ureja v tem smislu
organizacijo javne zdravstvene službe in izvajanje zasebne
zdravstvene dejavnosti, je treba določbo 47. člena o prosti
izbiri zdravnika razumeti tako, da se nanaša tudi na prosto
izbiro med zdravnikom oziroma zdravstvenim zavodom iz
javne zdravstvene mreže in med zdravnikom oziroma zavo-
dom iz zasebne zdravstvene dejavnosti. Kadar pa je del
opravljanja zdravstvene dejavnosti podrobneje urejen s po-
sebnim zakonom, pa se ta prosta izbira lahko uresničuje v
okviru, ki ga določa tak poseben zakon.

9. Poseben zakon v navedenem smislu je ZZVZZ, ki
ureja pravice in obveznosti subjektov obveznega zdravstve-
nega zavarovanja. Ta zakon za področje, ki ga ureja, dolo-
ča, da ima zavarovana oseba pravico, da si izbere splošne-
ga osebnega zdravnika, osebnega ginekologa in osebnega
zobozdravnika (drugi odstavek 80. člena ZZVZZ). Kadar si
zavarovana oseba izbere osebnega zdravnika, ki izvaja
zdravstveno dejavnost v okviru, ki ga določa ZZVZZ, si ga
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mora izbrati najmanj za obdobje enega leta. Po petem od-
stavku 80. člena ZZVZZ način uresničevanja pravic do pro-
ste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda uredi Zavod s
splošnim aktom.

10. Prosto izbiro zdravnika in zdravstvene organizacije
je omogočil že prejšnji zakon o zdravstvenem varstvu v
101. členu (Uradni list SRS, št. 1/80). Potreba za določitev
takšne posebej določene pravice je tedaj izhajala iz načela,
da se uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev združujejo
v občinske zdravstvene skupnosti in v njih zagotavljajo zado-
voljevanje ugotovljenih potreb in interesov po zdravstvenem
varstvu (32. člen). Opravljanje zdravstvene dejavnosti je bilo
možno le na sredstvih v družbeni lastnini in v javni zdravstve-
ni službi. Z uvedbo zasebnega dela in s tem konkurenčnosti
s ciljem boljše kvalitete in ponudbe zdravstvenih storitev in
odnosa do bolnikov (Poročevalec št.16/91) pa pravica pro-
ste izbire po 47. členu ZZDej ne more imeti več enake
vsebine, kot jo je imela v prejšnji ureditvi. Vsekakor je sedaj
njena vsebina tudi izbiranje med javno in zasebno zdravstve-
no dejavnostjo. S tega vidika zakonska ureditev ni povsem
dorečena.

B) – II
11. Zdravstveno varstvo med drugim obsega tudi pra-

vice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja
socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali
smrti (tretji odstavek 1. člena ZZVZZ). Zdravstveno zavaro-
vanje je obvezno in prostovoljno. Z obveznim zavarovanjem
se zavarovanim osebam v določenem obsegu zagotavlja
plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med zača-
sno zadržanostjo od dela, pogrebnina in posmrtnina ter
povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstve-
nih storitev.

12. Iz 17. člena ZZVZZ izhaja, da so vsi državljani
Republike Slovenije in tudi druge v tem členu navedene
osebe s stalnim prebivališčem v RS zavarovanci obveznega
zavarovanja. (Vsi) zavarovanci, delodajalci in drugi v zakonu
določeni zavezanci plačujejo prispevke, s katerimi se zago-
tavljajo sredstva za obvezno zavarovanje. Vsakdo, ki mu je
po ZZVZZ priznana lastnost zavarovane osebe, torej zavaro-
vanci in njihovi družinski člani, imajo pravico uveljavljati pra-
vice po tem zakonu (prvi odstavek 78. člena ZZVZZ). Ta
zakon ne določa primera, ko bi zavarovanec ne bil upravi-
čen uveljavljati navedenih pravic. Le zdravstveno storitev
oziroma “pomoč” je po drugem odstavku 50. člena ZZdej
dopustno odkloniti, če bolnik zdravstvenemu delavcu ne
navede resničnih podatkov o svojem zdravstvenem stanju,
ne ravna po navodilih zdravstvenega delavca in ne sodeluje
aktivno pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.
Odkloniti ni mogoče nujne medicinske pomoči.

13. Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je
zavod. V zvezi z uresničevanjem ZZVZZ je zakonodajalec
nanj prenesel nekatere pristojnosti, med drugim tudi, da
način uresničevanja posameznih določb tega zakona po-
drobneje uredi s svojimi (podzakonskimi) akti. Zavod je v
pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list
RS, št. 3/98, prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: pravila
OZZ) v izpodbijanem členu določil, da zavarovana oseba
nima pravice do povračila stroškov zdravljenja, če so bile
zdravstvene storitve opravljene v samoplačniški ambulanti,
niti do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so bile
opravljene na podlagi napotnice, izdane v tej ambulanti.
Navedena določba torej v svojem prvem delu določneje (v
primerjavi z ZZDej) izraža delitev zdravstvene dejavnosti na
javno in zasebno ter posledice izbire zdravnika v osnovni
zdravstveni dejavnosti, ki izvaja zasebno zdravstveno dejav-
nost in torej z zavodom ni sklenil ustrezne pogodbe. V

svojem drugem delu pa izpodbijana določba posledice izbi-
re zdravnika v osnovni dejavnosti oziroma na primarni ravni
prenese avtomatično še na sekundarno in terciarno raven
zdravstvene dejavnosti (specialistična ambulantna in bolni-
šnična dejavnost, klinike in inštituti).

14. Izhajajoč iz drugega odstavka 51. člena ustave, po
katerem pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev
določa zakon, s pravili OZZ ni bilo dopustno urediti vpraša-
nja plačila zdravstvenih storitev na sekundarni oziroma ter-
ciarni ravni dejavnosti drugače, kot to izhaja iz namena za-
kona. Zakon določa pravico do proste izbire zdravnika in
zdravstvenega zavoda, pri čemer ta pravica ni omejena le na
primarno, osnovno zdravstveno dejavnost. Pravica do pro-
ste izbire zdravnika je zato dana tudi, ko se posameznik
odloča, ali bo po poiskal specialista ali bolnišnico, ki dejav-
nost opravlja kot javno službo ali pa specialista ali bolnišni-
co, ki dejavnost opravlja kot zasebno dejavnost. Zavod kot
zavarovalnica (pa tudi morebitni bodoči zakon) je dolžan
dopustiti svobodno izbiro zdravnika in zdravstvenega zavo-
da (z vsebino pravice po tej odločbi) na vseh ravneh
zdravstvene dejavnosti, saj takšna zavarovančeva pravica
izhaja tudi iz vplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje. Izpodbijana določba s svojim drugim odstav-
kom namreč privede zavarovanca v absurden položaj, ko je
zaradi izbire zdravnika, ki ga ne veže z zavodom posebna
pogodba, za katerega storitev je plačal polno ceno kjub
vplačanim prispevkom obveznega zavarovanja, “kaznovan”
še s tem, da mora v celoti plačati še storitve vseh drugih
zdravstvenih delavcev, ki jih v svoji situaciji potrebuje. Tak-
šna ureditev plačevanja storitev izniči pravico do proste izbi-
re zdravnika, zasebne zdravnike pa postavlja v položaj, ki ga
zakon ne predvideva.

15. Sistem pravic in v tem okviru tudi njihove omejitve
lahko ureja le zakon. Z izpodbijano določbo pravil OZZ je
ta podzakonski akt samostojno uredil obravnavana razmer-
ja in pri tem omejil oziroma odvzel tudi pravico iz zdravstve-
nega zavarovanja, ki zavarovancem pripada iz naslova tega
zavarovanja. Pravila OZZ so z obravnavano določbo preko-
račila okvir, ki je dopuščen podzakonskemu aktu, saj le-ta
ne sme spremeniti ali samostojno urediti pravic in obvez-
nosti, ker le-te lahko v skladu z načeli delitve oblasti (3.
člen ustave) ureja le zakon. Podzakonski akt sme zakon-
sko normo razčleniti le do te mere, da s tem sam ne
opredeljuje pravic in obveznosti in da zlasti z zakonom
urejenih pravic in obveznosti ne zožuje. Stremeti mora za
tem, da zakonsko normo razčleni le toliko, da bo dosežen
njen cilj. Pravila OZZ za izpodbijano ureditev v zakonu niso
imela podlage, saj ZZVZZ daje v zadnjem, tretjem odstav-
ku 80. člena pooblastilo le za ureditev načina uresničeva-
nja pravic proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda
znotraj javne zdravstvene mreže.

C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-
Korošec, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc
Testen, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupan-
čič. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti
je glasoval sodnik Testen.

Št. U-I-125/97
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2321. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

V skladu s 112. in 114. členom zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) sklepa-
ta pogodbeni stranki

predstavnika delodajalcev Gospodarska zbornica Slo-
venije, Združenje za tisk in Združenje delodajalcev Sloveni-
je, Sekcija za tisk

in predstavnik delojemalcev Konfederacija Sindikatov
Slovenije Pergam

K O L E K T I V N O  P O G O D B O
grafične dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slo-
venije.

2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki oprav-
ljajo grafično dejavnost, z naslednjimi šiframi podrazreda
dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

– DE/22.21 tiskanje časopisov,
– DE/22.22 drugo tiskarstvo,
– DE/22.23 knjigoveštvo in dodelava,
– DE/22.24 priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-

kov,
– DE/22.25 druge s tiskarstvom povezane storitve.

3. člen
Osebna veljavnost

(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene
pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih,
ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.

(2) Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi ta pogodba ne velja.

(3) Kolektivna pogodba velja tudi za učence in vajence,
dijake in študente na praktičnem usposabljanju.

4. člen
Časovna veljavnost

(1) Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja
do 31. 12. 1999. Pogodba se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

(2) Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se
nanaša na uresničevanje določb od 44. do 58. člena te
pogodbe. Tarifna priloga se sklene najkasneje do 31. 12.
za naslednje leto.

(3) Če se tarifna priloga ne sklene v tem roku, se
podaljša vsakokrat za eno leto.

5. člen
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi

(1) Izraz “delodajalec” pomeni vsako tujo ali domačo
fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce.

(2) Izraz “delavec” pomeni delavca oziroma delavko, ki
je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.

(3) Izraz “poslovodni organ” pomeni osebo oziroma
osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne
vpisane v ustrezni register.

(4) Izraz “poslovodni delavec” pomeni delavca, ki oprav-
lja naloge poslovodnega organa.

(5) Izraz “delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi” pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom
oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, ali s statutom
(v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).

(6) Izraz “splošni akt” pomeni akt delodajalca, ki na
splošni način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.

(7) “Sistemizacija delovnih mest” je splošni akt (ali se-
stavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa
delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.

(8) Izraz “sindikalni zaupnik” pomeni sindikalnega po-
verjenika po zakonu o delovnih razmerjih.

(9) Pomen drugih izrazov, ki se nanašajo na plače in
druge osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.

6. člen
Enotni minimalni standardi

(1) Določila in zneski iz te pogodbe in tarifne priloge so
obvezni minimalni standardi v kolektivnih pogodbah in splo-
šnih aktih pri delodajalcih, če le ti teh standardov ne urejajo.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA
IN DELAVCEV

7. člen
Razvrstitev del

(1) Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih razre-
dov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in sicer:

I. tarifni razred: (enostavna dela)
Delovna mesta, za katera se ne zahteva priučevanje in

za katera zadošča nedokončana osnovna šola.
II. tarifni razred: (manj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo poleg osnovno-

šolske izobrazbe, še krajši eno- ali večmesečni tečaji.
III. tarifni razred: (srednje zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva do dveletno javno

priznano poklicno ali strokovno izobraževanje.
IV. tarifni razred: (zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva vsaj dveinpolletno

javno priznanje poklicno ali strokovno izobraževanje.
V. tarifni razred: (zahtevnejša dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva triletno javno priz-

nano poklicno ali strokovno izobraževanje in mojstrski, delo-
vodski ali poslovodski izpit ali delovna mesta, za katera se
zahteva štiri- ali petletno javno priznano strokovno izobraže-
vanje.

VI. tarifni razred: (zelo zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva višja (univerzitet-

na) strokovna izobrazba ali delovna mesta, za katera se
zahteva višja (neuniverzitetna) strokovna izobrazba.

VII. tarifni razred: (visoko zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva visoka (univerzi-

tetna) strokovna izobrazba.
VIII. tarifni razred: (najzahtevnejša dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva magisterij, specia-

lizacija ali državni izpit po končanem visokem univerzitetnem
izobraževanju.

IX. tarifni razred: (izjemno pomembna, najzahtevnejša
dela)
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Delovna mesta, za katera se zahteva doktorat znanosti.
(2) Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi

delodajalec ali poslovodni organ v skladu z aktom o siste-
mizaciji delovnih mest. V primeru dvoma pri razvrščanju
delovnih mest v tarifne razrede se uporabi veljavni šifrant
poklicev.

(3) Delovna mesta posameznega tarifnega razreda se
lahko v kolektivnih pogodbah pri delodajalcih razvrstijo v
posamezne plačilne razrede. Podlaga za razvrščanje v posa-
mezne plačilne razrede so zahteve po dodatnih znanjih,
daljših delovnih izkušnjah, večji odgovornosti, z delom po-
vezani napori in težje delovne razmere.

(4) Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o siste-
mizaciji delovnih mest pridobiti mnenje sindikata.

Tipična dela in naloge

Tipična dela in naloge po tarifnih razredih so:
I. Tarifni razred
– najenostavnejša dela, ki se opravljajo s preprostimi

delovnimi sredstvi, ali delovnimi postopki, za katere ni po-
trebno predhodno znanje, ne zahtevajo posebne strokovne
usposobljenosti, delo z najnižjo stopnjo odgovornosti.

II. Tarifni razred
– enostavna dela, ki se opravljajo s preprostimi delov-

nimi sredstvi in postopki, ki zahtevajo krajše priučevanje za
delo in ne zahtevajo posebne strokovne usposobljenosti;
delo z nižjo stopnjo odgovornosti,

– zahtevana je osnovna šola in dodatno usposabljanje
do 1 leta.

III. Tarifni razred
– manj zahtevna dela, ki zahtevajo znanje, pridobljeno

s strokovnim usposabljanjem na ustreznem tečaju, ali šola-
nje do dveh let; delo z nižjo stopnjo odgovornosti.

IV. Tarifni razred
– srednje zahtevna dela, ki se opravljajo na zahtevnej-

ših delovnih sredstvih z vnaprej predvidenimi postopki, po-
trebno je daljše priučevanje ali strokovno usposabljanje v
triletnih poklicnih šolah in dodatno usposabljanje v skladu s
predpisi podjetja; delo s srednjo stopnjo odgovornosti.

V. Tarifni razred
– zahtevana dela z raznovrstnimi delovnimi sredstvi in

postopki, ki niso v celoti predvideni, potrebno strokovno
izobraževanje v štiriletnem izobraževalnem programu in sa-
mostojnost pri delu; delo s srednjo stopnjo odgovornosti.

VI. Tarifni razred
– zahtevna dela z raznovrstnimi zahtevnimi delovnimi

sredstvi in postopki, ki so le delno predvideni, potrebno
strokovno izobraževanje na I. stopnji fakultetnega študija ali
v višji šoli, daljše usposabljanje in pridobitev potrebnih funk-
cionalnih zananj; delo z večjo stopnjo odgovornosti.

VII. Tarifni razred
– zelo zahtevna dela z raznovrstnimi zahtevnimi delov-

nimi sredstvi in postopki, ki so le delno predvideni, potrebno
je strokovno izobraževanje, pridobljeno na II. stopnji fakul-
tetnega študija ali na višji šoli in specializacija, pridobitev
potrebnih funkcionalnih znanj z dodatnim izobraževanjem ali
usposabljanjem, samostojnost pri delu in večja stopnja od-
govornosti.

VIII. Tarifni razred
– zahtevna dela vodenja skupin ali izmen in kreativna

strokovna dela, za katera je potrebno strokovno izobraže-
vanje, pridobljeno na II. stopnji fakultetnega študija ali na
visoki šoli z ustrezno specializacijo, pridobivanje potrebnih
funkcionalnih znanj s stalnim izobraževanjem ali usposab-
ljanjem, delo je samostojno s povečanim umskim naporom

ter večjo stopnjo odgovornosti za lastno delo in delo ter
varnost drugih.

I. Tarifni razred
1. Dela ročnega zavijanja.
2. Ročna dela po navodilih.
3. Interni transport.
II. Tarifni razred
1. Dela s svinčenim stavkom (razmetavanje in sortira-

nje polnilnega materiala, čiščenje klišejev itd.).
2. Pomožna dela v montaži in kopirnici (priprava filma,

plošč, papirja, izdelava ozalid kopij).
3. Pomožna dela pri tiskarskih strojih (pranje valjev,

cilindrov in druga čiščenja, čiščenje tiskovnih sestavkov in
sortiranje, priprava tiskovnega materiala za vlagalne siste-
me, dodajanje barvila v barvniku).

4. Kontroliranje in polnjenje s kemičnimi preparati, raz-
vijalnh strojev, kopeli za izpiranje itd.

5. Zaščita tiskovnih sestavkov za ponovno uporabo.
6. Razdiranje montaž in čiščenje filmov ter folij.
7. Splošna dela pri pripravi sit in tiskovnih sestavkov v

bakrotisku in po uporabi.
8. Strežba na tiskarskih strojih za visoki, globoki, pro-

pustni, tisk z ravnine in dodelovalnih strojev (vlaganje, odla-
ganje...).

9. Ročno štetje in izločanje pol (sortiranje).
III. Tarifni razred
1. Vnašanje teksta preko terminala.
2. Pripravljanje in arhiviranje tiskovnih predlog.
3. Strežba vlagalnega sistema in ostala pomožna dela

pri tiskarskih strojih – tisk iz pole, formata A0 in več.
4. Upravljanje in strežba enostavnih, samostojnih na-

prav v dodelavi tiskovin.
5. Strežba več dodelovalnih enot, avtomatov in agrega-

tov po navodilih.
6. Strežba na dodelavnih linijah z več kot 4 delovnimi

postajami po navodilih.
7. Pomožna dela pri rotacijah.
IV. Tarifni razred
1. Priprava skic in predlog.
2. Stavljenje na fotostavnih napravah in upravljanje raz-

vijalnih strojev.
3. Ročno stavljenje, enostavni prelomi, montaža kliše-

jev, opravljanje domačih korektur.
4. Montaža in prelom fotostavka.
5. Reprofotografska, retušerska, litografska in monta-

žerska dela črtnih, enobarvnih in večbarvnih predlog nižje
zahtevnostne stopnje.

6. Predpriprava tiskovin sestavkov za visoki tisk, posa-
mična strojna obdelava plošč, izdelava matric.

7. Kopiranje in razvijanje fotopolimernih sestavkov z
eno in večbarvnimi autotipijami.

8. Upravljanje in strežba kopirnih avtomatov.
9. Obdelava bakrotiskarskega valja – tiskovnega se-

stavka.
10. Tiskanje na tiskarskih strojih – tisk s pole, z manj

kot 4 členi.
11. Priprava in izdelava šablon v sito tisku.
12. Tiskanje na tiskarskih strojih za sito tisk.
13. Upravljanje samostojnih dodelovalnih strojev.
14. Ročna knjigoveška dela (izdelava vzorcev).
15. Stavljenje na stavnih strojih.
V. Tarifni razred
1. Čitanje domačih in avtorskih korektur.
2. Zahtevni ročni prelom fotostavka.
3. Montažerska dela zahtevnih večbarvnih predlog.
4. Odtisovanje eno in večbarvnih poskusnih odtisov na

ofset odtisovalni preši.
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5. Upravljanje gravirnih strojev in naprav.
6. Tiskanje na rotacijah za visoki in globoki tisk ter tisk z

ravnine.
7. Tiskanje na strojih za tisk neskončnih obrazcev.
8. Upravljanje skupine dodelovalnih strojev.
9. Korekture na terminalu.
10. Označevanje in kodiranje rokopisov, stavljenje brez

delovne priprave rokopisa.
11. Prelom zahtevnega sestavka na terminalu, oprav-

ljanje zadnje korekture.
12. Opravljanje retuše na prosojnih in neprosojnih

predlogah, opravljene z negativ/pozitiv postopkov ali kolor
retušo.

13. Priprava in izdelava kontra mask, barvnih diapoziti-
vov, poltonskih izvlečkov, rastriranje v reprokameri, poveče-
valniku ali kontaktnem aparatu, kot izdelava barvnih izdel-
kov.

14. Izdelava risb po skici, tonska in barvna litoretuša,
mehanska sestava z vkopiravanji.

15. Upravljanje skenerjev.
16. Operaterska dela na sistemih EMS.
17. Vodenje tiskanja ofset tiskarskih strojev s štirimi in

več členi.
18. Vodenje tiskanja na rotacijah za visoki, globoki tisk

in tisk z ravnine.
19. Vodenje zahtevnih dodelovalnih linij.
20. Revizorska dela.
21. Oblikovanje tehnoloških procesov enostavnih gra-

fičnih izdelkov.
22. Strokovno vodenje skupin – inštruktaža.
VI. Plačilni razred
1. Oblikovanje tehnoloških procesov grafičnih iz-

delkov.
2. Vodenje skupin.
VII. Plačilni razred
1. Procesna tehnologija.
2. Samostojno oblikovanje tehnoloških procesov.

Ostala dela
I. Tarifni razred
1. Čiščenje prostora in zgradb.
2. Enostavna kurirska dela.
3. Spremljanje dvigal.
II. Tarifni razred
1. Kurirska dela z dodatnimi nalogami.
2. Skladiščna dela (raztovarjanje, razmeščanje).
3. Pomožna dela v menzi (kuhinji).
4. Vratarska dela.
5. Enostavna administrativna dela (vodenje evidenc,

poenterstvo).
6. Receptorska dela.
7. Enostavna vzdrževalna dela.
III. Tarifni razred
1. Šoferska opravila (osebna vozila, večji kamioni).
2. Zahtevnejša administrativna dela.
3. Vzpostavljanje telefonskih zvez.
IV. Tarifni razred
1. Samostojna vzdrževalna dela (strojev, naprav, inšta-

lacij).
2. Dela vhodne kontrole kakovosti materiala.
3. Kuharska opravila.
V. Tarifni razred
1. Knjigovodska dela.
2. Medfazna, procesna in končna kontrola kakovosti.
3. Referentska dela (nabava prodajna, tajniška).
4. Vodenje operativnih skupin.

VI. Tarifni razred
Zahtevna referentska dela (zunanjetrgovinski posli...)
2. Specialna vzdrževalna dela.
3. Dela prevzema in obdelave naročil.
4. Marketinške raziskave trga.
5. Oblikovanje in konstrukcija grafičnih izdelkov.
6. Oblikovanje delovnih procesov, porabe časa in

materiala.
7. Izdelava kalkulacij.
8. Vodenje operativnih oddelkov.
VII. Tarifni razred
1. Samostojna dela prevzema in obdelave naročil.
2. Razvoj informacijskih sistemov.
3. Samostojna strokovna dela iz področij kadrovanja,

izobraževanja, plana in analiz, varstva pri delu, pravne za-
deve.

4. Vodenje strokovnih skupin in služb.
VIII. Tarifni razred
1. Vodenje razvojnih projektov.
2. Vodenje strokovnih oddelkov.
IX. Tarifni razred
– izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela.

8. člen
Prenos pooblastil

Poslovodni delavec lahko prenese pooblastilo za odlo-
čanje o posameznih pravicah in obveznostih ter odgovorno-
stih delavcev na vodilnega delavca, ki ima najmanj peto
stopnjo izobrazbe, pri delodajalcih z več kot 50 zaposlenimi
delavci.

9. člen
Pogodba o zaposlitvi

(1) S pogodbo o zaposlitvi delavec in delodajalec ure-
dita naslednja vprašanja:

– sklenitev, nastop in trajanje delovnega razmerja,
– delovno mesto, za katerega se sklepa delovno raz-

merje, naziv delovnega mesta ter tarifni razred, v katerega je
delovno mesto razvrščeno,

– poskusno delo (če se zahteva),
– pripravništvo (če se delovno razmerje sklepa s pri-

pravnikom),
– kraj opravljanja dela,
– delovni čas,
– letni dopust,
– ukrepe za posebno varstvo delavcev,
– izobraževanje,
– osnovno plačo in dodatke,
– način ugotavljanja delovne uspešnosti (norma, ako-

rd, premije, ocenjevanje...),
– način spremembe pogodbe,
– druge pravice in obveznosti delodajalca in delavca.
(2) Pogodba o zaposlitvi lahko za delavce, ki pri svojem

delu pridobivajo tehnično-tehnološka znanja, poslovna zna-
nja in ki vzpostavljajo poslovne zveze, vsebuje konkurenčno
klavzulo ter medsebojne obveznosti delodajalca in deloje-
malca (odškodnina, odmena...).

(3) Delodajalec delavcu pred podpisom pogodbe o
zaposlitvi omogoči seznanitev z vsebino kolektivnih pogodb
in splošnih aktov, ki določajo njegove pravice in obveznosti.

(4) Delodajalec mora te pogodbe in splošne akte hrani-
ti na mestu, dostopnem vsem delavcem.

(5) Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino
kolektivnih pogodb, delodajalec pa mu tega ne sme odreči.

(6) Če so pravice in obveznosti delodajalca in delavca,
ki se urejajo s pogodbo o zaposlitvi, natančneje določene s
kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom delodajalca, za-
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došča, če se pogodba o zaposlitvi v zvezi s temi pravicami in
obveznostmi sklicuje na te pogodbe oziroma akte.

10. člen
Poskusno delo

(1) Poskusno delo ne sme trajati dlje, kot je določeno v
objavi.

(2) Če delavec po svoji volji odpove delovno razmerje v
času poskusnega dela, se šteje za dan prenehanja delovne-
ga razmerja dan, ko delavec poda pisno odpoved.

(3) Trajanje poskusnega dela za posamezna dela
znaša:

– za dela I. do III. skupine največ en mesec,
– za dela IV. skupine največ dva meseca,
– za dela V. skupine največ tri mesece,
– za dela VI., VII., VIII. in IX. skupine največ šest mese-

cev.
(4) Način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela

določi delodajalec.

11. člen
Pripravništvo

(1) Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja
glede na stopnjo strokovne izobrazbe, če poseben zakon
ne določa drugače;

– za dela IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe največ
6 mesecev,

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe največ
9 mesecev,

– za dela nad VI. stopnjo strokovne izobrazbe največ
12 mesecev.

(2) Pripravništvo se podaljša, če opravičena odsotnost
delavca, ki opravlja pripravništvo za dela IV. in V. stopnje
strokovne izobrazbe, traja najmanj 14 dni, za dela VI. stop-
nje najmanj 21 dni in za dela nad VI. stopnjo najmanj 28 dni.
Pripravništvo se podaljša za toliko časa, kolikor traja opravi-
čena odsotnost delavca.

(3) Delavcu – pripravniku, ki opravlja pripravništvo ta-
ko, da dela s krajšim delovnim časom od polnega, se v
odvisnosti od dolžine delovnega časa čas pripravništva po-
daljša največ za tri mesece (IV. in V. stopnja), štiri mesece
(VI. stopnja) oziroma največ šest mesecev (nad VI. stopnjo).

(4) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi
mentor. Mentor mora imeti najmanj enako stopnjo strokov-
ne izobrazbe kot pripravnik in tri leta delovnih izkušenj.

(5) V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se določi način
spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(6) Pripravniška doba se lahko na predlog mentorja
skrajša, vendar ne na manj kot polovico prvotno določenega
trajanja pripravništva.

(7) Pripravniški izpit vsebuje preizkus znanja stroke in
delovnega področja, za katerega se je pripravnik usposab-
ljal. Komisija za pripravniški izpit šteje najmanj tri člane, ki
imajo najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe kot pri-
pravnik in tri leta delovnih izkušenj. Mentor sodeluje pri delu
komisije, vendar ni njen član.

(8) Pripravništva ni potrebno opravljati delavcu, ki je v
nadaljnjem izobraževanju v času trajanja delovnega razmerja
dosegel višjo stopnjo strokovne izobrazbe v okviru svojega
poklica ali stroke.

(9) Delavcu, ki se je ob delu izobraževal v drugi stroki
ali za drug poklic in je že opravil pripravniški izpit, se priprav-
niška doba sorazmerno skrajša.

(10) Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do
izteka pripravniške dobe. Če pripravniškega izpita ne opravi,
ga ima pravico ponovno opravljati v roku, ki ne sme biti krajši
od 15 dni in ne daljši od 45 dni. Če pripravniškega izpita

tudi drugič ne opravi, mu delovno razmerje preneha z dnem,
ko ga ni opravil.

(11) Pripravništvo ni obvezno za delavce, ki so uspe-
šno zaključili programe poklicnega izobraževanja, prilagoje-
ne za potrebe obrti ter drobnega gospodarstva in delavce, ki
so pridobili poklicno izobrazbo v dualnem sistemu poklicne-
ga izobraževanja.

12. člen
Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje
del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela

(1) Poslovodni delavec lahko začne postopek ugotav-
ljanja znanja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričako-
vanih rezultatov dela le na podlagi predhodno zbrane doku-
mentacije, ki mora izkazovati delavčevo uspešnost pri delu
za obdobje najmanj 30 dni delavčeve prisotnosti na delu.

(2) Poslovodni delavec opravi z delavcem razgovor, v
katerem se delavec izreče o njegovih ugotovitvah. O tem
razgovoru se vodi zapisnik.

(3) Delavcu je potrebno poslati vabilo na razgovor z
navedbo, da gre za postopek ugotavljanja znanja in zmožno-
sti za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je
razporejen, oziroma za postopek ugotavljanja pričakovanih
delovnih rezultatov.

(4) O začetku postopka mora biti obveščen tudi sindi-
kat, katerega član je delavec.

(5) Delavec ima pravico do vpogleda v dokumentacijo,
na podlagi katere se je začel postopek.

(6) V času poskusnega dela in pripravništva postopkov
po tem členu ni mogoče voditi.

13. člen
Razporejanje delavcev v izjemnih primerih

(1) Delavec je dolžan začasno opravljati delo, ki ne
ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanja
in zmožnosti v primeru višje sile (naravnih ali drugih nesreč,
pri katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premože-
nje), reševanja človeških življenj in zdravja, nenadnega kvara
surovin in materiala, ki povzroča popolni ali delni zastoj
delovnega procesa pri delodajalcu ter v primeru nenadne
krajše odsotnosti drugega delavca in v primeru okvare de-
lovnih naprav ter obratov.

(2) Delavec prejme v vseh primerih razporeditev, ko je
zaradi izjemnih okoliščin razporejen na dela in naloge, ki ne
ustrezajo vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, zna-
nju in zmožnostim, enako plačo kot jo prejema na svojem
delovnem mestu oziroma plačo, ki je zanj ugodnejša.

14. člen
Razporejanje delavcev iz kraja v kraj

(1) Delavca ni mogoče razporediti iz kraja v kraj brez
njegove privolitve v naslednjih primerih:

– če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje
delavčevega zdravja,

– če traja pot na delo in z dela v normalnih okoliščinah
z javnimi prevoznimi sredstvi več kot tri ure, matere delavke
z otrokom do treh let starosti pa, če pot traja več kot dve uri,

– če pride z javnim prevoznim sredstvom na delo več
kot 60 minut pred pričetkom dela, oziroma mora po zaklju-
čenem delu čakati na javni prevoz več kot 60 minut,

– če je samohranilec z otrokom do 15 let starosti,
– če ima otroka starega do treh let,
– če gre za invalida II. in III. kategorije,
– če gre za delavca, starejšega od 50 let.
(2) V primerih, naštetih v drugi alinei prejšnjega odstav-

ka, je delodajalec dolžan delavcu povrniti celotne stroške
prevoza na delo in z dela z javnimi prevoznimi sredstvi.
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(3) Če razporeditev delavca iz kraja v kraj brez njegove
privolitve zaradi oddaljenosti kraja dela zahteva spremembo
delavčevega prebivališča, mu je potrebno zagotoviti enako-
vredne bivalne pogoje in možnosti šolanja otrok (osnovno
šolstvo).

15. člen
Prevzem na delo k drugemu delodajalcu

(1) Delavec je lahko prevzet na delo k drugemu deloda-
jalcu (15. člen zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja) pod naslednjimi pogoji:

– da se pri delodajalcu ukine določena dejavnost ali
organizacijska enota in iz tega razloga preneha potreba po
delu vseh delavcev določene organizacijske enote oziroma
določenega poklicnega profila,

– da drugi delodajalec vse prevzete delavce zaposli na
delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in
zmožnostim prevzetih delavcev, razen če posamezen dela-
vec pisno soglaša, da je izvzet iz sporazuma o prevzemu,

– da se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo k
drugemu delodajalcu kot podlaga za uveljavljanje pravic iz
delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil
zaposlitve.

(2) Sporazum o prevzemu delavcev na delo skleneta
pristojna organa pri obeh delodajalcih na podlagi predhod-
nega mnenja sindikata, katerega član je delavec. Do tega
mnenja se delodajalec pisno opredeli.

(3) Delodajalec je dolžan delavcem na podlagi spora-
zuma oziroma pogodbe o prevzemu izdati sklepe o prehodu
k novemu delodajalcu. Novi delodajalec z delavci sklene
pogodbe o zaposlitvi, ki morajo biti skladne z dokončnim
sklepom o prehodu.

16. člen
Delo na domu

(1) Pravice, obveznosti in pogoji opravljanja dela na
domu med delavcem in delodajalcem se uredijo s pogodbo
o zaposlitvi.

(2) Delodajalec in delavec določita s pogodbo nado-
mestilo za uporabo delavčevih sredstev najmanj v višini amor-
tizacije.

(3) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne in zdrave
delovne razmere in varno delovno okolje, ter občasno nad-
zorovati varnost in zdravje pri delu.

(4) V času trajanja delovnega razmerja delavca brez
njegove privolitve ni mogoče razporediti na delo na domu.

17. člen
Določanje presežnih delavcev

(1) Pri določanju presežnih delavcev se v isto kategori-
jo uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da
jih je mogoče medsebojno prerazporejati v skladu z zako-
nom.

(2) Prvi kriterij za ohranitev zaposlitve je doseganje
delovnih rezultatov. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo
delavci, ki dosegajo boljše delovne rezultate.

(3) Kriterije doseganja delovnih rezultatov je mogoče
uporabiti pri določanju presežnih delavcev le, če so vnaprej
določena merila za ugotavljanje delovnih rezultatov in so se
uporabljala najmanj zadnjih šest mesecev pred sprejemom
programa razreševanja presežnih delavcev.

(4) V primeru enakega doseganja delovnih rezultatov ali
neizdelanih ali neuporabljenih meril za ugotavljanje delovnih
rezultatov je drugi kriterij za ohranitev zaposlitve upoštevanje
strokovne izobrazbe delavca oziroma usposobljenost za de-

lo (v primeru enake delovne uspešnosti delovno mesto ob-
drži tisti delavec, ki ima višjo izobrazbo oziroma usposoblje-
nost).

(5) Tretji kriterij je upoštevanje delovnih izkušenj pri
enakih ali sorodnih delih. Upošteva se v primeru enake
delovne uspešnosti in izobrazbe delavcev. Prednost pri ohra-
nitvi zaposlitve imajo delavci z daljšimi delovnimi izkušnjami
(ob enaki delovni uspešnosti in izobrazbi).

(6) Četrti kriterij je upoštevanje delovne dobe pri delo-
dajalcu, ki ugotavlja presežke. Prednost pri ohranitvi zapo-
slitve imajo delavci z daljšo delovno dobo (ob enaki uspe-
šnosti, izobrazbi in delovnih izkušnjah).

(7) Peti kriterij je upoštevanje zdravstvenega stanja de-
lavca (ob enaki uspešnosti, izobrazbi, delovnih izkušnjah in
delovni dobi). Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci
s slabšim zdravstvenim stanjem oziroma delavci, ki so zbole-
li za poklicno boleznijo, med temi pa delavci, ki so utrpeli
poškodbe pri delu pri delodajalcu.

(8) Šesti kriterij je upoštevanje socialnega stanja. Pred-
nost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci s slabšim social-
nim stanjem; pri ugotavljanju socialnega stanja se upošteva
predvsem dohodek na družinskega člana, število nepre-
skrbljenih otrok, zaposlenost družinskih članov, premoženj-
sko stanje delavca in opravljanje pridobitne dejavnosti (kme-
tijstvo, obrt, podjetništvo, lastništvo oziroma večinsko last-
ništvo družb) delavca oziroma člana družine, če dohodek iz
tega naslova presega letni znesek zajamčene plače.

(9) Kriterije je mogoče uporabiti le po metodi izključe-
vanja, razen če ni s kolektivno pogodbo pri delodajalcu
določena možnost uporabe tudi kumulativne metode. Če
delodajalec uporabi za določanje presežnih delavcev kumu-
lativni način, ima največjo težo (ponder) kriterij uspešnosti,
praviloma 50%. Težo vsakega naslednjega kriterija po vrst-
nem redu iz tega člena je manjša praviloma za polovico.
Kriterija zdravstvenega stanja in socialnega stanja sta ena-
kovredna.

(10) Delodajalec mora delavce obveščati o vseh aktiv-
nostih, povezanih z nastankom in reševanjem presežkov
delavcev, delavci pa morajo biti osebno seznanjeni z možni-
mi načini reševanja svojega delovnega položaja.

(11) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali splošnim
aktom, ki je v skladu s kolektivno pogodbo, se lahko po-
drobneje določijo merila za uporabo posameznih kriterijev iz
tega člena.

(12) Program reševanja presežnih delavcev mora biti
finančno ovrednoten.

(13) Odpravnine presežnim delavcem morajo biti izpla-
čane najkasneje do izteka odpovednega roka.

18. člen
Začasno prenehanje potreb po delu delavcev
(1) Začasno prenehanje potreb po delu delavcev se

rešuje v skladu z določili zakona o delovnih razmerjih
(30. do 33. člen).

(2) Pri določanju delavcev, katerih delo je začasno
nepotrebno, se lahko uporabljajo enaki kriteriji, kot pri dolo-
čanju delavcev, katerih delo je trajno nepotrebno.

(3) V primerih, ko se začasni presežek rešuje z razpo-
reditvijo k drugemu delodajalcu, delavcem, ki so začasno na
tak način razporejeni, pri prvem delodajalcu pravice miruje-
jo. Delavci, ki so začasno razporejeni k drugemu delodajal-
cu, še naprej uresničujejo pri prvem delodajalcu pravice do
stanovanjskih kreditov, do uporabe počitniških zmogljivosti
in do izobraževanja, pod enakimi pogoji kot delavci, ki niso
začasen presežek.

O mirovanju pravic iz predhodnega odstavka ter o
pravicah, ki jih delavci še naprej uresničujejo pri prvem
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delodajalcu, se odloči s sklepom o razporeditvi k drugemu
delodajalcu.

19. člen
Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev

(1) Če delodajalec sprejme program razreševanja pre-
sežnih delavcev in pri tem ne upošteva stališč, mnenj in
predlogov sindikata, lahko sindikat v osmih dneh od dneva,
ko mu je bil vročen program razreševanja presežnih delav-
cev, sproži postopek pomirjanja.

(2) Če sindikat v roku, določenem v prejšnjem odstav-
ku, ne sproži postopka pomirjanja, je program dokončen.

(3) Če je pomirjanje uspešno, je program dokončen in
nobena stran v postopku ne more sprožiti spora pred arbi-
tražno komisijo.

(4) Pomirjanje vodi oseba, ki jo z liste kandidatov za
vodenje pomirjanja določi komisija za pomirjanje soglasno.

(5) Listo kandidatov skupno določijo podpisniki te ko-
lektivne pogodbe izmed strokovnjakov, ki uživajo zaupanje
vseh podpisnikov in ki se pisno zavežejo, da bodo postopke
pomirjanja vodili nepristransko in strokovno.

(6) Komisijo za pomirjanje sestavljata en predstavnik
delodajalcev in en predstavnik sindikatov, podpisnikov te
kolektivne pogodbe.

(7) Listo kandidatov in komisijo za pomirjanje imenujejo
podpisniki te kolektivne pogodbe v roku enega meseca po
njeni sklenitvi.

20. člen
Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa

(1) Če delavec dela s krajšim delovnim časom od pol-
nega, ker to terjajo koristi otroka, se razporeditev delovnega
časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

(2) Če eden izmed staršev z otrokom do sedemnajste-
ga meseca starosti dela polovico delovnega časa, se razpo-
reditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem
in delodajalcem.

(3) Delovni čas krajši od polnega se lahko določi v
skladu z merili iz kolektivne pogodbe pri delodajalcu.

21. člen
Delovni čas

(1) Delovni čas pri delodajalcih grafične dejavnosti traja
40 ur na teden.

(2) Razporeditev delovnega časa v koledarskem letu se
opredeli s planom izrabe letnega delovnega časa (delovni
koledar), ki ga določi poslovodni organ, pri čemer naj bo
fond ur praviloma enakomerno razdeljen na pet delovnih dni
v tednu.

(3) Pri oblikovanju letnega plana delovnega časa se
lahko upošteva, da v primeru ko nastopi delovni dan med
dvema dela prosta dneva, se ti dnevi lahko razporedijo na
prosto soboto ali pa se za te dneve določi kolektivni dopust.

(4) Poslovodni organ je dolžan sindikat obvestiti o raz-
poreditvi delovnega časa v koledarskem letu. Delovni čas se
med letom lahko začasno prerazporedi v skladu z zakonom
o delovnih razmerjih in zahtevami delovnega procesa.

(5) Delavce se o potrebnem delu preko polnega delov-
nega časa praviloma seznani en dan prej.

(6) Delavci se lahko odločijo za delo preko polnega
delovnega časa mimo primerov, določenih v zakonu o de-
lovnih razmerjih, pod pogojem, da so predhodno seznanjeni
s cilji dela.

(7) Delavcu ni mogoče odrediti dela preko polnega
delovnega časa, če bi to ogrozilo njegovo zdravje ali če
delavec navede upravičene razloge za njegovo odklonitev,

opredeljene v splošnem aktu ali kolektivni pogodbi pri de-
lodajalcu.

22. člen
Merila za nočno delo

(1) Nočno delo se lahko uvede, če so poleg pogojev,
ki so določeni s predpisi, izpolnjeni še naslednji pogoji:

– daljši letni dopust,
– zagotovljen počitek,
– periodični zdravstveni pregledi.
(2) Nočnega dela žensk, kljub izpolnjenim kriterijem iz

prvega odstavka, ni mogoče uvesti v primerih, ki jih določa
zakon ter v naslednjih primerih:

– ko gre za težja fizična oziroma zdravju škodljiva dela,
– ko je mogoče nočno delo opraviti z moško delovno

silo,
– če proizvodne zmogljivosti v dnevnem delovnem ča-

su niso polno izkoriščene, oziroma če delo ni ustrezno
organizirano.

(3) Sindikat ima kadarkoli pravico spremljati izpolnjeva-
nje in izvajanje pogojev o uvedbi nočnega dela.

(4) V primeru kršitev iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko sindikat zahteva od delodajalca takojšnjo ustavi-
tev nočnega dela, če pa njegova zahteva ni upoštevana,
lahko zahteva ukrepanje inšpekcije dela.

23. člen
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez

nadomestila plače
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadome-

stilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
– lastne poroke 2 dni
– rojstva otroka 2 dni
– poroke otroka 1 dan
– smrti zakonca, otrok, posvojenca, staršev, 3 dni
– smrti bratov, sester, starih staršev 1 dan
– selitve delavca oziroma družine
v interesu delodajalca 2 dni
– selitve delavca oziroma družine 1 dan
– elementarnih nesreč 3 dni
– za spremljanje otroka, starega do 10 let
na klimatsko zdravljenje in s klimatskega

okrevanja 2 dni
(2) Odsotnost v zgornjih primerih je treba koristiti ob

nastopu dogodka. Dnevi odsotnosti zaradi selitve se ne
seštevajo.

(3) Odsotnost delavca iz prvega odstavka je v breme
delodajalca.

(4) Delavcu se mora omogočiti odsotnost z dela zaradi
opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča
ali drugega državnega organa in opravljanja funkcije v pred-
stavniških organih republike in lokalnih skupnosti.

(5) Če v primerih odsotnosti iz prejšnjega odstavka ni
predpisana možnost povrnitve nadomestila, je taka odsot-
nost v breme delavca.

(6) Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomesti-
la plače zlasti v naslednjih primerih:

– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
– popravila hiše oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stroške.
(7) Delodajalec lahko delavčevo zahtevo po neplačani

odsotnosti z dela zavrne, če zahteve delovnega procesa
tega ne dopuščajo.
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24. člen
Razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano

delovno zmožnostjo
(1) Delodajalec mora razporediti delavca – invalida ozi-

roma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo na ustrezno
delovno mesto v petnajstih dneh po dokončnosti odločbe
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katero je
ugotovljena invalidnost oziroma zmanjšana delovna zmož-
nost delavca.

(2) Dokler delodajalec ne zagotovi delavcu iz prvega
odstavka drugega ustreznega dela, mu mora izplačevati na-
domestilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo v višini
80% osnovne plače.

25. člen
Letni dopust

(1) Letni dopust traja najmanj 18 delovnih dni.
(2) Proste sobote se ne vštevajo v letni dopust.
(3) Delavec ima pravico tri dni letnega dopusta izrabiti

tiste dneve, ki jih sam določi, če o tem obvesti nadrejenega
vodjo pet dni pred nastopom dopusta.

(4) Poleg osnovnega 18-dnevnega dopusta določene-
ga v prvem odstavku tega člena, delavcu pripadajo dodatni
dnevi dopusta po sledečih kriterijih:

– delovna doba delavca,
– pogoji dela z izmenskim delom,
– strokovna zahtevnost delovnega mesta,
– socialno zdravstveni kriteriji,
– poseben prispevek delavca k uspehu podjetja.
1. Kriterij skupne delovne dobe:
– za vsakih dopolnjenih 5 let po 1 dan

2. Kriterij pogojev dela:
Izmensko delo, ki se opravlja po letnem razporedu:
Delavcem, ki delajo v izmenskem delu pripada:
– ženskam z nočnim delom 3 dni

– delavcem z nočnim delom 2 dni
– delavcem, s stalnim dvoizmenskim delom 1 dan
3. Kriterij strokovne zahtevnosti delovnega mesta:
– delavcem na delovnim mestih I. in II. skupine 1 dan
– delavcem na delovnih mestih III. in IV. skupine 2 dni
– delavcem na delovnih mestih V. in VI. skupine 3 dni
– delavcem na delovnih mestih VII. in VIII. in
IX skupine 4 dni
4. Socialno zdravstveni kriteriji:
– delovni invalidi in delavci z najmanj 60%
telesno okvaro 3 dni
– starši oziroma delavci, ki negujejo
in varujejo težje telesno ali težko duševno
prizadeto osebo 5 dni
– roditelj z otrokom do 15 let 1 dan
– roditelj z dvema otrokoma do 15 let 2 dni
– roditelj s tremi ali več otroci do 15 let 3 dni
– delavci, ki so dopolnili 50 let starosti 5 dni
5. Mladoletni delavci do 18 let dodatno 7 dni
6. Poseben prispevek delavca k uspehu delodajalca
 (5) Delavcem, ki izjemno prispevajo k uspehu deloda-

jalca, lahko poslovodni organ odobri še dodatne dni letnega
dopusta.

(6) Pri odmeri letnega dopusta se upošteva 8 urni
delavnik, pri obračunu pa dejanski delovni čas na dan
dopusta.

26. člen
Oblike motivacije delavcev

(1) Delavec, ki s svojim delom izjemno prispeva k pove-
čanju produktivnosti ali kako drugače prispeva k povečanju

dobička ima lahko, če tako odloči poslovodni organ oziroma
delodajalec še naslednje pravice:

– do prednosti glede strokovnega izpopolnjevanja,
– do odstotka od povečanja dobička ustvarjenega s

povečanjem produktivnosti z inovacijo, racionalizacijo ali dru-
go obliko ustvarjalnosti pri delu ali kako drugače,

– do nagradne odsotnosti z dela,
– do prednosti pri štipendiranju otrok,
– do poravnave stroškov za aktivni oddih.
(2) S splošnim aktom delodajalca se lahko določijo še

druge pravice, ki gredo delavcu iz naslova prvega odstavka
tega člena.

27. člen
Disciplinski postopek

(1) Disciplinsko komisijo imenuje poslovodni organ,
oziroma organ določen s splošnim aktom delodajalca.

(2) Pri delodajalcih z manj kot 50 zaposlenimi o disci-
plinski odgovornosti za hujše kršitve delovne obveznosti, za
katere se izreče ali lahko izreče ukrep prenehanja delovne-
ga razmerja, odloča poslovodni organ.

(3) Postopek, v katerem delodajalec odloča o disciplin-
ski odgovornosti delavca, je enak postopku pred disciplin-
sko komisijo pri delodajalcu.

28. člen
Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji

(1) O pravicah delavcev odloča na drugi stopnji tričlan-
ska komisija oziroma organ, določen s splošnim aktom de-
lodajalca

(2) Pri delodajalcih z manj kot 50 delavci odloča na
drugi stopnji isti organ kot je odločal na prvi stopnji.

29. člen
Odškodnina

(1) O odškodninski odgovornosti delavca odloča or-
gan, ki na prvi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti za
hujšo kršitev delovne obveznosti.

(2) Kadar delavec pri delu ali v zvezi z delom nameno-
ma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo, višine škode
pa ni mogoče natančno ugotoviti ali bi ugotavljanje povzroči-
lo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v
pavšalnem znesku. Pavšalna odškodnina znaša dve osnovni
plači delavca v mesecu, ko se odmerja.

(3) Odškodnina iz drugega odstavka tega člena se
lahko zmanjša oziroma se delavca lahko oprosti plačila od-
škodnine, če je oprostitev primerna glede na njegovo priza-
devanje za odpravo škode, njegov odnos do dela in glede
na njegovo gmotno stanje.

(4) V primeru škode, ki bi jo utrpel delodajalec v času
odpovednega roka zaradi enostranskega prenehanja delov-
nega razmerja, je delavec dolžan povrniti škodo.

30. člen
Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega

razmerja
V primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmer-

ja, ki je ugotovljeno s pravnomočno odločbo, je delodajalec
dolžan delavcu poleg plače, ki bi jo prejel, če bi delal,
izplačati najmanj tri povprečne plače delavca v zadnjih treh
mesecih dela.

31. člen
Dolžina odpovednega roka

(1) Odpovedni rok znaša v primeru, da delavec pisno
izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje:
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1. za delavce I., II. in III. skupine – en mesec,
2. za delavce IV. in V. skupine – dva meseca,
3. za delavce VI. skupine – tri mesece,
4. za delavce VII., VIII. in IX. skupine – štiri mesece.
(2) V skladu z zakonom ima delavec pravico do odsot-

nosti zaradi iskanja nove zaposlitve, ki jo lahko izrabi v
dogovoru z delodajalcem.

32. člen
Varnost in zdravje pri delu

(1) Zaradi zagotovitve minimalnih standardov za varno
delo sta delodajalec in delavec poleg pravic in obveznosti, ki
so opredeljene v veljavni zakonodaji, dolžna spoštovati dolo-
čila te kolektivne pogodbe o varstvu in zdravju pri delu.

(2) Delodajalec ima predvsem naslednje obveznosti s
področja varstva pri delu:

– prilagoditi mora delo posameznemu delavcu, poseb-
no z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta, z izbiro sred-
stev za delo, z izbiro delovnih in tehnoloških postopkov ter z
odpravljanjem monotonosti dela, vsiljenega ritma in zmanj-
šanjem škodljivih vplivov na zdravje delavca,

– prilagajati mora delo tehničnemu napredku in spoz-
nanjem stroke doma in v svetu,

– zamenjati mora nevarne z nenevarnimi ali manj nevar-
nimi oziroma manj škodljivimi delovnimi (tehnološkimi) po-
stopki, sredstvi za delo, materiali in energetskimi viri,

– razvijati mora usklajeno politiko varstva pri delu,
vključno s tehnologijo, organizacijo dela, socialnimi odnosi
in vplivi delovnega okolja,

– posvetovati se mora z reprezentativnim sindikatom
o vprašanjih varnega dela pri razvoju in uvajanju novih
tehnologij.

(3) Vsi ukrepi, ki so v zvezi z varnostjo in varovanjem
zdravja delavcev pri delu, so strošek delodajalca.

(4) Vsak delavec je dolžan skrbeti za lastno varnost in
zdravje v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi ter ustni-
mi navodili delodajalca.

33. člen
Izobraževanje

(1) Delavci imajo pravico, da se izobražujejo v interesu
delodajalca, delodajalec pa ima pravico, da delavce napoti
na izobraževanje.

(2) Delavec se je dolžan izobraževati, če ga delodaja-
lec napoti na izobraževanje in sklene z njim ustrezno pogod-
bo.

(3) Če je izobraževanje organizirano med delovnim ča-
som, se čas izobraževanja šteje v redni delovni čas, delavec
pa ima enake pravice kot bi delal.

(4) Če je izobraževanje organizirano izven delovnega
časa, o pravicah delavcev odloči delodajalec.

(5) Za izobraževanje v interesu delodajalca se šteje
izobraževanje sindikalnih zaupnikov o kolektivnem dogovar-
janju in delovnopravni zakonodaji.

34. člen
Izpiti

(1) Če je delavec napoten na izobraževanje, oziroma
če se delavec izobražuje v interesu delodajalca, mu pripada,
če je izobraževanje organizirano izven delovnega časa:

– dva delovna dneva za vsak izpit na ravni izobraževa-
nja do vključno V. stopnje zahtevnosti,

– trije delovni dnevi za vsak izpit na višji in visoki stopnji
izobraževanja (visoki strokovni šoli ali fakulteti),

– sedem delovnih dni za maturo oziroma zaključni izpit
na ravni izobraževanja do vključno V. stopnje zahtevnosti,

– deset delovnih dni za diplomo na višji ali visoki stro-
kovni šoli oziroma fakulteti,

– pet delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem
študiju,

– petnajst delovnih dni za zaključni magistrski izpit ali
magistrsko nalogo, za nalogo in izpit za pridobitev naziva
magister oziroma specialist,

– dvajset delovnih dni za doktorat.
(2) Poleg odsotnosti iz prejšnjega odstavka delavcu

pripada odsotnost tudi na dan, ko opravlja izpit.
(3) Do odsotnosti iz prejšnjih dveh odstavkov je dela-

vec upravičen samo ko prvič opravlja izpit.
(4) Obseg delovnega časa, namenjenega za izobraže-

vanje, se določi glede na dolžino in vrsto izobraževanja s
pogodbo med delavcem in delodajalcem.

35. člen
Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem

(1) Delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca in
delavcu, ki je na izobraževanje napoten, delodajalec krije
zlasti naslednje stroške, povezane z izobraževanjem:

– prevoz,
– kotizacija, šolnina,
– stroški prehrane,
– stroški bivanja.
(2) Delavcu povračilo teh stroškov ne pripada, če delo-

dajalec sam krije stroške, povezane z izobraževanjem.

36. člen
Razporeditev in obveznosti

(1) Delodajalec mora delavce, ki se izobražujejo v inte-
resu delodajalca ali jih je napotil na izobraževanje, razpore-
diti v skladu s pridobljeno izobrazbo v času, določenem s
pogodbo.

(2) Če delodajalec ne izpolni obveznosti iz pogodbe o
izobraževanju, je delavec prost svojih obveznosti iz te po-
godbe. Če delavec ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe,
je dolžan delodajalcu povrniti vse stroške, povezane z izo-
braževanjem.

37. člen
Vajenci

(1) Vajencem, ki so sklenili učno pogodbo z delodajal-
cem, gredo najmanj pravice, določene z zakonom.

(2) Delodajalec je dolžan pooblaščenemu predstavniku
sindikata na podlagi vnaprejšnjega obvestila omogočiti pre-
gled sklenjenih učnih pogodb z vajenci ter izvajanje določb
zakona o vajeniškem razmerju.

38. člen
Mentorji praktičnega pouka

Delodajalec, ki izvaja praktični pouk v dualnem sistemu
poklicnega izobraževanja, zagotavlja delavcu – mentorju
praktičnega pouka:

– dodatno strokovno in andragoško-pedagoško uspo-
sabljanje za opravljanje nalog mentorja,

– delno oprostitev delovnih obveznosti na delovnem
mestu, tako da skupaj z mentorstvom njegova polna delovna
obveznost ne bo presegala polnega delovnega časa.

39. člen
Učenci in študenti na praksi

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na prak-
si (obvezni, počitniški):

– plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolek-
tivne pogodbe (57. člen),
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– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in
ustrezna zaščitna sredstva,

– zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe
na delu,

– ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
– prehrano med delom.

40. člen
Obveščanje delavcev

(1) Poslovodni organ oziroma delodajalec je dolžan na
zahtevo reprezentativnega sindikata kolektivno obveščati de-
lavce:

– o letnih in večletnih planih delodajalca,
– pomembnejših poslovnih in razvojnih odločitvah, ki

vplivajo na ekonomski in socialni položaj delavcev,
– v primeru poslabšanja poslovnih rezultatov, morebit-

nih motenj v poslovanju ali likvidnostnih težav,
– o doseženih letnih poslovnih rezultatih,
– o predlogih splošnih aktov in sklepov, s katerimi se v

skladu s kolektivno pogodbo na splošno urejajo določena
vprašanja s področja delovnih razmerij in plač.

(2) Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost.

41. člen
Pogoji za delovanje sindikata

(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno
ustanavljanje in delovanje sindikatov pri delodajalcih ter v
pravice sindikata, da v skladu s svojo vlogo in nalogami daje
pobude, predloge, stališča in zahteve pristojnim organom.

(2) Delodajalec je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti
sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravi-
cah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega
razmerja.

(3) Reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu se vro-
čajo gradiva za seje organov delodajalca, razen sej uprave
oziroma poslovodstva, kadar obravnavajo vprašanja iz prve-
ga odstavka 40. člena.

(4) Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov k de-
lodajalcu na podlagi vnaprejšnjega obvestila;

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska.

42. člen
Materialni pogoji za sindikalno delo

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s
pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med
sindikati in delodajalcem se določijo materialni pogoji za
delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače
določeno, je za delo sindikatov zagotovljeno:

– dve plačani uri letno na vsakega člana sindikata pri
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20
zaposlenih in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposle-
nih, za opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno števi-
lo ur se ne všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v orga-
nih sindikalnih central in v organih sindikatov dejavnosti – na
višjih nivojih. O okvirnem režimu izrabe določenega števila
ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in
poslovodni organ. Pri tem upoštevajo potrebe in interese
članov sindikatov in zahteve delovnega procesa;

– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov
in sindikalnih zaupnikov;

– tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine
sindikatom za člane sindikata;

– 5 plačanih delovnih dni letno za usposabljanje sindi-
kalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more
presegati tretjine ur iz prve alinee.

(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu določi
sindikat v skladu s svojim statutom.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko
predvidi sklicevanje članskih sestankov največ dvakrat letno
med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni
sindikat pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravlja-
nja profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku
plača najmanj v višini, kot jo je prejemal pred začetkom
opravljanja te funkcije.

43. člen
Imuniteta sindikalnega zaupnika

(1) Sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti uživa
imuniteto.

(2) Sindikalnega zaupnika zaradi njegove sindikalne ak-
tivnosti, če ravna v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi
pogodbami in splošnimi akti, ni mogoče brez soglasja sindi-
kata prerazporediti na drugo delovno mesto ali k drugemu
delodajalcu oziroma uvrstiti med presežke.

(3) Sindikalnemu zaupniku pod pogoji iz drugega od-
stavka ni mogoče znižati plače brez soglasja sindikata ali
začeti zoper njega disciplinski ali odškodninski postopek ali
ga kako drugače postavljati v manj ugoden oziroma podre-
jen položaj.

(4) Rok, v katerem je sindikat dolžan dati soglasje, je 8
dni. Če se v tem roku ne opredeli, velja, da je dal soglasje.

(5) Če sindikat ni dal soglasja, lahko delodajalec sproži
postopek pomirjanja. Dokazno breme je na delodajalcu.

(6) Pomirjanje lahko sproži sindikat tudi v primeru, če
meni, da je sindikalni zaupnik šikaniran zaradi sindikalne
dejavnosti.

(7) Glede pomirjanja se smiselno uporabljajo določbe
19. člena te kolektivne pogodbe o pomirjanju v postopku
ugotavljanja presežnih delavcev pri delodajalcu.

(8) Imuniteta sindikalnega zaupnika iz tega člena tra-
ja še 24 mesecev po prenehanju funkcije sindikalnega
zaupnika.

(9) Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo tudi
funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki ob-
močnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki ob-
močnih sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo
funkcijo pa opravljajo neprofesionalno.

44. člen
Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih

(1) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na
plače in nadomestila, so v bruto zneskih. Osebni prejemki in
povračila stroškov v zvezi z delom so v zneskih, od katerih
se plača davek od osebnih prejemkov, če je predpisan.

(2) Pri uveljavljanju pravice na podlagi delovne dobe pri
zadnjem delodajalcu se za delovno dobo pri zadnjem delo-
dajalcu šteje tudi delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni
predniki zadnjega delodajalca in pri delodajalcih, ki so kapi-
talsko povezani z večinskim deležem.

(3) Plače se izplačujejo najmanj enkrat mesečno in
sicer najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

(4) Plače se izplačujejo v denarju ali se nakazujejo na
tekoči račun ali hranilno knjižico.

(5) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polnega, pripadajo povračila stroškov in regres za letni do-
pust v celoti, drugi osebni prejemki v zvezi z delom pa v
sorazmerju s časom, prebitim na delu.
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(6) Če delavec dela pri več delodajalcih, uveljavlja na-
vedene pravice pri posameznem delodajalcu v skladu z do-
govorom med delodajalcema.

(7) Delodajalec je dolžan pisno seznaniti sindikat v
organizaciji oziroma pri delodajalcu z metodo za vrednote-
nje delovnih mest. Poslovodstvo oziroma delodajalec je dol-
žan obravnavati mnenje sindikata v organizaciji oziroma pri
delodajalcu glede metode za vrednotenje delovnih mest in
se do tega mnenja pisno opredeliti.

45. člen
Plače

(1) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki
(48., 49. člen), del plače na podlagi doseganja delovne
uspešnosti (47. člen) ter del plače iz naslova uspešnosti
poslovanja (51. člen).

(2) V pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec dolo-
čita znesek osnovne plače delavca v tolarjih in dodatno v
obliki, ki omogoča preračun v vsakokratno tolarsko vred-
nost.

(3) Osnovna plača delavca za poln delovni čas, vnaprej
določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s
katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega
razmerja oziroma pred razporeditvijo, ne more biti nižja od
izhodiščne plače, določene v tarifni prilogi te pogodbe.

(4) Za vnaprej določene (predvidene 100%) delovne
rezultate se štejejo delovni rezultati, merjeni po vnaprej do-
ločenih kriterijih, individualno ali skupinsko. Norma ali drugo
podobno merilo za merjenje delovnih rezultatov je ustrezna,
če jo dosega vsaj 90% delavcev, ki delajo po teh kriterijih.

(5) Če delavec ne doseže vnaprej določenih delovnih
rezultatov iz razlogov, ki niso na strani delavca, je upravičen
do 100% osnovne plače.

(6) Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v
katerih se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavina
zahtevnosti delovnega mesta in so vključeni v osnovno
plačo.

(7) Izhodiščna plača za določen tarifni razred, oziroma
tipična dela, kot je opredeljena v tarifni prilogi te kolektivne
pogodbe, je najnižja osnovna plača, ki jo ima delavec pravi-
co prejeti za delo v polnem delovnem času in vnaprej dolo-
čene delovne rezultate ter normalne delovne pogoje.

(8) V kolektivnih pogodbah pri delodajalcu se lahko
določi poleg izhodiščnih plač po tarifnih razredih tudi izho-
diščne plače za posamezne plačilne razrede.

(9) Delavec, ki je začasno razporejen na delovno me-
sto k drugemu delodajalcu za čas do 6 mesecev, ne more
prejemati nižje osnovne plače, kot jo je prejemal pred pre-
razporeditvijo.

46. člen
Tarifna priloga

Tarifna priloga kolektivne pogodbe določa zneske iz-
hodiščnih plač, eskalacijsko lestvico, zneske povračil v zve-
zi z delom in regres za letni dopust.

47. člen
Plače na podlagi delovne uspešnosti

(1) Osnove za določanje delovne uspešnosti so količi-
na, kvaliteta, gospodarnost dela, inventivnost in inovativ-
nost. Delovna uspešnost se meri oziroma ocenjuje za posa-
meznika ali skupinsko, po vnaprej določenih merilih, ki so
delavcem znana pred začetkom opravljanja dela.

(2) Pri določanju meril se mora upoštevati načelo, da
delavec z ustrezno delovno usposobljenostjo in normalnim
delovnim naprezanjem dosega osnovno plačo, določeno s
pogodbo o zaposlitvi.

48. člen
Dodatki za posebne obremenitve

(1) Delavcem pripadajo dodatki za posebne obremeni-
tve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in
delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.

(2) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača de-
lavca za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

(4) Dodatki iz prvega odstavka tega člena se ne izkazu-
jejo kot poseben dodatek v primerih, ko so pogoji dela, v
katerih se delo opravlja, že upoštevani v vrednotenju in zajeti
v plači tipičnega dela.

(5) Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj
ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem
odstotku od osnove:

– za čas dela v popoldanski in nočni izmeni,
kadar se delovni proces izvaja najmanj
v dveh izmenah 10%
– za delo v deljenem delovnem času,
za vsakokratno prekinitev dela več kot 1 uro 15%
– za dežurstvo 20%
– za nočno delo 50%
– za delo preko polnega delovnega časa 40%
– za delo v nedeljo 50%
– za delo na dela proste dneve po zakonu 110%
(6) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na

dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
(7) Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu

nadomestilo v višini najmanj 10% od osnove.
(8) Delavcem pripadajo tudi dodatki za:
– izpostavljenost negativnim vplivom okolja, kot so npr.:

dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, visoka temperatura, po-
sebno močan ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba
ali pri delu v temnih prostorih ali z obremenilno barvno
svetlobo;

– za nošenje zaščitnih sredstev: zaščitne čelade, plin-
ske maske, maske proti prahu oziroma naprave z dovaja-
njem čistega zraka, slušalke proti hrupu in

– za posebne nevarnosti pri delu: požar, voda, eks-
plozija.

Višina dodatka se določi glede na stopnjo delavčeve
obremenitve in ne more biti manj od 3% izhodiščne plače
delavca za prvi tarifni razred za posamezno vrsto vpliva.

Dodatki za pogoje dela se ne izkazujejo kot poseben
dodatek v primerih, ko so pogoji dela, v katerih se delo
opravlja, že upoštevani v (analitičnem) vrednotenju delovne-
ga mesta in se posebej izkazujejo v osnovni plači.

49. člen
Dodatek za delovno dobo

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj
v višini 0,5% od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto
delovne dobe.

(2) Pri uveljavljanju pravice iz prejšnjega odstavka se v
delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je
delavec prebil na delu, ali v delovnem razmerju doma oziro-
ma v tujini, ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so
ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico. Dokupljena,
beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot
dobe pri uveljavljanju dodatka za delovno dobo.

50. člen
Nadomestila plače

(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotno-
sti z dela v naslednjih primerih:
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– bolezni,
– poklicne bolezni in nesreče pri delu,
– letnega dopusta,
– na dela prost dan po zakonu,
– odsotnosti z dela, če je delavec napoten na izobraže-

vanje oziroma če se izobražuje v interesu delodajalca,
– v drugih primerih, določenih z zakonom, kolektivno

pogodbo ali aktom podjetja.
(2) V vseh navedenih primerih, razen v primeru prve

alinee, pripada delavcu nadomestilo v višini 100% osnove.
V primeru iz prve alinee pripada delavcu nadomestilo v višini
80% osnove za dneve odsotnosti z dela.

(3) Osnova za izračun nadomestila je plača delavca v
preteklem mesecu za poln delovni čas. V osnovo za izračun
nadomestila se ne všteva del plače iz nadur in na podlagi
uspešnosti poslovanja.

(4) Delavec, ki se je kot presežni delavec dolžan prek-
valificirati ali dokvalificirati, ima za ta čas pravico do nadome-
stila plače v višini osnovne plače, povečane za dodatek za
delovno dobo.

(5) Delavcu za čas čakanja na delo doma pripada na-
domestilo plače v višini 70% osnovne plače, povečane za
dodatek za delovno dobo.

(6) Delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela
pri delodajalcu, v času 6-mesečnega odpovednega roka
pripada nadomestilo plače v višini 80% osnovne plače teko-
čega meseca, povečane za dodatek za delovno dobo.

(7) Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila
v višini 70% osnovne plače za največ 5 delovnih dni, v
primeru kršenja imunitete sindikalnih zaupnikov pa 2 delov-
na dneva, pod naslednjimi pogoji, ki se upoštevajo skupaj:

– da stavkajo zaradi kršitev kolektivne pogodbe glede
plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov in

– je stavka organizirana v skladu z zakonom in po stav-
kovnih pravilih.

Nadomestilo plače se izplača v breme delodajalca.
(8) V času zastojev v proizvodnji oziroma delovnem

procesu, ki ne traja dlje kot en delovni dan, pripada delav-
cem nadomestilo plače v višini 100%, povečane za dodatek
za delovno dobo in to le v primeru, če delavca ta čas ni
možno prerazporediti na drugo delo ali mu prerazporediti
delovni čas.

51. člen
Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja

(1) Kriterije za določitev dela plače na podlagi uspe-
šnosti poslovanja določita delodajalec in reprezentativni sin-
dikat pri delodajalcu ob sprejemu poslovnega načrta. Ob
sprejemu odločitve o višini sredstev za izplačilo plače na tej
podlagi se delodajalec in reprezentativni sindikat pri deloda-
jalcu dogovorita tudi o tem, ali se ta del plače izplača v
denarju, delnicah, in o odložitvi njenega izplačila.

(2) Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz
prejšnjega odstavka sorazmerno obračunanim plačam za
efektivni delovni čas.

51.a člen
(1) Delavcem se lahko enkrat letno, praviloma ob kon-

cu leta izplača denarna nagrada največ v višini ene mesečne
plače, če vodstvo oceni, da rezultati poslovanja to omogo-
čajo.

(2) Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz
prejšnjega odstavka sorazmerno obračunanim plačam za
efektivni delovni čas.

52. člen
Obračun plače

(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vro-
čen pisni obračun, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

– osnovno plačo delavca,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektiv-

ne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi,
– plačo iz naslova uspešnosti (stimulativni del),
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– zneske prispevkov za socialno varnost,
– neto plačo,
– davek od osebnih prejemkov,
– neto izplačilo plače.
(2) Ob obračunu plače delodajalec lahko na istem obra-

čunskem listu obračuna tudi druge osebne prejemke, po-
vračila stroškov v zvezi z delom in odtegljaje od plače (neto
izplačilo).

(3) Delodajalec v navzočnosti delavca opravi pregled
pisnega obračuna plač in nadomestil ter obrazloži vse oko-
liščine v zvezi z izračunom, če to zahteva delavec ali sindi-
kalni zaupnik na njegov predlog.

53. člen
Drugi osebni prejemki

1. Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno

in se izplača do konca junija tekočega leta oziroma v nelik-
vidnih organizacijah najkasneje do konca novembra tekoče-
ga leta. Regres se lahko izplača v dveh delih. Višina regresa
se določi v tarifni prilogi te pogodbe.

(2) Pravica do izplačila regresa za letni dopust je veza-
na na pravico do izrabe letnega dopusta.

(3) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polovice polnega delovnega časa, pripada regres za letni
dopust sorazmerno času, prebitem na delu.

(4) Neodvisno od izrabe letnega dopusta regres (od-
škodnina) za letni dopust pripada delavcem, ki ga niso mogli
izrabiti iz razlogov na strani delodajalca.

2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu40%
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu60%
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu80%

povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Slo-
veniji za pretekle tri mesece.

(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne
nagrade.

(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca
po dopolnitvi pogojev iz te točke.

3. Odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini

treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pre-
tekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih
plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca
ugodneje.

(2) Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodaja-
lec zanj financiral dokup delovne dobe. Delavec je upravi-
čen do izplačila razlike, če je znesek za dokup delovne
dobe nižji od zneska odpravnine.

4. Solidarnostne pomoči
(1) V primeru smrti delavca, pripada družini delavca

solidarnostna pomoč v višini treh povprečnih mesečnih plač
v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, ob smrti delav-
čevega ožjega družinskega člana, če ga je delavec vzdrže-
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val, pa solidarnostna pomoč pa v višini 70% poprečne me-
sečne plače za pretekle tri mesece v RS.

Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko dolo-
čijo v kolektivnih pogodbah delodajalcev.

(2) Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in
izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je po zakonu dolžan
preživljati.

54. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom

1. Prehrana med delom
(1) Delavcem se zagotovi povračilo stroškov za prehra-

no med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povračila
stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi delavci, ki
delajo najmanj s polovičnim delovnim časom, učenci, vajen-
ci in študentje na praksi.

(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom se
določi na dan in se usklajuje skladno s porastom življenjskih
stroškov.

2. Prevoz na delo in z dela
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela. Višina se določi s kolektivno pogodbo ali splošnim
aktom podjetja oziroma delodajalca, vendar ne more biti
manjša od 70% stroškov javnega prevoza.

3. Službena potovanja
(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri

opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju,
se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povrači-
lo stroškov za prenočišče in povračilo stroškov za prevoz.

(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so
upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje, in
sicer pod enakimi pogoji in v višini, ki je določena v tarifni
prilogi.

(3) Delavcu se na službenem potovanju v tujino povrne-
jo dejanski stroški v skladu s predpisi, ki veljajo za državne
organe.

4. Terenski dodatek
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če

delajo izven kraja, kjer je sedež delodajalca, in izven kraja,
kjer je stalno ali začasno prebivališče delavca, ter če sta na
terenu organizirana prehrana in prenočišče.

(2) Terenski dodatek, povračilo stroškov na službeni
poti in dodatek za ločeno življenje se med sabo izključujejo.

5. Nadomestilo za ločeno življenje
Nadomestilo za ločeno življenje znaša mesečno največ

70% povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slo-
venije za pretekle tri mesece.

Nadomestilo za ločeno življenje se izplačuje delavcu, ki
je začasno razporejen na delo zunaj kraja stalnega bivališča,
njegove ožje družine oziroma podjetja.

Delavec ni upravičen do tega nadomestila, če odkloni
primerno družinsko stanovanje ali če se je vselil v družinsko
stanovanje, družine pa ni preselil.

55. člen
Inovacije

Delavcu pripada za inovacijo najmanj 5% letne čiste
gospodarske koristi. Nadomestilo za inovacijo se določi s
pogodbo med inovatorjem in delodajalcem.

56. člen
Prejemki pripravnikov

Delavcu – pripravniku pripadajo osnovna plača v vi-
šini 70% izhodiščne plače, določene za ustrezni tarifni
razred ter povračilo stroškov v zvezi z delom in drugi
osebni prejemki.

57. člen
Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi
(1) Učencem in študentom na praksi se za polni delov-

ni čas obvezne prakse izplača plačilo najmanj v višini 15%
povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekli mesec.

(2) Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo pravico
do vseh dodatkov za opravljeno delo.

(3) Učenci, vajenci in študentje imajo pravico do plačila
tudi, če prejemajo štipendijo.

(4) Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in
učno pogodbo.

58. člen
Prejemki mentorjev

Delavcu – mentorju pripravnika, mentorju praktičnega
pouka in mentorju usposabljanja brezposelnih oseb pri de-
lodajalcu pripada dodatek za mentorstvo. Višino in pogoje
izplačila določi delodajalec.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN
REŠEVANJA SPOROV

59. člen
Pozitivna izvedbena dolžnost

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi,
ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

60. člen
Negativna izvedbena dolžnost

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasproto-
valo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

61. člen
Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga
spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.

(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma
dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki pred-
log sprememb in dopolnitev, z obrazložitvijo razlogov in ci-
ljev, s priporočenim pismom.

(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v
30 dneh.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spre-
membo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do
predloga ne opredeli v 30 dneh, lahko stranka – predlagate-
ljica začne postopek pomirjanja.

62. člen
Sklenitev nove kolektivne pogodbe

(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se
začne na obrazloženo pobudo katerekoli od strank vsaj tri
mesece pred prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe,
če je le-ta odpovedana.

(2) Na podlagi pisne pobude za sklenitev nove kolektiv-
ne pogodbe se je druga stranka v 30 dneh dolžna opredeliti
do te pobude.

(3) V primeru, da druga stranka ne sprejme pobude za
sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do nje v
30 dneh ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev nove
kolektivne pogodbe ustavi.

(4) Pogajanja se lahko začnejo, ko ena od strank pred-
loži predlog nove kolektivne pogodbe.
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63. člen
Reševanje kolektivnih sporov

Spore med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo
mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, rešujeta komisija
za pomirjanje in arbitraža.

64. člen
Postopek pomirjanja

(1) Postopek pomirjanja se začne s predlogom, najka-
sneje v roku 30 dni od nastanka spora, odkar je stranka zanj
izvedela.

(2) Predlagatelj pomirjanja v predlogu navede vsebino
spornega razmerja in imenuje enega člana v komisijo za
pomirjanje.

(3) Druga stranka odgovori na predlog in imenuje ene-
ga člana v komisijo za pomirjanje v nadaljnjih 30 dneh.

(4) Člani komisije sporazumno imenujejo predsednika
komisije kot tretjega člana iz vrst uglednih znanstvenih, stro-
kovnih oziroma javnih delavcev.

(5) V primeru, da druga stranka ne odgovori na pred-
log, ne imenuje članov v komisijo za pomirjanje, če člani
komisije ne imenujejo predsednika komisije za pomirjanje
ali v primeru, da stranki kolektivne pogodbe ne sprejmeta
predloga za rešitev spora komisije za pomirjanje, se posto-
pek ustavi.

65. člen
Pisni sporazum

Sporazum, ki je dosežen v postopku pomirjanja, mora
biti v pisni obliki.

66. člen
Arbitražni postopek

(1) V primeru ustavitve postopka pomirjanja lahko kate-
rakoli stranka sproži postopek pred arbitražo, v roku 30 dni
od dneva ustavitve postopka pomirjanja.

(2) Arbitraža odloča v sestavi tričlanskega senata. Po
enega člana ter njegovega namestnika določita pogodbeni
stranki. Pogodbeni stranki sporazumno določita predsedni-
ka in njegovega namestnika iz vrst priznanih strokovnjakov s
področja delovnega prava.

(3) Glede rokov se v postopku pred arbitražo smisel-
no uporabljajo določbe o rokih, ki veljajo za postopek
pomirjanja.

67. člen
Objava

Sporazum strank v postopku pomirjanja in odločitev
arbitraže se sporoči organu, pristojnemu za registracijo ko-
lektivnih pogodb, in objavi.

68. člen
Komisija za razlago kolektivne pogodbe

(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko
komisijo za razlago kolektivne pogodbe, v katerega imenuje
vsaka po enega člana, tretjega člana, ki je tudi njen pred-
sednik, pa imenujeta sporazumno.

(2) Komisija za razlago sprejema razlage in priporočila.
Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na enak način,
kot je bila objavljena kolektivna pogodba.

(3) Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe
določb kolektivne pogodbe za delodajalca in delojemalca
ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delav-
cev in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe.

(4) Priporočilo je strokovni predlog strankama kolektiv-
ne pogodbe za ureditev določenega vprašanja.

69. člen
Odpoved kolektivne pogodbe

(1) Kolektivna pogodba se lahko odpove tri mesece
pred potekom njene veljavnosti s priporočenim pismom.
Odpoved te pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Če kolektivna pogodba v tem roku ni odpovedana,
se podaljša vsako leto še za eno leto.

(3) Po prenehanju kolektivne pogodbe se do sklenitve
nove, vendar najdalj 6 mesecev, uporabljajo določbe nor-
mativnega dela te pogodbe.

(4) Po odpovedi pogodbe lahko vsaka stranka predla-
ga sklenitev nove kolektivne pogodbe.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

70. člen
Dodatek za delovno dobo

(1) Dodatek za delovno dobo iz 49. člena te kolektivne
pogodbe se ukine 31. 12. 1999. leta.

(2) Podpisniki kolektivne pogodbe se obvezujejo, da
bo skupna delovna skupina delodajalcev in sindikatov do
konca oktobra 1999. leta pripravila model in usmeritve za
postopen prehod z dodatka za celotno delovno dobo na
dodatek za delovno dobo pri delodajalcu.

(3) Delovna skupina bo pri pripravi modela prehoda
upoštevala naslednje usmeritve:

– dodatek za delovno dobo pri delodajalcu znaša 0,5%
od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto dela pri zadnjem
delodajalcu,

– zaradi prehoda se masa plač pri delodajalcu ne po-
veča,

– znesek dodatka za celotno delovno dobo se vključi
(upošteva) v znesek plače delavca,

– delodajalci so ob upoštevanju zgornjih usmeritev pro-
sti pri izbiri metode za prehod.

(4) Če v prehodnem obdobju ne bo uveljavljena uredi-
tev dodatka za delovno dobo pri delodajalcu enotno za vse
zaposlene v Sloveniji, določba tega člena ne stopi v veljavo.

Ljubljana, dne 30. aprila 1998.

Podpisniki:
GZS – Združenje za tisk,

predsednik UO
Predsednik

Andrej Lesjak l. r.

GZS – Združenje za tisk –
Odbor združenja grafičarjev

Predsednik odbora
Zvone Novak l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
– Sekcija za grafično, časopisno

informativno, založniško in
knjigotrško
dejavnost

Predsednica
Kristina Kobal l. r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam

Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
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Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih
pogodb z datumom 25. 5. 1998 pod zap. št. 56/6 in št.
spisa 121-03-0007/95-016.

Tarifna priloga
h kolektivni pogodbi za grafično dejavnost

za leto 1998

1. Izhodiščne plače
Izhodiščne plače so po posameznih tarifnih razredih

naslednje

Tarifni razred Izhodiščna plača v SIT
za polni delovni čas

I. enostavna dela 1.00 54.069
II. manj zahtevna 1.10 59.476
III. srednje zahtevna 1.23 66.505
IV. zahtevna dela 1.39 75.156
V. zahtevnejša dela 1.60 86.510
VI. zelo zahtevna dela 1.85 100.028
VII. visoko zahtevna dela 2.10 113.545
VIII. najzahtevnejša dela 2.90 156.800
IX. izjemno pomembna dela 3.50 189.242

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajal-
ca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko
zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno
dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6
mesecev.

2. Usklajevanje izhodiščnih plač
Izhodiščne plače se usklajujejo z rastjo življenjskih po-

trebščin v preteklem letu. Izhodiščne plače se usklajujejo na
naslednji način:

Za leto 1999:
Izhodiščne plače se uskladijo za mesec januar 1999

za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v letu 1998.
V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v primer-

javi z decembrom 1997 pred koncem leta 1998 preseže
6,5%, se ne glede na prejšnja določila, izhodiščne plače za
naslednji mesec po ugotovljenem preseganju, uskladijo za
85% rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 1.
1998 dalje.

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v letu
1998 glede na december 1997 preseže 8,8%, se pri uskla-
ditvi izhodiščnih plač od meseca, v katerem je bilo ugotov-
ljeno preseganje, do konca leta 1998 upošteva 100% rast
cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi pri izplačilu
plač za naslednji mesec po ugotovljenem preseganju.

V primeru, ko dejanske plače, izplačane na zaposlene-
ga v predelovalnih dejavnostih (SKD), za čas od 1. 1. 1998
dalje v štirih zaporednih mesecih realno padejo, se pri na-
slednji uskladitvi opravi uskladitev za 90% rasti cen življenj-
skih potrebščin.

3. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust in znaša za leto

1998 v višini 102.000 tolarjev.

4. Povračila stroškov v zvezi z delom
Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z

dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in
usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov,

ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
(Uradni list RS, št. 72/93 in 7/95).

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša
517 SIT na dan za dan prisotnosti na delu in se usklajuje
vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov.
Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu. Prva uskladitev
se opravi junija 1998.

5. Prehodna veljavnost eskalacije
Do uveljavitve novega socialnega sporazuma se upo-

rablja usklajevanje izhodiščnih plač (eskalacijska lestvica),
kot je bilo določeno s tarifno prilogo k splošni kolektivni
pogodbi za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 23/95 in 3/97).

6. Veljavnost
Tarifna priloga h kolektivni pogodbi Grafične dejavnosti

začne veljati z dnem podpisa, razen točke 2, ki se uporablja
od prvega dne naslednjega meseca po sprejemu novega
socialnega sporazuma

2322. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe
za raziskovalno dejavnost

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
kolektivne pogodbe za raziskovalno

dejavnost

1. člen
V kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni

list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94 in 45/96) se
51. člen spremeni, tako da glasi:

“Delavcu, imenovanemu na funkcijo, se h količniku za
določanje osnovne plače prišteje količnik

Funkcija Število zaposlenih

pomočnik direktorja do 50 od 51 do 250 nad 250
0,60 0,80 1,00

vodja org. enote nad
50 podrejenih 0,80
vodja org. enote od 15 do
50 podrejenih 0,60
vodja org. enote do 15
podrejenih 0,40"

2. člen
Doda se novi 51.a člen, ki glasi:
“Delavcu, ki je izvoljen v ustrezni znanstveno-razisko-

valni ali raziskovalno-razvojni naziv, pripade dodatek:
a) Za raziskovalno in razvojno delo, financirano izven

Nacionalnega raziskovalnega programa, dobi 100% doda-
tek, to je v višini 1,00 količnika, če sodeluje vsaj s 567
urami letno. Če na projektu sodeluje z manjšim številom ur,
se dodatek ustrezno zmanjša.

b) Sodelovanje v pedagoškem procesu:
– za mentorstvo štirih ali več magistrantov

oziroma doktorantov 1,00
– za mentorstvo dveh magistrantov oziroma

doktorantov ali več kot dveh pripravnikov oziroma
specializantov 0,60

– za mentorstvo dveh pripravnikov
ali specializantov 0,30

– sodelovanje v pedagoškem procesu
od ene do dveh kreditnih ur 0,50

– sodelovanje v pedagoškem procesu
od dveh do štirih kreditnih ur 1,00
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Dodatki iz tega člena se lahko seštevajo, vendar vsota
ne sme presegati koeficienta v višini 1,00.”

3. člen
Dodata se nova 54.d in 54.e člena, ki glasita:

“54.d člen
Zaposlenim na posameznih delovnih mestih, oprede-

ljenih v 54.c členu, se dodatek, opredeljen v tem členu,
poveča tako, kot je razvidno iz priložene tabele, ki je sestav-
ni del teh sprememb in dopolnitev.

Povečanje dodatka, ki se zagotavlja iz proračuna za
financiranje Nacionalnega raziskovalnega programa, se uve-
ljavlja v naslednjih časovnih obdobjih:

– 10% globalno v oktobru 1998, diferencialno po po-
sameznih delovnih mestih, kot je opredeljeno v tabeli,

– 5% v maju 1999,
– 3% v januarju 2000,
– 3% v juliju 2000.

54.e člen
Dodatek, opredeljen v 54.c členu, se lahko zaposle-

nim na posameznih delovnih mestih, opredeljenih v 54.c
členu, dodatno poveča v primeru, da zavod za tako poveča-
nje s tekočim poslovanjem pridobiva zadostna sredstva iz

drugih virov. Možno povečanje dodatka iz drugih virov je
razvidno iz tabele in se lahko uveljavi v naslednjih časovnih
obdobjih:

– do 5% v marcu 1999,
– do 5% v januarju 2000.”

4. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za

raziskovalno dejavnost začnejo veljati naslednji dan po obja-
vi v Uradnem listu RS.

Za Republiko Slovenijo Za SVIZ – Sindikat vzgoje,
Ministrstvo za znanost izobraževanja in znanosti Slovenije,

in tehnologijo Sindikalna konferenca raziskovalnih
organizacij

Minister Predsednik
dr. Lojze Marinček l. r. Janez Stergar, prof. l. r.

Ljubljana, dne 5. junija 1998.

Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so
bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolek-
tivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z
datumom 5. 6. 1998 pod zap. št. 31/4 in št. spisa
121-03-0031/94-007.

TABELA VR: IZRAČUN KOLIČNIKOV ZA PLAČE PO PREDLOGU SPREMEMB KP dejavnosti

Plače marec 1998 Okt. 1998 Mar. 1999 Maj 1999 Jan. 2000 Jan. 2000 Jul. 2000 Indeks
Delovna mesta Osnovni Dodatek Skupaj 10%-drž 5%-sami 5%-drž 3%-drž 5%-sami 3%-drž rasti

količnik po KP

Redni profesor
Znanstveni svetnik
osnovni količnik 6,80 1,20 8,00 8,64 9,07 9,53 9,81 10,30 10,61 133
Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
osnovni količnik 5,60 1,10 6,70 7,24 7,60 7,98 8,22 8,63 8,89 133
Docent
Znanstveni sodelavec
osnovni količnik 4,70 1,00 5,70 6,27 6,58 6,91 7,12 7,48 7,70 135
Višji raziskovalec
osnovni količnik 4,40 0,90 5,30 5,94 6,23 6,54 6,74 7,08 7,29 138
Samostojni raziskovalec
osnovni količnik 4,20 0,90 5,10 5,71 6,00 6,30 6,49 6,81 7,02 138
Višji predavatelj, asistent s doktoratom
Asistent z doktoratom
osnovni količnik 4,00 0,90 4,90 5,49 5,76 6,05 6,23 6,54 6,74 138
AM/AS
Mladi raziskovalec mag.
osnovni količnik 3,60 0,85 4,45 4,98 5,23 5,49 5,66 5,94 6,12 138
AV
Raziskovalec
osnovni količnik 3,25 0,75 4,00 4,48 4,70 4,94 5,09 5,34 5,50 138
UJ, LE, Predavatelj
Višji strokovni sodelavec
osnovni količnik 3,40 0,80 4,20 4,70 4,94 5,19 5,34 5,61 5,78 138
Sodelavec
Mladi raziskovalec
osnovni količnik 3,25 0,60 3,85 4,31 4,53 4,75 4,91 4,91 5,06 131
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2323. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje

in izobraževanja v Republiki Sloveniji

1. člen
V kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževa-

nja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95 in
34/96) se dodata nova 80.g in 80.h člena, ki glasita:

“80.g člen
Zaposlenim na posameznih delovnih mestih, oprede-

ljenih v 80.e členu ter drugim visokošolskim sodelavcem
(54. člen ZVŠ), se k dodatkom, opredeljenim v tem členu,
prištejejo dodatki, kot so razvidni iz priložene tabele, ki je
sestavni del teh sprememb in dopolnitev.

Povečanje dodatka, ki se zagotavlja iz proračunskih
sredstev za financiranje javne službe visokega šolstva, se
uveljavlja v naslednjih časovnih obdobjih tako, da se plače
povečajo za:

– 10% globalno v oktobru 1998, diferencirano po po-
sameznih delovnih mestih, kot je opredeljeno v tabeli,

– 5% v maju 1999,
– 3% v januarju 2000,
– 3% v juliju 2000.

80.h člen
Dodatek, opredeljen v 80.e členu, se lahko zaposle-

nim na posameznih delovnih mestih, opredeljenih v 80.e
členu ter drugim visokošolskim sodelavcem (54. člen ZVŠ),
dodatno poveča v primeru, da zavod za tako povečanje s
tekočim poslovanjem pridobiva zadostna sredstva iz drugih
virov. Možno povečanje dodatka iz drugih virov je razvidno iz
tabele in se lahko uveljavi v naslednjih časovnih obdobjih:

– do 5% v marcu 1999,
– do 5% v januarju 2000.“

2. člen
Dodata se nova 81.i in 81.c člena, ki se glasita:

“80.i člen
Glavni tajnik univerze v obdobju do leta 2000 pridobi

dodatek, v višini, kot se uveljavi za rednega profesorja. Pri
tem se 40% tega dodatka (ali 1,33 količnika) zagotovi iz
proračunskih sredstev, 60% dodatka (ali 2,0 količnika) pa iz
lastnih virov.

Tajnik posamezne članice univerze oziroma koncesio-
niranega visokošolskega zavoda v obdobju do leta 2000
pridobi dodatek v višini, kot se uveljavi za izrednega profe-
sorja. Pri tem se 40% tega dodatka (ali 1,14 količnika)

zagotovi iz proračunskih sredstev, 60% dodatka (ali 1,7
količnika) pa iz lastnih virov.

Povečanje dodatkov se uveljavlja po isti dinamiki, kot
za druge zaposlene, na katere se spremembe po tej kolek-
tivni pogodbi nanašajo.

81.c člen
Delavcem, zaposlenim v tajništvu univerze, pripada do-

datek za vodenje:
– za vodenje področja dela (pomočnik

glavnega tajnika) 1,5 količnika
– za vodenje službe z najmanj 8 delavci 1,2 količnika
– za vodenje službe z najmanj 5 delavci 0,8 količnika
– za vodenje službe z najmanj 3 delavci 0,5 količnika
Delavcem na visokošolskih zavodih – članicah univer-

ze in samostojnih koncesioniranih visokošolskih zavodih pri-
pada dodatek za vodenje:

– za vodenje referata z najmanj 6 delavci 0,9 količnika
– za vodenje referata z najmanj 4 delavci 0,6 količnika
– za vodenje referata z najmanj 2 delavci 0,3 količnika
Povečanje dodatka se uveljavlja v isti časovni dinamiki,

kot je opredeljena v dodanih členih 80.g in 80.h členu. Pri
tem se 40% celotnega dodatka financira iz proračunskih
sredstev, 60% dodatka pa se zagotavlja iz drugih virov.“

3. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za

dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji zač-
nejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

SVIZ Ministrstvo
Sindikat vzgoje, izobraževanja za šolstvo

in znanosti Slovenije in šport
dr. Andrej Predin l. r. dr. Slavko Gaber l. r.

Predsedujoči Minister

VIR
Zveza svobodnih sindikatov

Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni

dejavnosti
Bojan Hribar l. r.

Sekretar republiškega odbora

Ljubljana, dne 5. junija 1998.

Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so
bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kole-
ktivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z
datumom 5. 6. 1998 pod zap. št. 47/3 in št. spisa 121-03-
041/94-006.

IZRAČUN KOLIČNIKOV ZA PLAČE PO USKLAJENEM PREDLOGU SPREMEMB KP dejavnosti

Okt. 1998 Mar. 1999 Maj 1999 Jan. 2000 Jan. 2000 Jul. 2000 Skupaj Končni
Delovna mesta 10%-država 5%-sami 5%-država 3%-država 5%-sami 3%-država dodatki koeficient

REDNI PROFESOR
6. plačilni razred 0,82 0,55 0,58 0,36 0,63 0,39 3,33 13,53
5. plačilni razred 0,78 0,52 0,55 0,35 0,59 0,37 3,17 12,87
4. plačilni razred 0,74 0,50 0,52 0,33 0,56 0,36 3,00 12,20
3. plačilni razred 0,70 0,48 0,50 0,31 0,54 0,34 2,87 11,67
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Okt. 1998 Mar. 1999 Maj 1999 Jan. 2000 Jan. 2000 Jul. 2000 Skupaj Končni
Delovna mesta 10%-država 5%-sami 5%-država 3%-država 5%-sami 3%-država dodatki koeficient

2. plačilni razred 0,67 0,45 0,48 0,30 0,52 0,32 2,74 11,14
1. plačilni razred 0,64 0,43 0,45 0,29 0,49 0,31 2,61 10,61

IZREDNI PROFESOR
6. plačilni razred 0,70 0,47 0,49 0,31 0,53 0,34 2,84 11,54
5. plačilni razred 0,66 0,45 0,47 0,30 0,51 0,32 2,71 11,01
4. plačilni razred 0,63 0,43 0,45 0,28 0,48 0,31 2,58 10,48
3. plačilni razred 0,60 0,41 0,43 0,27 0,46 0,29 2,45 9,95
2. plačilni razred 0,57 0,38 0,40 0,25 0,44 0,27 2,32 9,42
1. plačilni razred 0,54 0,36 0,38 0,24 0,41 0,26 2,19 8,89

DOCENT
6. plačilni razred 0,74 0,41 0,43 0,27 0,46 0,29 2,60 10,00
5. plačilni razred 0,70 0,39 0,40 0,25 0,44 0,28 2,46 9,46
4. plačilni razred 0,66 0,36 0,38 0,24 0,41 0,26 2,32 8,92
3. plačilni razred 0,63 0,35 0,36 0,23 0,39 0,25 2,21 8,51
2. plačilni razred 0,60 0,33 0,35 0,22 0,37 0,24 2,11 8,11
1. plačilni razred 0,57 0,31 0,33 0,21 0,36 0,22 2,00 7,70

VIŠJI PREDAVATELJ, ASISTENT S DOKTORATOM

6. plačilni razred 0,74 0,35 0,36 0,23 0,39 0,25 2,33 8,53
5. plačilni razred 0,71 0,33 0,35 0,22 0,38 0,24 2,22 8,12
4. plačilni razred 0,67 0,31 0,33 0,21 0,36 0,22 2,10 7,70
3. plačilni razred 0,64 0,30 0,31 0,20 0,34 0,21 1,99 7,29
2. plačilni razred 0,61 0,29 0,30 0,19 0,32 0,20 1,92 7,02
1. plačilni razred 0,59 0,27 0,29 0,18 0,31 0,20 1,84 6,74

AM/AS
6. plačilni razred 0,67 0,31 0,33 0,21 0,35 0,22 2,08 7,63
5. plačilni razred 0,63 0,29 0,31 0,19 0,33 0,21 1,97 7,22
4. plačilni razred 0,61 0,28 0,30 0,19 0,32 0,20 1,90 6,95
3. plačilni razred 0,58 0,27 0,29 0,18 0,31 0,19 1,82 6,67
2. plačilni razred 0,56 0,26 0,27 0,17 0,30 0,19 1,75 6,40
1. plačilni razred 0,53 0,25 0,26 0,16 0,28 0,18 1,67 6,12

AV
6. plačilni razred 0,59 0,28 0,29 0,18 0,31 0,20 1,86 6,81
5. plačilni razred 0,57 0,27 0,28 0,18 0,30 0,19 1,78 6,53
4. plačilni razred 0,55 0,25 0,27 0,17 0,29 0,18 1,71 6,26
3. plačilni razred 0,52 0,24 0,26 0,16 0,28 0,17 1,63 5,98
2. plačilni razred 0,50 0,23 0,24 0,15 0,26 0,17 1,56 5,71
1. plačilni razred 0,48 0,22 0,24 0,15 0,25 0,16 1,50 5,50

UJ, LE, PREDAVATELJ
6. plačilni razred 0,62 0,29 0,31 0,19 0,33 0,21 1,95 7,15
5. plačilni razred 0,60 0,28 0,29 0,19 0,32 0,20 1,88 6,88
4. plačilni razred 0,58 0,27 0,28 0,18 0,31 0,19 1,80 6,60
3. plačilni razred 0,55 0,26 0,27 0,17 0,29 0,18 1,73 6,33
2. plačilni razred 0,53 0,25 0,26 0,16 0,28 0,18 1,65 6,05
1. plačilni razred 0,50 0,24 0,25 0,16 0,27 0,17 1,58 5,78

UT, UV
6. plačilni razred 0,58 0,27 0,29 0,18 0,31 0,19 1,82 6,67
5. plačilni razred 0,56 0,26 0,27 0,17 0,30 0,19 1,75 6,40
4. plačilni razred 0,53 0,25 0,26 0,16 0,28 0,18 1,67 6,12
3. plačilni razred 0,51 0,24 0,25 0,16 0,27 0,17 1,60 5,85
2. plačilni razred 0,49 0,23 0,24 0,15 0,26 0,16 1,52 5,57
1. plačilni razred 0,46 0,22 0,23 0,14 0,24 0,15 1,45 5,30

SODELAVEC
6. plačilni razred 0,55 0,25 0,27 0,17 0,29 0,18 1,71 6,26
5. plačilni razred 0,52 0,24 0,26 0,16 0,28 0,17 1,63 5,98
4. plačilni razred 0,50 0,23 0,24 0,15 0,26 0,17 1,56 5,71
3. plačilni razred 0,47 0,22 0,23 0,15 0,25 0,16 1,48 5,43
2. plačilni razred 0,45 0,21 0,22 0,14 0,24 0,15 1,41 5,16
1. plačilni razred 0,43 0,20 0,21 0,13 0,23 0,14 1,35 4,95
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2324. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne
kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za
razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejav-
nosti na 1. seji, dne 8. 5. 1998 z dvema glasovoma proti
enemu sprejela

R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKPGD)

1. Določanje presežnih delavcev – drugi odstavek
17. člena SKPGD.

Določba drugega odstavka 17. člena SKPGD, ki dolo-
ča, da poleg primerov, ki jih določa zakon, ne more prene-
hati delovno razmerje brez soglasja tudi delavcu, ki je starej-
ši od 55 let oziroma delavki, ki je starejša od 50 let in ima
najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu oziroma 25 let
skupne delovne dobe,

velja tudi v primeru,
ko starejšemu delavcu oziroma delavki do izpolnitve

pogoje za upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe po
določbi drugega odstavka 36.d člena zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92 in 71/93).

Ljubljana, dne 8. maja 1998.

Predsednik komisije
Miran Kalčič l. r.

2325. Navodilo o izvrševanju plačilnih nalogov
imetnikov računov iz okvirnih posojil bank v
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in 10.
točke Sklepa o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvir-
nih posojil (Uradni list RS, št. 37/95 in sprememba sklepa,
Uradni list RS, št. 67/97) ter v skladu z izdanim soglasjem
Banke Slovenije, št. 29.00-0399 z dne 17. 6. 1998, gene-
ralni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met izdaja

N A V O D I L O
o izvrševanju plačilnih nalogov imetnikov
računov iz okvirnih posojil bank v Agenciji

Republike Slovenije za plačilni promet

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1
To navodilo določa enoten način in postopek vodenja

evidence odobrenih okvirnih posojil ter enoten način in po-
stopek izvrševanja plačilnih nalogov v Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja) iz okvirnih posojil.

2
Okvirno posojilo odobri imetniku računa banka, pri ka-

teri ima imetnik računa deponirana denarna sredstva z raču-
nov pri agenciji.

3
Banka, ki imetniku računa odobri okvirno posojilo, pred-

loži Obvestilo o odobritvi okvirnega posojila podružnici
agencije, ki vodi žiro račun imetnika računa. V obvestilu
banka navede:

– ime in številko žiro računa banke,
– ime, naslov in številko žiro računa imetnika računa,
– znesek okvirnega posojila,
– številko pogodbe o okvirnem posojilu,
– datum začetka uporabe okvirnega posojila,
– datum vračila okvirnega posojila.
Prav tako banka za vsako spremembo predloži Obve-

stilo o spremembi okvirnega posojila.
Obvestilo o odobritvi okvirnega posojila oziroma obve-

stilo o spremembi okvirnega posojila dobi vodja računa, ki
vodi žiro račun imetnika računa. Vodja računa, ki vodi žiro
račun imetnika računa, predloži fotokopijo obvestila v ved-
nost vodji računa, ki vodi žiro račun banke, ki je odobrila
okvirno posojilo.

Banka mora obvestilo o odobritvi okvirnega posojila
predložiti podružnici agencije vsaj en dan pred začetkom
uporabe okvirnega posojila. Obvestilo o spremembi okvir-
nega posojila, ki spreminja določila o okvirnem posojilu, pa
mora banka predložiti podružnici agencije vsaj en dan pred
datumom vračila okvirnega posojila.

Zgled Obvestila banke o odobritvi okvirnega posojila in
Zgled Obvestila o spremembi okvirnega posojila je priloga 1
tega navodila.

4
Imetnik računa, ki ima denarna sredstva deponirana pri

več bankah, ima lahko z vsako od teh bank sklenjeno po-
godbo o okvirnem posojilu. To pomeni, da lahko imetnik
računa uporablja hkrati več okvirnih posojil.

5
Imetnik računa, ki ima odobreno okvirno posojilo pri

več bankah, mora ob predložitvi pogodbe ali aneksa k po-
godbi o okvirnem posojilu dostaviti obvestilo o vrstnem redu
uporabe okvirnih posojil podružnici agencije, ki vodi njegov
žiro račun. To obvestilo dobi vodja računa, ki vodi žiro račun
imetnika računa.

Zgled Obvestila imetnika računa o vrstnem redu upora-
be okvirnega posojila je priloga 2 tega navodila.

Imetnik računa mora obvestilo o vrstnem redu uporabe
okvirnih posojil predložiti podružnici agencije vsaj en dan
pred dnevom začetka uporabe okvirnega posojila.

Imetnik računa lahko spremeni vrstni red uporabe ok-
virnega posojila. Vse spremembe vrstnega reda uporabe
okvirnih posojil začne podružnica agencije izvrševati prvi
naslednji delovni dan po prejemu obvestila o spremembi
vrstnega reda uporabe okvirnih posojil, vendar ne pred dne-
vom, ki je določen za začetek uporabe okvirnega posojila.

II. EVIDENCA ODOBRENIH OKVIRNIH POSOJIL

6
Podružnica agencije vodi evidenco odobrenih okvirnih

posojil po imetnikih računov. Podlaga evidence odobrenih
okvirnih posojil so podatki iz obvestila banke o odobritvi okvir-
nega posojila oziroma podatki iz obvestila o spremembi okvir-
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nega posojila, podatki iz obvestila o vrstnem redu uporabe
okvirnih posojil in podatki tekočega plačilnega prometa.

Evidenca odobrenih okvirnih posojil se vodi računal-
niško z uporabo posebnega računalniškega programa. De-
lo z računalniškim programom je opisano v posebnem
priročniku.

Zgled Evidence odobrenih okvirnih posojil je priloga 3
tega navodila.

7
Podatke iz obvestila banke o odobritvi okvirnega poso-

jila oziroma iz obvestila o spremembi okvirnega posojila in
podatke iz obvestila o vrstnem redu uporabe okvirnih posojil
vnaša v evidenco odobrenih okvirnih posojil praviloma vodja
računa, ki vodi žiro račun imetnika računa oziroma delavec,
ki je odgovoren za vodenje evidence odobrenih okvirnih
posojil. Podatke vnese takoj po prejemu obvestila. Ti podat-
ki so:

– žiro račun imetnika računa,
– znesek odobrenega okvirnega posojila,
– vrstni red uporabe okvirnega posojila,
– datum začetka uporabe okvirnega posojila,
– datum vračila okvirnega posojila.
Podatke iz tekočega plačilnega prometa pa v Evidenco

odobrenih okvirnih posojil avtomatično vključi računalniški
program. Ti podatki so:

– stanje denarnih sredstev na žiro računu imetnika ra-
čuna,

– datum in čas zadnje spremembe podatkov Evidence
odobrenih okvirnih posojil,

– zaporedna številka banke,
– oznake posameznih bank pri katerih imetnik računa

deponira denarna sredstva (šifra banke),
– stanje denarnih sredstev imetnika računa, deponira-

nih pri posamezni banki.

III. UPORABA OKVIRNIH POSOJIL

8
Imetnik računa uporablja okvirno posojilo po načelu

tekočega računa. To pomeni, da banka znesek okvirnega
posojila ne prenese s svojega žiro računa na žiro račun
imetnika računa. Podružnica agencije izvršuje plačilne nalo-
ge z žiro računa imetnika računa do zneska odobrenega
okvirnega posojila in do zneska razpoložljivih denarnih sred-
stev na žiro računu banke.

Znesek uporabljenega okvirnega posojila se izkaže kot
negativno stanje denarnih sredstev na žiro računu imetnika
računa.

9
Podružnica agencije začne izvrševati plačilne naloge iz

okvirnega posojila en dan po prejemu obvestila banke o
odobrenem okvirnem posojilu, vendar ne pred dnevom, ki je
določen za začetek uporabe okvirnega posojila.

10
Vodja računa, ki vodi žiro račun imetnika računa, mora

pred izvršitvijo plačilnih nalogov iz okvirnih posojil ugotoviti
razpoložljiva denarna sredstva na žiro računu banke.

Če sta vodja računa imetnika računa in vodja računa
banke v isti osrednji enoti oziroma v isti ekspozituri podružni-
ce agencije, zadostuje ustno ali telefonsko zagotovilo vodje
računa banke o razpoložljivih denarnih sredstvih na žiro
računu banke. Če pa nista, mora vodja računa banke zago-
tovitev razpoložljivih denarnih sredstev na računu banke ta-
koj potrditi na posebnem obrazcu, ki mu ga pošlje (po
telefaksu) vodja računa imetnika računa.

Zgled obrazca zahtevek za zagotovitev denarnih sred-
stev na žiro računu banke je priloga 4 tega navodila.

11
Če ima imetnik računa okvirno posojilo pri več bankah,

podružnica agencije pri izvrševanju plačilnih nalogov iz ok-
virnih posojil upošteva vrstni red uporabe okvirnih posojil. To
pomeni, da se najprej v celoti uporabi okvirno posojilo, ki je
prvo v zaporedju, nato drugo, vse do zadnjega okvirnega
posojila v zaporedju.

IV. VRAČANJE OKVIRNEGA POSOJILA

12
Če ima imetnik računa več okvirnih posojil, poteka

vračanje okvirnih posojil po obratnem vrstnem redu kot po-
teka uporaba teh posojil.

13
Imetnik računa vrača okvirno posojilo s prilivi na svoj

žiro račun.
Na dan vračila okvirnega posojila podružnica agencije

usmeri vse prilive za kritje okvirnega posojila, ki ga mora
imetnik računa vrniti. Tega dne imetnik računa okvirnega
posojila, ki ga mora vrniti, ne more več uporabiti.

Če ima imetnik računa odobrena okvirna posojila pri
več bankah, lahko za vračilo okvirnega posojila uporabi tudi
še neuporabljena okvirna posojila, odobrena pri drugih ban-
kah.

Če ima imetnik računa na dan vračila okvirnega posoji-
la, po obdelavi vseh nalogov plačilnega prometa, to posojilo
še vedno nekrito, podružnica agencije obremeni žiro račun
banke in odobri žiro račun imetnika računa za znesek nepo-
kritega okvirnega posojila te banke.

Če je dan vračila okvirnega posojila nedelovni dan, se
šteje za dan vračila okvirnega posojila prvi naslednji delov-
ni dan.

14
Pred zaprtjem žiro računa zaradi uvedbe stečajnega ali

likvidacijskega postopka imetniku računa, ki ima na žiro
računu negativno stanje iz okvirnega posojila, podružnica
agencije pokrije negativno stanje s preknjižbo v breme žiro
računa banke, ki je odobrila okvirno posojilo in v dobro žiro
računa imetnika računa.

V. POROČILA O UPORABLJENIH OKVIRNIH POSOJILIH

15
Podružnica agencije o uporabljenem okvirnem posojilu

obvesti imetnika računa in banke naslednji dan po uporabi.
Imetnika računa obvesti s sporočilom o prometu in

stanju na računu na dan. V tem sporočilu je uporabljeni
znesek okvirnega posojila izkazan kot negativno stanje de-
narnih sredstev na žiro računu imetnika računa.

Podružnica agencije banke obvesti s poročilom upo-
rabljena in odobrena okvirna posojila na individualnih parti-
jah deponentov banke na dan (poročilo OP-IP). Zgled poro-
čila je priloga 5 tega navodila.

Podružnica agencije za lastne potrebe izdela poročilo
uporabljena in odobrena okvirna posojila na individualnih
partijah deponentov posameznih bank na dan (poročilo
OOP). Zgled poročila je priloga 6 tega navodila.
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VI. KONČNI DOLOČBI

16
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

17
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za enotno izvedbo okvirnih posojil z dne 31. 7. 1995 in prilogi

št. 53 in 54 navodila za sprejem, kontrolo pravilnosti in izvrševanje plačilnih nalogov v plačilnem prometu v SDK (Glasnik
SDK, št. 16/86 s spremembami in dopolnitvami).

Št. 660-22/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2326. Poročilo o izidu ponovnega glasovanja in izidu
volitev članov personalnih svetov sodišč

P O R O Č I L O
o izidu ponovnega glasovanja in izidu volitev

članov personalnih svetov sodišč

Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne
13. julija 1998 na podlagi glasovnic, poslanih po pošti,
ugotovila naslednje izide ponovnega glasovanja za izvolitev
članov personalnih svetov sodišč, razpisanih s sklepom Sod-
nega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/98).
Ponovno glasovanje se je opravilo na podlagi sklepa Volilne
komisije Sodnega sveta z dne 30. junija 1998, ker sta dva
ali več kandidatov prejela enako najvišje za izvolitev potreb-
no število glasov.

Volilna komisija je ugotovila naslednje izide glasovanja:

VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUB-
LJANI:

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 14
Glasovalo po volilnem imeniku: 14
Oddanih glasovnic: 14
Neveljavnih glasovnic:  0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Biserka KOGEJ DMITROVIČ, roj. 1958 7 glasov
2. Maja ZAKONJŠEK, roj. 1949  3 glasove
3. Anton PLUT, roj. 1940 4 glasove
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da je za člana
personalnega sveta izvoljena:

Biserka KOGEJ DMITROVIČ

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrožne-

ga sodišča)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 28
Glasovalo po volilnem imeniku: 20
Oddanih glasovnic: 20
Neveljavnih glasovnic:  0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Marija PEPERKO, roj. 1956  11 glasov
2. Janez ZEILHOFER, roj. 1960  9 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da je za člana
personalnega sveta izvoljena:

Marija PEPERKO

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU:
(člani personalnega sveta, ki jih volijo sodniki okrajnih

sodišč)
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 35
Glasovalo po volilnem imeniku: 28
Oddanih glasovnic: 28
Neveljavnih glasovnic:  0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Simona JOVOVIČ, roj. 1958 14 glasov
2. Aleksander KARAKAŠ, roj. 1965 21 glasov
3. Danica ŠANTL, roj. 1964 17 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da sta za člana
personalnega sveta izvoljena:

Aleksander KARAKAŠ
Danica ŠANTL

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 21
Glasovalo po volilnem imeniku: 21
Oddanih glasovnic: 21
Neveljavnih glasovnic:  0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Darinka PUŠENJAK, roj. 1956 10 glasov
2. Marija BELEC HIRŠL, roj. 1951 11 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da je za člana
personalnega sveta izvoljena:

Marija BELEC HIRŠL

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 24
Glasovalo po volilnem imeniku: 21
Oddanih glasovnic: 21
Neveljavnih glasovnic:  0
Posamezni kandidat za člana personalnega sveta je

dobil naslednje število glasov:
1. Marjeta CERAR, roj. 1947 13 glasov
2. Darinka PUČNIK, roj. 1956 4 glasove
3. Pika ŠAMEC, roj. 1951 4 glasove
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega od-

stavka 25. člena in 35. člena ugotovila, da je za člana
personalnega sveta izvoljena:

Marjeta CERAR

Ljubljana, dne 13. julija 1998.

Predsednica Člani
Lilijana Friedl l. r. mag. Lidija Koman-Perenič l. r.

Barbara Kurner Čad l. r.
Vlado Žnidaršič l. r.
Andrej Hrovat l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

2327. Odlok o oblikovanju volilne enote za volitve
članov Mestnega sveta in župana Mestne občine
Ljubljana

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 25. in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na izredni seji dne 1. 7. 1998 sprejel

O D L O K
o oblikovanju volilne enote za volitve članov

Mestnega sveta in župana Mestne občine
Ljubljana

1. člen
Za izvedbo volitev članov mestnega sveta in župana

Mestne občine Ljubljana se oblikuje ena volilna enota, ki
zajema območje celotne Mestne občine Ljubljana.

2. člen
V volilni enoti se voli 45 članov mestnega sveta in

župana Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Volitve v mestni svet in volitve župana vodi in izvaja

Volilna komisija mestne občine Ljubljana.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in
župana (Uradni list RS, št. 63/94).

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-4/98
Ljubljana, dne 1. julija 1998.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

S K L E P
o začasni razglasitvi poslopja tovarne Rog

za kulturni spomenik

1. člen
S tem sklepom se poslopje tovarne Rog, Trubarjeva

72, Ljubljana, parc. št. 175/1, k.o. Šempetrsko predmest-
je I, lastnik: Rog, tovarna dvokoles in opreme, Letališka 29,
Ljubljana, začasno razglasi za kulturni spomenik.

2. člen
Monumentalna stavba glavnega tovarniškega poslopja se

varuje kot celota: njena lupina, konstrukcija in notranjščina.
Prenova objekta mora biti v skladu s konservatorskimi

smernicami in z določili odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urejanja CI 5/6 Rog (Uradni list RS, št.
22/98).

3. člen
Za vsaki poseg na spomeniku mora izdati soglasje

Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

4. člen
Ta sklep velja dvanajst mesecev.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1597/98
Ljubljana, dne 1. julija 1998.

Načelnica
Oddelka za kulturo

in raziskovalno odgovornost
Mestne občine Ljubljana
mag. Daša Hribar l. r.

2328. Sklep o začasni razglasitvi poslopja tovarne Rog
za kulturni spomenik

Na podlagi 29. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 8/90, 26/92) in 95. člena statuta Mestne občine Ljub-
ljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95 in 13/98) izdaja
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost Mestne uprave
mestne občine Ljubljana na predlog Ljubljanskega regional-
nega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine

2329. Sklep o začasni razglasitvi Baragovega
semenišča – akademskega kolegija za kulturni
spomenik

Na podlagi 29. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS,
št. 8/90, 26/92) in 95. člena statuta Mestne občine Ljub-
ljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95 in 13/98) izdaja
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost Mestne uprave
mestne občine Ljubljana na predlog Ljubljanskega regional-
nega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine

S K L E P
o začasni razglasitvi Baragovega semenišča –
akademskega kolegija za kulturni spomenik

1. člen
S tem sklepom se Baragovo semenišče – Akademski

kolegij, Vilharjeva 11, Ljubljana, parc. št. 1847, k.o. Beži-
grad, začasno razglasi za kulturni spomenik.
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2. člen
Objekt se ohranja kot celota. Varujejo se neokrnjenost

in izvirnost pomembnih spomeniških lastnosti in kulturnih
vrednosti ter tiste substance, ki so z dediščino povezane.
Strokovni konservatorski posegi se opravljajo skupaj z drugi-
mi ureditvenimi posegi in morajo biti med seboj usklajeni in
povezani.

3. člen
Za vsak poseg na spomeniku mora izdati soglasje Ljub-

ljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

4. člen
Ta sklep velja dvanajst mesecev.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1598/98
Ljubljana, dne 1. julija 1998.

Načelnica
Oddelka za kulturo

in raziskovalno odgovornost
Mestne občine Ljubljana
mag. Daša Hribar l. r.

CELJE

2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih podjetij

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96– redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o ustanovitvi javnih podjetij

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnih podjetij, ki ga je sprejel Občinski svet
mestne občine Celje na seji dne 30. 6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Na podlagi 6. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) in v skladu s
25. in 28. členom zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet mestne občine
Celje, skladno s 53. členom statuta Mestne občine Celje
dne 30. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnih podjetij

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list RS, št.

49/95) se doda v 5. členu pod točko b) nova alinea:
“– druge storitve javne higiene”.

2. člen
Te spremembe odloka pričnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01200-003/98
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2331. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Mestne občine
Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republi-
ke Slovenije, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno
besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o določitvi cen vzgojno-

varstvenih programov v vrtcih na območju
Mestne občine Celje

Objavljam sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih pro-
gramov v vrtcih na območju Mestne občine Celje, ki ga je
sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 30. 6.
1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 30. 6. 1998 sprejel

S K L E P

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih na območju Mestne občine Celje

1
Ekonomske cene programov v vrtcih na območju Mest-

ne občine Celje znašajo mesečno na otroka

1.  v dnevnem (9-urnem varstvu) za otroke SIT
prve starostne skupine (od enega do treh let) 43.014
druge starostne skupine (od treh let do vstopa
v šolo) 38.768

2.  v poldnevnem (4-6-urnem varstvu) za otroke
prve starostne skupine (od enega do treh let) 37.680
druge starostne skupine (od treh let do vstopa
v šolo)  33.596

3. v razvojnem oddelku 135.189

2
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila star-

šev za otroka, vključenega v izbran program, od 1. julija
1998 dalje.
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Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98).

3
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi ekonomskih cen programov v vzgojno-varstvenih zavo-
dih na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
37/97).

Št. 60200/0008/98-26
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2332. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol
na območju Mestne občine Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republi-
ke Slovenije, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno
besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o spremembi sklepa o določitvi

šolskih okolišev osnovnih šol na območju
Mestne občine Celje

Objavljam sklep o spremembi sklepa o določitvi šolskih
okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje, ki
ga je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne
30. 6. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Na podlagi 42. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/ 96,
23/96), 48. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.
12/96, 33 /96), 10. člena odloka o ustanovitvi javnih vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje in 17. člena
statuta Mestne občine Celje je Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 30. 6. 1998 sprejel

S K L E P  O  S P R E M E M B I
sklepa o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol

na območju Mestne občine Celje

1
V sklepu o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na

območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 64/97) se
v 2. točki spremeni šolski okoliš pod zaporedno številko 6.
Osnovna šola Hudinja, in sicer se v 14. vrstici za besedilom
“do mostu čez Hudinjo” postavi pika. Nadaljnje besedilo se
črta in se nadomesti z naslednjim besedilom: “Tu se priče-
nja vzhodna meja šolskega okoliša, ki teče proti severu
navzgor po potoku Hudinja, čez avtocesto do meje med
naseljema Trnovlje pri Celju in Šmarjeta. Nato sledi meji

med naselji Trnovlje pri Celju in Zadobrova na vzhodni strani
in Šmarjeta ter Škofja vas na zahodni strani do občinske
meje z Občino Vojnik.”

2
V 2. točki se spremeni šolski okoliš pod zaporedno

številko 7. Osnovna šola Ljubečna in to tako, da se črta
besedilo “Pri avtocesti se meja obrne proti vzhodu in se
nadaljuje do nadvoza v Trnovljah. Nato teče proti jugu po
Trnoveljski cesti skozi naselje Trnovlje pri Celju. Okoliš ne
vključuje hišnih številk, oštevilčenih na Trnoveljski cesti. V
Spodnjih Trnovljah teče meja proti jugu po meji statističnega
okoliša med Kulturniško ulico, Plinarniško ulico na zahodni
strani in med Petrolovimi objekti ter ulico Gaji na vzhodni
strani do potoka Ložnica.” in se nadomesti z naslednjim
besedilom: ”Čez avtocesto se nadaljuje proti jugu po potoku
Hudinji do sotočja z Ložnico. Nato proti vzhodu sledi meji
med naseljema Celje na zahodni strani in Bukovžlak ter
Teharje na vzhodni strani do meje z Občino Štore.”

3
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS in se uporabi za vpis otrok v Osnovno šolo
Ljubečna.

Št. 60300/0019/97-26
Celje, dne 30. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

JESENICE

2333. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine
Jesenice za Občino Jesenice

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju pro-
stora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter
na podlagi 18. in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96) je Občinski svet občine
Jesenice na 41. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
prostorskih sestavin dolgoročnega in

družbenega plana Občine Jesenice za Občino
Jesenice

1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Je-

senice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) in prostorske sestavine
družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS,
št. 28/90, 31/90, 20/94) se spremenijo in dopolnijo s
sestavinami tega odloka in veljajo na območju nove Občine
Jesenice.

Razlog za spremembe in dopolnitve plana je uskladitev
občinskega plana s spremembami republiškega plana za
področje infrastrukture, uskladitev z izdelanim lokacijskim
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načrtom za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko
stezo, prestrukturiranje železarne in novelacija območij ure-
janja ter namenske rabe v mestu Jesenice, novelacija nači-
nov urejanja posameznih območij na celotnem območju
nove Občine Jesenice, uveljavljanjem predlogov občanov in
drugih predlagateljev za spremembo namembnosti zemljišč.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino
Jesenice vsebujejo:

– tekstualni del dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice z dopolnitvami, ki se nanašajo na območje
Občine Jesenice,

– grafični del dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice, ki se nanaša na območje Občine Jeseni-
ce in se sestoji iz kartografskega dela v merilu 1:25.000 in
kartografske dokumentacije v merilu 1:5.000.

3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Je-

senice za obdobje 1986–1995/2000 se na območju
Občine Jesenice spremenijo in dopolnijo v naslednjih sesta-
vinah:

1. v poglavju III. Razvoj gospodarstva in gospodarske
infrastrukture se v točki 3.6 v enajstem odstavku črta dopol-
njeno besedilo pod točko c;

2. v poglavju VI. Zasnova in strategija urejanja prostora,
poselitve, varstva dobrin splošnega pomena in okolja:

– v točki 3.1.4 Infrastrukturno omrežje se v četrtem
odstavku črta besedilo prvega stavka v oklepaju in spremeni
drugi stavek (Tako bomo zgradili skupni čistilni napravi za
Jesenice in Kranjsko Goro, v skladu z možnostmi pa še
čistilni napravi v Mojstrani in Blejski Dobravi) tako, da se
glasi: Tako bomo zgradili skupno čistilno napravo na Jeseni-
cah in kanalizacijski kolektor od Rateč do Jesenic, na kate-
rega se bodo priključevala vsa poselitvena območja v Dolini.
Skladno s temi dopolnitvami se črtajo tudi določbe, ki se
nanašajo na čistilno napravo v tč. 6.1.3 v drugem odstavku;

– v točki 4.1 Urbanistična zasnova mesta Jesenice se
nadomesti z novim besedilom in grafičnimi prikazi v poseb-
nem elaboratu;

– v točki 4.2.2 Podrobnejše usmeritve za razvoj dejav-
nosti v prostoru (UVG, št. 2/90) se v poglavju o razvoju
dejavnosti v naselju Jesenice zadnji del odstavka, ki govori o
izgradnji čistilne naprave (... ter zgradili skupno čistilno na-
pravo zmogljivosti od 10.000 E do 100.000 E) nadomesti z
besedilom: ter zgradili kanalizacijski kolektor od Rateč do
Jesenic, kjer se bo priključeval na skupno čistilno napravo;

3. v kartografskem delu in v kartografski dokumentaciji
dolgoročnega plana se smiselno dopolnijo grafični prikazi.

4. člen
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Jese-

nice za obdobje 1986–1990 se na območju Občine Jese-
nice spremenijo in dopolnijo v naslednjih sestavinah:

1. v poglavju VI. Urejanje prostora in varstvo okolja:
– v točki 3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora in

varstvom okolja:
– se v tretjem odstavku spremenijo območja planskih

celot in sicer:
J1 območje Krajevne skupnosti Hrušica
J2 območje Mestnih krajevnih skupnosti Jesenice
J3 območje Krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela
J4 območje Krajevne skupnosti Blejska Dobrava
J5 območje Krajevne skupnosti Planina pod Golico
J6 območje vasi pod Stolom in Potoki

– se dopolnijo oznake in nadomestijo opisi pretežnih
namembnosti posameznih ureditvenih območij:

S območje za stanovanja
C območje za centralne dejavnosti
O območje za oskrbne sisteme: RTP, toplarna, čistilna

naprava, odlagališče
I območje za inštitute, bolnice, šolstvo, muzej...
P območje za proizvodnjo
T območje za transportne dejavnosti
R območje za šport in rekreacijo
W območje za počitniške hiše
Z mestne zelene površine, mestni parki, pokopališče
SK območje za stanovanja in kmetije
K območje za kmetijstvo
1 površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji –

prvo območje kmet. zemljišč
2 kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zem-

ljišč
G gozdne površine
Gv varovalni gozd
Gn gozd posebnega namena
Gs sanacija zemljišča v gozdne površine
N naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje,

melišča
V vodne površine
z površina razpršene gradnje – zazidana stavbna zem-

ljišča

– v točki 3. se na koncu doda novo poglavje glede
usmeritev za urejanje celotnega območja Občine Jesenice:

Urejanje v območju Občine Jesenice bo potekalo na
podlagi teh sprememb in dopolnitev plana in dopolnjenih
prostorskih ureditvenih pogojev na območju nove Občine
Jesenice. V letu 1996 naj se pripravijo:

– strokovne podlage za nov prostorski plan Občine
Jesenice s podrobnejšimi preučitvami poselitvenih območij,
načinov urejanja,

– posebne strokovne podlage za prostorske ureditve-
ne pogoje s podrobnejšimi elementi regulacije za ureditvena
območja naselij, na podlagi katerih bo občina sprejela nov
prostorski plan občine in nove prostorske ureditvene pogoje
za Občino Jesenice.

Prednostne naloge na področju urejanja komunalne
infrastrukture so: izgradnja kanalizacijskega kolektorja od
Rateč do čistilne naprave na Jesenicah, sanacija kanalizaci-
je v naseljih in postopna priključitev na kolektor, izgradnja
plinovoda in postopen prehod na plinsko ogrevanje.

Prednostne naloge na področju prometne infrastruktu-
re so: ureditev kolesarske steze skozi mesto Jesenice, po
Dolini in povezava z Deželo, odločitev o izvedbi primestne
železniške proge Jesenice–meja ter določitev rezervata za
kasnejšo izvedbo (odločitev je treba uskladiti z Ministrstvom
za okolje in prostor ter Ministrstvom za promet);

– črtajo se točke 3.1, 3.2, 3.3,
– v točkah 3.4, 3.5 in 3.6 se tabele z ureditvenimi

območji naselij in vse druge tabele črtajo in nadomestijo s
štirimi novimi tabelami, ki obsegajo pregled za celotno ob-
močje nove Občine Jesenice:

– tabela 1: Območja urejanja v Občini Jesenice,
– tabela 2: Veljavni prostorski izvedbeni načrti v Občini

Jesenice,
– tabela 3: Predvideni prostorski izvedbeni načrti v

Občini Jesenice,
– tabela 4: Prostorski izvedbeni načrti v Občini Jeseni-

ce, ki jim veljavnost preneha.
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Tabela 1: Območja urejanja v Občini Jesenice

Naziv območja urejanja Planska Oznaka Načina
celota območja urejanja

urejanja

1 2 3 4

Hrušica–Belo polje J1 S1 PUP
Dobrčnik–sever J1 S2 PUP
Republika J1 S3/1 PUP
Republika J1 S3/2 ZN
Republika J1 S3/3 UN
Dobrčnik–jug J1 S4/1 PUP
Dobrčnik–jug J1 S4/2 PUP
Hrušica vzhod J1 S5 ZN
Hrušica–center J1 C1/1 PUP
Hrušica–cerkev J1 C1/2 ZN
Plavški travnik II–Vrbje J1 P1 ZN*
transportni plato J1 T1/1 ZN*
transportni plato J1 T1/2 ZN*
Hrušica vas J1 SK1 PUP

Zgornji Plavž J2 S1 PUP
Na Pejcah J2 S2 PUP
Staneta Bokala J2 S3 PUP
Murova J2 S4 PUP
Spodnji Plavž J2 S5 PUP
Plavž J2 S6 PUP
Razgledna pot J2 S7 ZN
Pod Gozdom J2 S8 PUP
Hermanov most J2 S9 PUP
Kurja vas J2 S10/1 PUP
Kurja vas J2 S10/2 PUP
Pod Krajam J2 S11/1 ZN
Pod Krajam J2 S11/2 PUP
Nad štreko (Tomšičeva) J2 S12/1 PUP
Nad štreko (Tomšičeva) J2 S12/2 PUP
Nad štreko–Straža J2 S12/3 ZN
Trebež J2 S13/1 PUP
Trebež J2 S13/2 PUP
Cesta železarjev J2 S14/1 PUP
Cesta železarjev–gasilski dom J2 S14/2 ZN
Borovlje J2 S15/1 PUP
Borovlje J2 S15/2 PUP
Borovlje J2 S15/3 PUP
Podmežakla J2 S16 PUP
Podkočna J2 S17/1 PUP
Podkočna J2 S17/2 PUP
Plavž center J2 C1 PUP
Center–Pošta/Korotan J2 C2/1 PUP
Center–Integral J2 C2/2 PUP
Center Jesenice J2 C3 ZN
Gledališče J2 C4 PUP
Hrenovica J2 C5 ZN
Center Stara Sava J2 C6 ZN
Kazina J2 C7 PUP
Uprava železarne J2 C8 ZN
Javornik center J2 C9 PUP
Odlagališče komunalnih odpadkov J2 O1 PUP
RTP Plavž J2 O2 PUP
Toplarna J2 O3 PUP
Bolnišnica J2 I1 PUP
OŠ Plavž J2 I2 PUP
Gimnazija J2 I3 PUP
Stara Sava J2 I4 UN*
Komunalni center J2 P1 PUP
Plavški travnik J2 P2/1 ZN*
Plavški travnik–klavnica J2 P2/2 ZN*
Plavški travnik–vzhod J2 P2/3 ZN*

1 2 3 4

Ob Savi J2 P3 ZN
HVŽ J2 P4 PUP
Kisikarna J2 P5 PUP
Žebljarna J2 P6 ZN
Jeklarna–zahod J2 P7/1 ZN
Jeklarna–vzhod J2 P7/2 PUP
Kolodvor J2 P8 PUP
Halda–zahod J2 P9/1 ZN
Halda–vzhod J2 P9/2 ZN
Javornik J2 P10/1 PUP
Javornik J2 P10/2 PUP
Železniška postaja Javornik J2 T1 PUP
Športno rekreacijski park
Podmežakla J2 R1 UN
Smučišče J2 R2 PUP
Kamnolom J2 R3 PUP
Kopališče J2 R4 PUP
Partizan J2 R5 PUP
Spominski park Plavž J2 Z1 PUP
Mestni park Murova J2 Z2 PUP
Mestni postajni park J2 Z3 ZN
Koroška Bela J3 S1/1 PUP
Koroška Bela J3 S1/2 PUP
Koroška Bela J3 S1/3 PUP
Bela J3 S2/1 PUP
Bela J3 S2/2 PUP
Čistilna naprava Bela J3 O1 PUP
Šola J3 I1 PUP
Bela J3 P1 PUP
Kres J3 R1 PUP
Igrišče J3 Z1 PUP
Koroška Bela J3 SK1 PUP

Kočna J4 S1 PUP
Lipce J4 S2 PUP
Na Saplah J4 S3 PUP
Blejska Dobrava J4 S4 PUP
Črna vas J4 P1 ZN
Cesta Jesenice–Bled,
odsek Podkočna J4 T1/1 PUP
Cesta Jesenice–Bled,
odsek Kočna J4 T1/2 PUP
Kočna–smučišče J4 R1 PUP
Regatni center J4 R2 UN*
Lipce J4 R3 PUP
Pokopališče Blejska Dobrava J4 Z1/1 PUP
Pokopališče Blejska Dobrava J4 Z1/2 ZN*
Blejska Dobrava J4 SK1 PUP
Melioracija Blejska Dobrava - 1 J4 K1/1 UN*
Melioracija Blejska Dobrava - 2 J4 K1/2 UN*
Melioracija Blejska Dobrava - 3 J4 K1/3 UN*

Plavški rovt J5 S1 PUP
Planina pod Golico - 1 J5 S2/1 PUP
Planina pod Golico - 2 J5 S2/2 PUP
Planina pod Golico - 3 J5 S2/3 PUP
Planina pod Golico - 4 J5 S2/4 PUP
Planina pod Golico - 5 J5 S2/5 PUP
Prihodi J5 S3 PUP
Španov vrh J5 R1 PUP
Pristava J5 R2 PUP
Žerjavec–poč. hiše J5 W1 ZN
Prihodi–poč. hiše 1 J5 W2 PUP
Betelj–poč. hiše J5 W3 PUP
Javorniški rovt J5 W4 PUP
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1 2 3 4

Potoki J6 S1 PUP
Moste–Pod Ajdno J6 S2/1 ZN
Moste–nad progo J6 S2/2 PUP
Moste–Završnica J6 S2/3 PUP
Moste J6 S2/4 PUP
Moste–zahod J6 S2/5 ZN*
Moste J6 S2/6 PUP
Žirovnica J6 S3/1 PUP
Žirovnica–pod železnico J6 S3/2 PUP
Selo J6 S4 PUP
Zabreznica J6 S5 PUP
Breznica J6 S6 PUP
Doslovče J6 S7 PUP
Smokuč J6 S8/1 PUP
Smokuč–središče J6 S8/2 ZN*
Smokuč–novi del J6 S8/3 PUP
Rodine J6 S9 PUP
Breg J6 S10 PUP
Vrba J6 S11 PUP
HE Moste–pregrada J6 P1 PUP
HE Moste–stikališče J6 P2 ZN*
Golf J6 R1 PUP
Završnica J6 R2 PUP
Skakalnice Završnica J6 R3 PUP

Avtocesta–mejni plato T1/1 PUP
Avtocesta–odsek Jesenice T1/2 LN*
Avtocesta–odsek Moste T1/3 LN*
Avtocesta–odsek Vrba T1/4 LN*
magistralna cesta Jesenice-Rateče,
odsek Hrušica T2/1 PUP
magistralna cesta Jesenice-Rateče,
odsek Jesenice zahod T2/2 PUP
magistralna cesta Jesenice,
odsek Koroška Bela T2/3 PUP
magistralna cesta,
odsek Potoki–Moste T2/4 PUP
magistralna cesta,
odsek Moste–Vrba T2/5 PUP
magistralna cesta,
odsek Potoki–Moste T2/6 PUP
železnica Jesenice–Avstrija T3/1 PUP
železniška postaja Jesenice T3/2 ZN*
železnica Jesenice–Ljubljana T3/3 LN*
železnica Javornik–Žirovnica T3/4 LN
železnica Jesenice–Ljubljana,
odsek Potoki–Moste T3/5 LN
železnica Jesenice–Ljubljana,
postaja Moste T3/6 LN
železnica Jesenice–Ljubljana,
odsek Moste Vrba T3/7 LN
železnica Jesenice–Bohinj,
odsek Hrenovica T4/1 PUP
železnica Jesenice–Bohinj,
odsek Podmežakla T4/2 PUP
železnica Jesenice–Bohinj,
odsek Blejska Dobrava T4/3 PUP
železnica Jesenice–Bohinj,
odsek Vintgar T4/4 PUP

* veljavni prostorski izvedbeni načrti (glej tabelo 2)
Tabela 2: Veljavni prostorski izvedbeni načrti v Občini

Jesenice
– Zazidalni načrt Plavški travnik II – Vrbje – za ureditve-

na območja J4/P1, J4/P3, J4/P4 in J4/T2, Uradni list RS,
št. 40/92; (nova območja urejanja J1/P1, J2/P2/1,
J2/P2/2, J2/P2/3, J1/T1/1, J1/T1/2)

– Ureditveni načrt za območje Stare Save na Jeseni-
cah – del ureditvenega območja J4/P7, Uradni list RS, št.
40/92; (novo območje urejanja J2/I4)

– Zazidalni načrt Blejska Dobrava – pokopališče Jese-
nice, J4/Z1 del, Uradni list RS, št. 30/94; (novo območje
urejanja J4/Z1/2)

– Ureditveni načrt za območje strelišča J4/R3 na Lip-
cah, Uradni list RS, št. 19/92; (novo območje urejanja
J4/R2)

– Ureditveni načrt za melioracijo Blejska Dobrava, za
J4/K1, Uradni list RS, št. 18/91; (novo območje urejanja
J4/K1/1, J4/K1/2, J4/K1/3)

– Ureditveni načrt središča Smokuča, za J6/S13 del,
Uradni list RS, št. 20/94 (novo območje urejanja J6/S8/2)

– Zazidalni načrt Rekonstrukcija železniške postaje,
J4/T4, UVG, št. 21/77; (novo območje urejanja T3/2)

– Lokacijski načrt za izgradnjo drugega (vzporednega)
tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slo-
venski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstruk-
cijo tirnih naprav na železniški postaji Slovenski Javornik ter
postaji Žirovnica, Uradni list RS, št. 23/91; (novo območje
urejanja T3/3)

– Zazidalni načrt Moste-cona M1, J6/S5, UVG, št.
18/77, (novo območje urejanja Moste zahod – J6 S2/5)

– Zazidalni načrt HE Moste-stikališče, J6/P1, UVG, št.
24/79, (novo območje urejanja HE Moste – stikališče –
J6/P2)

– Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke–Bre-
gana, odsek Hrušica–Vrba, Uradni list SRS, št. 20/89.

Tabela 3: Predvideni prostorski izvedbeni načrti v Obči-
ni Jesenice

Naziv območja urejanja Planska Oznaka Način
celota območja urejanja

urejanja

Republika J1 S3/2 ZN
Republika J1 S3/3 UN
Hrušica vzhod J1 S5 ZN
Hrušica - cerkev J1 C1/2 ZN

Razgledna pot J2 S7 ZN
Pod Krajam J2 S11/1 ZN
Nad štreko-Straža J2 S12/3 ZN
Cesta železarjev-gasilski dom J2 S14/2 ZN
Center Jesenice J2 C3 ZN
Hrenovica J2 C5 ZN
Center Stara Sava J2 C6 ZN
Uprava železarne J2 C8 ZN
Ob Savi J2 P3 ZN
Žebljarna J2 P6 ZN
Jeklarna-zahod J2 P7/1 ZN
Halda-zahod J2 P9/1 ZN
Halda-vzhod J2 P9/2 ZN
Športno rekreacijski
park Podmežakla J2 R1 UN
Mestni postajni park J2 Z3 ZN

Črna vas J4 P1 ZN
Žerjavec - poč. hiše J5 W1 ZN

Moste - Pod Ajdno J6 S2/1 ZN

železnica Javornik-Žirovnica T3/4 LN
železnica Jesenice-Ljubljana,
odsek Potoki-Moste T3/5 LN
železnica Jesenice-Ljubljana,
postaja Moste T3/6 LN
železnica Jesenice-Ljubljana,
odsek Moste Vrba T3/7 LN
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ZN – zazidalni načrt
UN – ureditveni načrt
LN – lokacijski načrt

Tabela 4: Prostorski izvedbeni načrti v Občini Jeseni-
ce, ki jim veljavnost preneha

– Zazidalni načrt Hrušica – Belo polje, J4/S1, UVG,
12/74

– Zazidalni načrt Hrušica – zahod, J4/S3, UVG, 22/78
– Zazidalni načrt Šolski center Plavž, J4/S8 del, UVG,

11/76
– Zazidalni načrt Plavž I, J4/S8 del, UVG, 21/72
– Zazidalni načrt Podmežaklja, J4/S12, UVG, 24/79
– Zazidalni načrt Območje ob ŽIC-u, J4/S18, UVG,

13/75
– Zazidalni načrt Stanovanjsko območje ob MIŠ,

J4/S20, UVG, 24/80
– Zazidalni načrt 4 stolpiči na Koroški Beli, J4/S26

del, UVG, 3/75
– Zazidalni načrt 2 stolpiča na Koroški Beli, J4/S26

del, UVG, 14/85
– Zazidalni načrt TVD Partizan, J4/S34, UVG, 19/81
– Zazidalni načrt Hrušica – center 2, J4/C1, UVG,

15/84
– Zazidalni načrt Center II, J4/C2, UVG, 3/84
– Zazidalni načrt Center 2-2, J4/C3, UVG, 6/82
– Zazidalni načrt Center 1, J4/C4, UVG, 35/71
– Zazidalni načrt Delavsko kulturni center, J4/C5,

UVG, 19/81
– Zazidalni načrt Plavški travnik – Komunalni center

Jesenice, J4/P2, UVG, 18/71
– Zazidalni načrt Plavški travnik II, J4/P3, UVG, 2/78
– Zazidalni načrt Jeklarna 2, J4/P11, UVG, 22/80
– Zazidalni načrt Predor Karavanke – mejni plato,

J4/T1, UVG, 14/81
– Zazidalni načrt Blejska Dobrava – pokopališče Jese-

nice, J4/Z1 del, UVG, 15/74
– Zazidalni načrt Predor Karavanke – servisni plato,

J4/T3, Uradni list RS, 20/89
– Zazidalni načrt Selo-cona 7, J6/S7, UVG, 3/84
– Zazidalni načrt Zabreznica-Reber, J6/S10, UVG,

28/79
– Zazidalni načrt Rodine-cona 2, J6/S14, UVG, 12/74
– Zazidalni načrt Breg-sever, J6/S18, UVG, 27/70.

– točka 3.4.6 se črta;
– v točki 3.4.8 se črta prvi odstavek (a), v drugem

odstavku (b) pa se črta točka 1;
– točka 4.4.8 se črta;
– v točki 3.5.5 se črta odstavek a;
– točke 3.5.6, 3.6.8 in 3.6.9 se črtajo;
– v točki 4. Stavbna zemljišča se smiselno upoštevajo

do sedaj navedene spremembe in dopolnitve;
– točke 4.1, 4.2 in 4.3 se črtajo;
– točka 5.2. se črta;
– v točki 7. Programske zasnove posameznih območij

kompleksne graditve se spremeni naslov v Programske za-
snove za prostorske izvedbene načrte;

– programske zasnove za območja, navedena v nada-
ljevanju, se ukinejo:

– Programska zasnova za zazidalni načrt Hrušica sever
(J4/S3), Uradni list RS, št. 28/90,

– Programska zasnova za zazidalni načrt Blejska Do-
brava – obrtna cona Lipce (J4/P13), Uradni list RS, št.
28/90;

– programske zasnove za ureditvena območja, prika-
zana v nadaljevanju, ostanejo v veljavi:

– Programska zasnova za zazidalni načrt Hrušica cen-
ter 2 (J4/C1 del), Uradni list RS, št. 30/94, novo območje
urejanja Hrušica – cerkev J1/C1/2

– Programska zasnova za zazidalni načrt Ajdna (J6/S1),
– Programska zasnova komasacijskega območja Ži-

rovnica (J6/K2).
Skladno z navedenimi spremembami veljavnih program-

skih zasnov se prikaže grafična dokumentacija;
– v točki 7.2. Organizacijske naloge pri izdelavi in spre-

jemanju programskih zasnov območij kompleksne graditve
se spremeni naslov v Organizacijske naloge. Spremeni se
besedilo, da se glasi: potrebno je ugotoviti smotrnost ohra-
njanja rezervata opuščene železniške proge Jesenice-Rate-
če/Trbiž in obsega železniške postaje Jesenice.

2. V kartografski dokumentaciji družbenega plana se
skladno z navedenimi spremembami in dopolnitvami spre-
meni in dopolni kartografska dokumentacija.

5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino
Jesenice so na vpogled na Občini Jesenice, krajevnih skup-
nostih Blejska Dobrava, Hrušica, Javornik-Koroška Bela,
Planina pod Golico, Podmežakla in Žirovnica ter na Upravni
enoti Jesenice.

6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-3/95
Jesenice, dne 18. junija 1998.

Župan Predsednik
Občine Jesenice Občinskega sveta

dr. Božidar Brudar  l. r. občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

2334. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za Jesenice (planska
celota J4)

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 18. in
26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,
19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na
41. seji dne 18. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojev za Jesenice
(planska celota J4)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih ureditvenih pogojev za Jesenice – planska celo-
ta J4 (Uradni list RS, št. 15/91 in 6/97), ki jih je izdelal
Urbanistični inštitut Republike Slovenije in veljajo na območ-
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ju novih planskih celot J1 Hrušica, J2 Jesenice, J3 Koroška
Bela in J4 Blejska Dobrava.

Razlog za spremembe in dopolnitve prostorskih uredi-
tvenih pogojev so spremenjena namenska raba zemljišč,
ureditvena območja in načini urejanja v urbanistični zasnovi
mesta Jesenice ter podrobnejše dopolnitve meril in pogojev
za območje železarne glede prometnih koridorjev.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev za Jesenice vsebujejo:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ure-

ditvenih pogojih za Jesenice (planska celota J4),
– grafične prikaze:
– razmejitev ter meril in pogojev na preglednem kata-

strskem načrtu v merilu 1:5.000,
– varovana območja na preglednem katastrskem načr-

tu v merilu 1:5.000,
– meril in pogojev za območje železarne C4, C5, C6,

C7, C8, R5, S14/1, S14/2, S15/1, S15/2, O3, P6,
P7/1, P7/2, P8, P9/1, P9/2 v M 1:1000,

– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Prikaz razmejitev ter meril in pogojev za posege v pro-

stor na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 in
za del podrobneje v merilu 1:2000 iz prostorskih ureditve-
nih pogojev za Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91) se ukine
in nadomesti z zgoraj navedenimi grafičnimi prikazi.

3. člen
Meja območja urejanja s prostorskimi ureditvenimi po-

goji
Oznaka planske celote J4 se v 3. členu in vseh nadalj-

njih členih nadomesti z oznakami planskih celot J1, J2, J3
in J4.

Meja območja urejanja se spremeni na zahodnem in
severnem robu območja, kjer je določena meja nove Občine
Kranjska Gora, in v krajšem delu vzhodno od Koroške Bele.

V 3. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedi-
lo: “…od stičišča parcel 469, 472/1 in 460/1 po zahod-
nem robu parcele 460/1 delno proti severu, nato se meja
obrne proti vzhodu in na severu območja v lomljeni črti deli
parcele 460, 2067 (potok) in 490/60, poteka po severnih
mejah parcel 475 in 483/1, deli parcelo 490/38, poteka
po severnem robu parcele 1935/3 (pot) ter deli parcelo
490/6 (vse k. o. Dovje). Na listu Mojstrana 47 meja deli
parcelo 490/6, deli parcelo 426 (potok) in poteka po nje-
nem vzhodnem robu (vse k. o. Dovje)…”. in nadomesti z
opisom: “od nekdanjega mostu čez Savo na meji med k. o.
Dovje in k. o. Hrušica proti vzhodu po novi meji med občina-
ma Kranjska Gora in Jesenice do potoka Dobrčnik (parcela
426) in ga prečka,”.

V šestem odstavku 3. člena, se črta besedilo, ki se
nanaša na list Bled 10: “deli parcele 582/1, 581 in 718” in
nadomesti z opisom: “po severnem in zahodnem robu par-
cele 582/1, po zahodnem robu parcel 581 in 718”.

Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov so
razvidna v grafičnem prikazu varovana območja.

4. člen
V 4. členu se prvotno besedilo črta in nadomesti z

novo vsebino:
“Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje

za območja urejanja v tabeli 1 in za površine zunaj ureditve-
nih območij, ki so:

1 površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji
– prvo območje kmetijskih zemljišč,

2 kmetijske površine – drugo območje kmetijskih
zemljišč,

G gozdne površine,
Gv varovalni gozd,
Gn gozd posebnega namena,
Gs sanacija zemljišča v gozdne površine,
N naravne površine, nerodovitno zemljišče,

skalovje, melišča,
V vodne površine,
z površina razpršene gradnje – zazidana stavbna

zemljišča.

Naziv območja urejanja Planska Oznaka Način
celota območja urejanja

urejanja

1 2 3 4

Hrušica – Belo polje J1 S1 PUP
Dobrčnik – sever J1 S2 PUP
Republika J1 S3/1 PUP
Republika J1 S3/2 ZN
Republika J1 S3/3 UN
Dobrčnik – jug J1 S4/1 PUP
Dobrčnik – jug J1 S4/2 PUP
Hrušica vzhod J1 S5 ZN
Hrušica – center J1 C1/1 PUP
Hrušica – cerkev J1 C1/2 ZN
Hrušica vas J1 SK1 PUP

Zgornji Plavž J2 S1 PUP
Na Pejcah J2 S2 PUP
Staneta Bokala J2 S3 PUP
Murova J2 S4 PUP
Spodnji Plavž J2 S5 PUP
Plavž J2 S6 PUP
Razgledna pot J2 S7 ZN
Pod Gozdom J2 S8 PUP
Hermanov most J2 S9 PUP
Kurja vas J2 S10/1 PUP
Kurja vas J2 S10/2 PUP
Pod Krajam J2 S11/1 ZN
Pod Krajam J2 S11/2 PUP
Nad štreko (Tomšičeva) J2 S12/1 PUP
Nad štreko (Tomšičeva) J2 S12/2 PUP
Nad štreko – Straža J2 S12/3 ZN
Trebež J2 S13/1 PUP
Trebež J2 S13/2 PUP
Cesta železarjev J2 S14/1 PUP
Cesta železarjev – gasilski dom J2 S14/2 ZN
Borovlje J2 S15/1 PUP
Borovlje J2 S15/2 PUP
Borovlje J2 S15/3 PUP
Podmežakla J2 S16 PUP
Podkočna J2 S17/1 PUP
Podkočna J2 S17/2 PUP
Plavž center J2 C1 PUP
Center – Pošta/Korotan J2 C2/1 PUP
Center – Integral J2 C2/2 PUP
Center Jesenice J2 C3 ZN
Gledališče J2 C4 PUP
Hrenovica J2 C5 ZN
Center Stara Sava J2 C6 ZN
Kazina J2 C7 PUP
Uprava železarne J2 C8 ZN
Javornik center J2 C9 PUP
Odlagališče komunalnih
odpadkov J2 O1 PUP
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1 2 3 4

RTP Plavž J2 O2 PUP
Toplarna J2 O3 PUP
Bolnišnica J2 I1 PUP
OŠ Plavž J2 I2 PUP
Gimnazija J2 I3 PUP
Komunalni center J2 P1 PUP
Ob Savi J2 P3 ZN
HVŽ J2 P4 PUP
Kisikarna J2 P5 PUP
Žebljarna J2 P6 ZN
Jeklarna – zahod J2 P7/1 ZN
Jeklarna – vzhod J2 P7/2 PUP
Kolodvor J2 P8 PUP
Halda – zahod J2 P9/1 ZN
Halda – vzhod J2 P9/2 ZN
Javornik J2 P10/1 PUP
Javornik J2 P10/2 PUP
Železniška postaja Javornik J2 T1 PUP
Športno rekreacijski park
Podmežakla J2 R1 UN
Smučišče J2 R2 PUP
Kamnolom J2 R3 PUP
Kopališče J2 R4 PUP
Partizan J2 R5 PUP
Spominski park Plavž J2 Z1 PUP
Mestni park Murova J2 Z2 PUP
Mestni postajni park J2 Z3 ZN

Koroška Bela J3 S1/1 PUP
Koroška Bela J3 S1/2 PUP
Koroška Bela J3 S1/3 PUP
Bela J3 S2/1 PUP
Bela J3 S2/2 PUP
Čistilna naprava Bela J3 O1 PUP
Šola J3 I1 PUP
Bela J3 P1 PUP
Kres J3 R1 PUP
Igrišče J3 Z1 PUP
Koroška Bela J3 SK1 PUP

Kočna J4 S1 PUP
Lipce J4 S2 PUP
Na Saplah J4 S3 PUP
Blejska Dobrava J4 S4 PUP
Črna vas J4 P1 ZN
Cesta Jesenice – Bled,
odsek Podkočna J4 T1/1 PUP
Cesta Jesenice – Bled,
odsek Kočna J4 T1/2 PUP
Kočna – smučišče J4 R1 PUP
Pokopališče Blejska Dobrava J4 Z1/1 PUP
Blejska Dobrava J4 SK1 PUP

Avtocesta – mejni plato T1/1 PUP
Avtocesta T1/2 PUP
Bencinski servis Belo polje – sever T1/3 PUP
Bencinski servis Belo polje – jug T1/4 PUP
magistralna cesta
Jesenice – Rateče, odsek
Hrušica T2/1 PUP
magistralna cesta
Jesenice – Rateče, odsek
Jesenice zahod T2/2 PUP
magistralna cesta
Jesenice – Rateče,
odsek Koroška Bela T2/3 PUP
železnica Jesenice – Avstrija T3/1 PUP

1 2 3 4

železnica Javornik – Žirovnica T3/4 LN
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Hrenovica T4/1 PUP
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Podmežakla T4/2 PUP
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Blejska Dobrava T4/3 PUP
železnica Jesenice – Bohinj,
odsek Vintgar T4/4 PUP

Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditve-
nimi pogoji, meje območij urejanja, meje površin in meje
ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu razmejitev
ter meril in pogojev na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1:5000.”

II. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

5. člen
Doda se nov 4.a člen, ki glasi: “Skupni pogoji veljajo za

vsa istovrstna območja urejanja, ureditvene enote ali površi-
ne, razen za prvo območje kmetijskih zemljišč, za varovalni
gozd, gozd posebnega pomena, v območjih varstva in če v
posebnih pogojih ni določeno drugače.”

1. Funkcija območja, pogoji za izrabo prostora
in kvaliteto graditve ali posegov v prostor

6. člen
V 5. členu v točki A) se:
črta alinea “D – območje deponije komunalnih odpad-

kov”,
dodajo alinee: “O – območje za oskrbne sisteme: RTP,

toplarna, čistilna naprava, odlagališče, SK – območja za
stanovanja in kmetije”;

v točki B) se črta celotno besedilo in nadomesti z
novim:

“B) površine, ki niso namenjene poselitvi, so:
1 površine, trajno namenjene kmetijski

proizvodnji – prvo območje kmetijskih zemljišč,
2 kmetijske površine – drugo območje kmetijskih

zemljišč,
G gozdne površine,
Gv varovalni gozd,
Gn gozd posebnega namena,
Gs sanacija zemljišča v gozdne površine,
N naravne površine, nerodovitno zemljišče,

skalovje, melišča,
V vodne površine,
z površina razpršene gradnje – zazidana stavbna

zemljišča”.
Na koncu 5. člena se doda nov odstavek:
– “V območjih za stanovanja (S) so dopustne naslednje

dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih

območij, ki so: trgovina, gostinstvo in storitvene dejavnosti,
ki ne motijo okolice,

– kvartarne dejavnosti.
– V območjih za centralne dejavnosti (C) so dopustne

naslednje dejavnosti:
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– stanovanja.

– V območjih za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I)
so dopustne dejavnosti:
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– inštituti – znanstveno-raziskovalne organizacije,
zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, mu-
zejske dejavnosti in galerije, ter druge sorodne terciarne in
kvartarne dejavnosti,

– stanovanja v minimalnem obsegu – za potrebe nad-
zora oziroma vzdrževanja objektov,

– gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v ob-
močju urejanja.

– V območjih za proizvodnjo (P) so dopustne naslednje
dejavnosti:

– proizvodnja,
– poslovni prostori,
– trgovina za občasno oskrbo,
– storitvene dejavnosti,
– šport in rekreacija.

– V območjih za transportne dejavnosti in večje pro-
metne površine (T) so dopustne dejavnosti:

– promet,
– proizvodnja in storitve, povezane s prometom,
– poslovni prostori,
– trgovina in gostinstvo za potrebe območja urejanja

oziroma za občasno oskrbo.
– V območjih za oskrbne sisteme (O) so dopustne

dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastruk-
turo ter sistemi zvez.

– V območjih za stanovanja in kmetije (SK) so dopust-
ne naslednje dejavnosti:

– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanj in

kmetij, ki so trgovina lokalne oskrbe, gostinstvo in turizem,
storitvene dejavnosti,

– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po

površini ne presegajo 350 m2.
– V območjih za rekreacijo (R) so dopustne naslednje

dejavnosti:
– šport in rekreacija.
– V območjih mestno parkovno zelenje, pokopališče

(Z) so dopustne dejavnosti:
– dejavnosti prostega časa.”

7. člen
V 9. členu se v ureditveni enoti stanovanjski bloki,

stolpnice in stolpiči (sb) za stanovanjske objekte na koncu
pete alineje doda besedilo “in poslovne dejavnosti”.

V istem členu se v ureditveni enoti posamični objekti s
svojstvenim oblikovanjem (x) za posebne objekte doda nova
četrta alinea, ki se glasi “dopolnilne gradnje in odstranitve
objektov”.

V istem členu se v ureditveni enoti proizvodni objekti (p)
za proizvodne objekte doda nova četrta alinea, ki se glasi
“dopolnilne gradnje ter” in peta alinea, ki se glasi “spremem-
be namembnosti za poslovne dejavnosti in trgovino”; za
poslovne objekte, delavnice, skladišča in garaže se doda
nova šesta alinea, ki se glasi “spremembe namembnosti za
poslovne dejavnosti in trgovino”.

8. člen
V naslovu in besedilu 10. člena se črta besedilo “ob-

močja urejanja” in nadomesti z besedo “površine”.

9. člen
V 11. členu se v točki 4. pred “…stavbnih zemljiščih…”.

doda beseda “zazidanih”.

10. člen
V 12. členu se za besedilom “kulturne dediščine”.

doda besedilo “na površinah prvega območja kmetijskih

zemljišč, v varovalnem gozdu, v gozdu posebnega namena,
v območju varstva voda”. in na koncu tega stavka še “sklad-
no s predpisi”.

11. člen
Na koncu 13. člena se doda nov odstavek: “Ti posegi

so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega
načrtovanja in da so skladni s predvidenimi ureditvami. Sklad-
nost s predvidenimi ureditvami ugotavlja upravni organ na
podlagi programske zasnove, izdelanih posebnih strokovnih
podlag, ali osnutka prostorskega izvedbenega načrta in mne-
nja izdelovalca prostorskega izvedbenega načrta.”

12. člen
Na koncu 19. člena se doda besedilo: “in v območjih,

kjer regulacijska in gradbena linija sovpadata”.

13. člen
V 20. členu se v drugem odstavku nadomestita alinei z

novim besedilom:
– “do 50 cm ob Cesti Maršala Tita na odseku od Gim-

nazije do Hotela Korotan, na preostalem delu Ceste Maršala
Tita in na Cesti Železarjev mora biti zagotovljena širina ploč-
nika min. 2 m oziroma na krajših odsekih vsaj 1,5 m,

– na sekundarnih mestnih cestah mora biti zagotovlje-
na širina pločnika min. 1,5 m,

– na drugih cestah mora biti zagotovljena širina pločni-
ka min. 1 m.”

V tretjem odstavku 20. člena se:
– za besedilo “Ulična oprema in turistične oznake…”

doda besedilo: “ter postavitve miz in druge začasne gostin-
ske ponudbe na javne površine”

– za besedilo “…zagotovljen dostop, de ne…” doda
besedilo: “…ovirajo osnovnega toka pešcev in ne…”

Na koncu tega odstavka se doda še besedilo: “Pri tem
je treba upoštevati minimalne širine pločnikov, navedene v
drugem odstavku tega člena.”

14. člen
Doda se nov 24.a člen: “Objekti terciarnih in kvartarnih

dejavnosti morajo biti dostopni za funkcionalno ovirane ljudi.”

15. člen
V 41. členu se črtajo alinee prvega odstavka in nado-

mestijo z novimi:
– “na odseku od bolnice do železniške postaje ter od

gledališča do križišča za Koroško Belo se ulični profil se-
stoji iz:

– dvopasovnice širine 7 m oziroma 10 m v križiščih,
– dvostranske kolesarske steze širine 1,5 do 2 m,
– dvostranskega pločnika širine 1,5 do 3 m;

– na odseku od železniške postaje do gledališča se
ulični profil sestoji iz:

– tripasovnice širine 10 m,
– dvostranske kolesarske steze 1,5 m,
– vzdolžnega parkiranja širine 2,5 m na južni strani

ceste na vzhodnem delu odseka, ter vzdolžnega parkiranja
na severni strani ceste na odseku pred objekti Titova 18–20;

– pred železniško postajo je obojestransko vzdolžno
avtobusno postajališče;

– na tem odseku naj bo zasajen tudi drevored; na
severni strani ceste naj bo drevored umaknjen za gradbeno
linijo objektov Titova 9 do 12;”
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Za prvim odstavkom se dodajo nove alinee:
– “na odseku od Integrala do železniške postaje je

treba ulični profil urediti obojestransko, na zunanji strani
zgoraj določenega profila naj bo zasajen obojestranski dre-
vored;

– na odseku pod haldo (nasipom žlindre) ima cesta na
zunanji strani zgoraj določenega profila še dvostranski dre-
vored v zelenici širine 2,5 do 3,5 m;

– na območju železarne so določeni naslednji ulični
profili oziroma širine koridorjev:

– prečni vstopni koridorji Prešernova cesta, vhod v
železarno, vhod pri gasilskem domu: širina 20 m, dopustna
je zožitev pri strojnih delavnicah na 17 m,

– vzdolžni koridor nove industrijske ceste z industrij-
skim tirom v prvi fazi: širina 20 m,

– koridor ob Savi z industrijskim tirom: širina 30 m;
– koridorji na območju halde z industrijskim tirom:

širine 24 m.”

16. člen
Na koncu 42. člena se doda nov stavek: “Dvignjene

prage na voziščih za umirjanje prometa naj se ureja v ob-
močjih prehodov za pešce, tako da preko njih poteka pre-
hod za pešce v isti višini kot je pločnik, vozišče pa se dvigne
s klančino preko prehoda za pešce.“

III. POSEBNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

17. člen
V 51. do 66. členu se besedilo “v četrtem odstavku

9. člena” nadomesti z “v četrtem odstavku 33. člena”.

18. člen
V 52. členu se naziv in oznaka območja urejanja spre-

meni v “Republika (J1/S3/3)”.

19. člen
V 54. členu se oznaka območja urejanja spremeni v

(J1/S5).

20. člen
V 55. členu se oznaka območja urejanja spremeni v

(J2/S4).
Doda se nov prvi odstavek: “V območju niso dopustne

spremembe objektov ali delov objektov za oskrbne in stori-
tvene dejavnosti ter za proizvodno obrt, ki so vezane na
motorni promet.”

Besedilo sedanjega prvega odstavka se spremeni ta-
ko, da se glasi “…potrebno je ohranjanje značilne lege
objektov ob cesti, vendar tako, da je minimalna širina ulice
4 m na odsekih novogradenj in pri obstoječih objektih, kjer
je možna razširitev ulice na predpisano širino. Na odsekih z
zgodovinsko pogojeno lego objektov se ohrani obstoječ
odmik.”

21. člen
V 56. členu se oznaka območja urejanja spremeni v

(J2/S10/1).
Tretji odstavek se na koncu stavka dopolni z besedi-

lom: “.., povezane s športom in rekreacijo, dopustne so še
gostinske dejavnosti.”

22. člen
V 57. členu se naziv in oznaka območja urejanja spre-

meni v: Pod Krajam (J2/S11/1 in S11/2).

23. člen
V 58. členu se naziv in oznaka območja urejanja spre-

meni v: Nad Štreko – Tomšičeva (J2/S12/1 in S12/2).

24. člen
59. člen se črta.

25. člen
V 60. členu se oznaka območja urejanja spremeni v:

Cesta železarjev (J2/S14/1).

26. člen
V 61. členu se naziv in oznaka območja urejanja spre-

meni v: Borovlje (J2/S15/1 in S15/3).

27. člen
62. člen se črta.

28. člen
V 63. členu se naziv in oznaka območja urejanja spre-

meni v: Podmežakla (J2/S16) in Podkočna (J2/s17/1 in
S17/2).

29. člen
V 64. členu se naziv in oznaka območja urejanja spre-

meni v: Trebež (J2/S13/1).

30. člen
Doda se nov 64.a člen: “Območje urejanja Center

Pošta/Korotan (J2/C2/1)
Pred Kosovo graščino se morata obojestranska pločni-

ka razširiti v tlakovano površina na nivoju pločnika, vozišče
pa naj poteka preko površine za pešce; širina niveletno
enotno urejene površine naj bo najmanj enaka širini Kosove
graščine.”

31. člen
Doda se nov 64.c člen: “Območji urejanja Gledališče

J2/C4 in Partizan J2/R5:
Pri urejanju je treba zagotoviti koridor za peš povezavo

od Hrenovice preko magistralne ceste v območje Partizan
R5, potem preko železnice na sever mimo vzhodne fasade
gledališča in naprej proti osnovni šoli Prežihov Voranc.”

32. člen
V 65. členu se oznaka območja urejanja spremeni v:

(J3/SK1).

33. člen
V 66. členu se nazivi in oznake območij urejanja spre-

menijo v: Kočna (J4/S1), Lipce (J4/S2), Na Saplah (J4/S3)
in Blejska Dobrava (J4/S4).

34. člen
Doda se 66.a člen, ki se glasi:
“Območje urejanja J4/R1 Kočna smučišče
V območju so dopustne ureditve za gostinske dejavno-

sti za potrebe rekreacijskega območja.”

35. člen
Doda se 66.b člen, ki se glasi:
“Območje urejanja J4/Z1/1 Pokopališče Blejska Do-

brava
V območju so dopustne trgovina in storitve, vezane na

pokopališče.”
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IV. KONČNE DOLOČBE

36. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev za Jesenice so na vpogled na Občini Jesenice, na
krajevnih skupnostih Blejska Dobrava, Hrušica, Javornik-
Koroška Bela, Planina pod Golico, Podmežakla in Žirovnica
ter na Upravni enoti Jesenice.

37. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem li-

stu RS.

Št. 352-7/98
Jesenice, dne 18. junija 1998.

Župan Predsednik
Občine Jesenice Občinskega sveta

dr. Božidar Brudar l. r. občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

2335. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje v Občini Jesenice

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 18. in
26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95)
je Občinski svet občine Jesenice na 41. seji dne 18. 6.
1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje

v Občini Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za podeželje v Občini Jesenice, ki jih je izdelal Urbani-
stični inštitut Republike Slovenije pod številko naloge UI
1878.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in po-

goje za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu
v merilu 1: 5000 ter vsebuje 26 listov,

– povzetek usmeritev in opredelitev iz planskih doku-
mentov,

– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v pro-
stor ter

– soglasja pristojnih organov in organizacij.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvali-

teto graditve ali drugega posega,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,

– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč,

– merila in pogoje za prometno urejanje in urejanje
sistemov zvez,

– merila in pogoje za komunalno in energetsko oprem-
ljanje,

– merila in pogoje za varstvo voda ter
– merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne de-

diščine.
Pogoji so določeni za celotno obravnavano območje,

za posamezna območja urejanja, za površine in za ureditve-
ne enote.

4. člen
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, goz-

darstvo, lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, pro-

met, gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, so-

cialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultu-
ra, uprava, cerkev in svobodni poklici.

Pomožni objekti po tem odloku so objekti, navedeni v
občinskem predpisu o pomožnih objektih, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje.

II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI

5. člen
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi

pogoji, obsega Krajevno skupnost Žirovnica ter del krajev-
nih skupnosti Hrušica, Planina pod Golico, Plavž, Sava,
Javornik – Koroška Bela v Občini Jesenice.

Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditve-
nimi pogoji, je prikazana v grafičnih prikazih na preglednem
katastrskem načrtu (merilo 1:5000) in poteka od severoza-
hodne točke (list Mojstrana 37) od severozahodne točke
parcele št. 399/1 k. o. Hrušica po zahodni meji k. o.
Hrušica do severnega robu naselja Hrušica, od tu poteka
proti vzhodu tako da seka južni del parcele 349/1, poteka
po severnem robu parcel 339, 342, 331, 330, 423 (pot),
deli parcelo 343/13, deli parcelo 424 (pot) in poteka po
njenem severnem robu, deli parcelo 344/1, poteka po
severnem robu parcel 48, 49 in 485/4 (pot), deli parcelo
485/4 in 345/2, poteka po severnem robu parcele 425/4
(pot), deli parcelo 3345/3, poteka po severnem robu par-
cele 425/4 (pot) in 78/1 (vse k.o. Hrušica) ter po severnem
robu parcele 528/6 k.o. Prihodi).

Na listu Mojstrana 48 meja poteka po severnem robu
parcele 528/6, jo deli in poteka po njenem severovzhod-
nem robu, poteka po severnem robu parcel 528/7, 528/8,
528/9, 528/10 in 528/11, poteka po zahodnem robu
parcele 849 (pot) in jo deli, poteka po severnem robu parcel
527/18 in 527/21, deli parceli 527/6 in 527/28, poteka
po zahodnem robu parcele 865/2, poteka po severnem
robu parcele 526/2, deli parcelo 525/1 (pot), poteka po
severnem robu parcele 523/22, deli parceli 523/16 in
845 (pot), poteka po severnem in vzhodnem robu parcele
521/17 ter po vzhodnem robu parcele 521/16 (vse k.o.
Prihodi).

Na listu Bled 8 meja poteka po vzhodnem robu parcel
521/16, 521/1 (pot), po vzhodnem robu parcele 522/3,
po severnem robu parcel 521/11 in 444/1, deli parceli
444/13 in 444/14 (vse k.o. Prihodi).

Na listu Bled 9 meja deli parcelo 444/15, poteka po
zahodnem robu parcele 444/42 (pot), deli parcelo 444/19,
poteka po zahodnem, severnem in vzhodnem robu parcele
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444/23, deli parcelo 835 (pot) in poteka po njenem sever-
nem robu, poteka po severnem in vzhodnem robu parcele
443/2, po južnem robu parcele 830, po severnem in vzhod-
nem robu parcele 325/22, po vzhodnem robu parcele
325/21, po severnem robu parcel 862/5 (pot), 325/21,
325/20, 325/156, 325/49 in 325/18, po vzhodnem ro-
bu parcele 325/150, po severnem robu parcele 325/163
(vse k.o. Prihodi) ter po severnem robu parcele 248/85
k.o. Javorniški rovt.

Na listu Bled 10 meja poteka po severnem robu parce-
le 248/85, po zahodnem robu parcele 248/43, deli parce-
lo 248/41, poteka po zahodnem robu parcele 252, deli
parcele 248/41, 252/1 in 248/40, poteka po vzhodnem
robu parcele 248/40, deli parcelo 493, poteka po sever-
nem in vzhodnem robu parcele 254/2, deli parcelo 512 in
poteka po njenem severnem robu (vse k.o. Javorniški rovt),
poteka po severnem robu parcel 597/237 in 405, deli
parcelo 597/418 (pot), poteka po njenem vzhodnem robu
in jo ponovno deli, poteka po vzhodnem robu parcele
597/242 in jo deli, poteka po severnem robu parcele 691/1
(pot), po zahodnem robu parcele 35, severnem robu parce-
le 33, deli parcelo 597/245, poteka po severnem robu
parcel 597/398, 23, 19, 693 in 12, deli parcelo 597/248,
poteka po severnem robu parcele 6, deli parcelo 693,
poteka po severnem in vzhodnem robu parcele 3/1, deli
parcelo 15/2, deli parcelo 715/2 (potok) in poteka po

njenem južnem robu, poteka po vzhodnem robu parcel
177/5, 177/1, 181, 182, 184/1, 692/1, 199, 200, 204
in 203, deli parcelo 694 (pot), poteka po vzhodnem robu
parcel 207, 212, 213, 595 (pot), 592, 593 in 594, deli
parcelo 597/343, poteka po vzhodnem robu parcel 591/1,
585/3, 594, po severnem in zahodnem robu parcele
582/1, po zahodnem robu parcel 581 in 718, poteka po
vzhodnem robu parcele 579 (vse k.o. Koroška Bela) do
vzhodnega robu k.o. Koroška Bela; od tu poteka meja po
vzhodnem robu k.o. Koroška Bela v smeri proti jugu.

Na listu Bled 20 meja poteka po vzhodnem robu k.o.
Koroška Bela do meje s k.o. Blejska Dobrava in nato po
severnem robu k.o. Blejska Dobrava v smeri proti vzhodu.

Na listu Radovljica 11 meja poteka po severnem robu
k.o. Blejska Dobrava v smeri proti vzhodu, nato po vzhod-
nem robu k.o. Blejska Dobrava v smeri proti jugu do in sledi
občinski meji z Občino Bled po strugi reke Save, nato pote-
ka proti severovzhodu po občinski meji z Občino Radovljica
do državne meje preko listov Bled 12, 13, 14, 4 do lista
Radovljica 5. Državni meji sledi proti zahodu preko listov
Radovljica 5, 4, 3, 2, 1, Borovlje 41 in 31 ter Mojstrana 40,
39, 38 in 37 do začetne točke.

6. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje

za naslednja območja urejanja:

Naziv območja urejanja Oznaka Število in tip ureditvenih enot Območja
območja v območju urejanja predvidenih
urejanja prostorskih

izvedbenih
načrtov

Plavški rovt J5 S1 v
Planina pod Golico – 1 J5 S2/1 v
Planina pod Golico – 2 J5 S2/2 v
Planina pod Golico – 3 J5 S2/3 v
Planina pod Golico – 4 J5 S2/4 v
Planina pod Golico – 5 J5 S2/5 v
Prihodi J5 S3 e
Španov vrh J5 R1 prekrivajoča raba: 1, 2, G, z
Pristava J5 R2 prekrivajoča raba: 1, 2, z
Žerjavec J5 W1 ZN
Prihodi – počitniške hiše J5 W2 e
Betelj J5 W3 v
Javorniški rovt J5 W4 v

Potoki J6 S1 v, e, e
Moste – Pod Ajdno J6 S2/1 ZN
Moste – nad progo J6 S2/2 e
Moste – Završnica J6 S2/3 e
Moste J6 S2/4 v, v, e, e
Moste J6 S2/6  e
Žirovnica J6 S3/1 v, e, e
Žirovnica – pod železnico J6 S3/2 e
Selo J6 S4 e, e, v
Zabreznica J6 S5 v, e, e, e, p, x
Breznica J6 S6 v, e, e, p, p
Doslovče J6 S7 v, e, e
Smokuč J6 S8/1 v, e, e, e
Smokuč – novi del J6 S8/3 e
Rodine J6 S9 v, e, e, e, e+, p
Breg J6 S10 v, e
Vrba J6 S11 v, e
HE Moste – pregrada J6 P1 x
Golf J6 R1 x
Završnica J6 R2 prekrivajoča raba: 1, V, z
Skakalnice Završnica J6 R3 prekrivajoča raba: 2, G
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Naziv območja urejanja Oznaka Število in tip ureditvenih enot Območja
območja v območju urejanja predvidenih
urejanja prostorskih

izvedbenih
načrtov

magistralna cesta, odsek Potoki – Moste T2/4
magistralna cesta, odsek Moste – Vrba T2/5
magistralna cesta, odsek Potoki – Moste T2/6
železnica Jesenice – Ljubljana, odsek Potoki – Moste T3/5 LN
železnica Jesenice – Ljubljana, postaja Moste T3/6 LN
železnica Jesenice – Ljubljana, odsek Moste Vrba T3/7 LN

S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo ob-
močja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:

– Moste zahod – območje urejanja J6 S2/5 (zazidalni
načrt Moste-cona M1, J6/S5, UVG, 18/77),

– središče Smokuča – območje urejanja J6 S8/2 (ure-
ditveni načrt središča Smokuča, Uradni list RS, št. 20/94),

– HE Moste – stikališče – območje urejanja J6/P2
(zazidalni načrt HE Moste-stikališče, J6/P1, UVG, 24/79),

– avtocesta – območje urejanja T1/3 odsek Moste–
Vrba in T1/4 odsek Vrba (lokacijski načrt za avtocesto pre-
dor Karavanke–Bregana, odsek Hrušica–Vrba, Uradni list
SRS, št. 20/89).

Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditve-
nimi pogoji, meje območij urejanja in površin ter meje uredi-
tvenih enot so določene v grafičnem prikazu.

III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

7. člen
Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja ureja-

nja, ureditvene enote ali površine, razen če v posebnih
pogojih ni določeno drugače.

1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega

1.1 Namembnosti območij in površin

8. člen
Funkcije območij in površin
Na vseh zemljiščih so dopustne:
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih in rekreacijskih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
V območjih za stanovanja (S) so dopustni posegi za

naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– počitniška stanovanja, vendar le kot sprememba na-

membnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hi-
šic niso dopustne,

– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih ob-
močij, ki so: trgovine osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve,
ki ne motijo okolice in katerih zazidana površina ne presega
300 m2,

– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po

površini ne presegajo 200 m2.
V območjih za stanovanja, v ureditvenih enotah v – vas

so dopustni tudi posegi za kmetijstvo. V območjih za stano-
vanja, v ureditvenih enotah e – enodružinska zazidava so

dopustni posegi za kmetijstvo le, če gre za posege na ob-
stoječih kmetijah oziroma kmetijskih objektih.

V območjih za proizvodnjo (P) so dopustni posegi za
naslednje dejavnosti:

– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti in
– kvartarne dejavnosti.
V območjih za počitniške hiše (W) so dopustni posegi

za naslednje dejavnosti:
– počitniške hiše in
– gostinstvo
koristna bivalna površina ne sme preseči 120m2.
V območjih za rekreacijo (R) so dopustne ureditve in

naprave za potrebe športa in rekreacije. Objekti niso do-
pustni.

V območjih za promet (T) so dopustne dejavnosti za
komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter siste-
mi zvez.

Na površinah razpršene gradnje (z) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:

– stanovanja,
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti.
Na kmetijskih zemljiščih (1), (2) so dopustni posegi za

naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo,
– rekreacija,
– lov in ribolov.
Na gozdnih zemljiščih (G) so dopustni posegi za na-

slednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– rekreacija,
– lov in ribolov.
Na celotnem območju ni dopustna gradnja nakupoval-

nih središč, ki bi presegla 1000 m2 bruto etažnih površin.

9. člen
Dopustne vrste posegov
Na vseh zemljiščih, razen v območjih za počitniške

hiše (W) in v območjih, za katera bodo izdelani prostorski
izvedbeni načrti, so:

– za obstoječe objekte na stavbnih zemljiščih dopust-
na vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave,
nadzidave, odstranitve objektov, dopustne so tudi spremem-
be namembnosti v dejavnosti, ki so za posamezno območje
urejanja določene v 4. členu tega odloka,

– na stavbnih zemljiščih dopustne dopolnilne gradnje,
– na stavbnih zemljiščih dopustne postavitve pomožnih

in začasnih objektov,
– izven stavbnih zemljišč dopustne postavitve pomož-

nih objektov za potrebe kmetijstva, ograje so dopustne le za
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potrebe varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, varstva vo-
da, lova in rekreacije.

V območjih za počitniške hiše (W) so za obstoječe
počitniške hiše dopustna le vzdrževalna dela, adaptacije in
rekonstrukcije; ni pa dopustno povečevanje kapacitet ali
povečevanje števila počitniških stanovanj ter spreminjanje
namembnosti.

1.3 Varstvo okolja

10. člen
Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je

potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne
vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje.

Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje
odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne grezni-
ce, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija
na čistilno napravo. Na območjih, kjer gradnja javne kanali-
zacije ni smiselna, je dopustna gradnja manjših bioloških
čistilnih naprav.

V območjih počitniških hiš do izgradnje kanalizacije ni
dovoljena priključitev na vodovod; v teh območjih tudi niso
dopustne cisterne za kurilno olje.

1.4 Rezervati in varstvena območja

11. člen
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastruktur-

nega omrežja in naprav, v območjih varstva naravne in kul-
turne dediščine, v območjih zemljišč, ki so trajno namenje-
na kmetijstvu (1. območje kmetijskih zemljišč), v varovalnih
gozdovih (Gv), v gozdovih posebnega namena (Gn) ter v
varstvenih območjih vodnih virov in voda, ki so določeni v
grafičnih prikazih, je izvajanje posegov omejeno skladno z
veljavnimi predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v 9., 39., 47.
in 48. členu tega odloka.

1.5 Območja, za katera bodo izdelani prostorski
izvedbeni načrti

12. člen
Na območjih, za katera je predvidena izdelava prostor-

skih izvedbenih načrtov, so do sprejetja le-teh dopustne le
naslednje vrste posegov:

– nujna vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije
ter dozidave in nadzidave na obstoječih objektih in napra-
vah,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v dejavnosti, ki so na podlagi 7. člena tega odloka
dopustne v tem območju,

– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav
ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške
pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta,
če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem
izvedbenem načrtu,

– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja
in naprav.

Ti posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi ure-
ditvami. Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja ob-
činska uprava Občine Jesenice na podlagi programske za-
snove ali osnutka prostorskega izvedbenega načrta.

2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor

2.1 Urbanistično oblikovanje

13. člen
Varovane robove naselij, ki so označeni v grafičnih

prikazih, je treba varovati tako, da preko njih ni dopustna
gradnja objektov.

V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v gra-
fičnih prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakri-
le kvalitetne poglede na objekte, naselja, naravne dominan-
te ali dolge poglede na okolico.

Varovane gozdne robove, živice, drevesa in naravne
oblike terena, ki so označeni v grafičnih prikazih, je treba
ohranjati in varovati tako, da se ne spremeni njihova oblika.
V varovanih gozdnih robovih sta dopustna sanitarna sečnja
in obnavljanje rastlinskih sestojev.

14. člen
Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisa-

nih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati
tudi vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi
objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja ozi-
roma zaselka.

15. člen
Novogradnje objektov na površinah, ki niso namenjene

poselitvi, so dopustne kot dopolnitve obstoječih gruč. Novi
objekti ne smejo biti postavljeni na vizualno izpostavljenih
legah.

Pomožni objekti, razen kozolcev in čebelnjakov, mora-
jo biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega objekta,
tako da objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij.

Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih
ali v neposredni bližini objektov naravne dediščine.

2.2 Arhitekturno oblikovanje

16. člen
Oblikovanje stavbne mase
Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom;

nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Stre-
šine morajo biti v istem naklonu. Cerkve, kapelice, zname-
nja, graščine in dvorci imajo lahko drugačen naklon strehe
od predpisanega naklona v pogojih za oblikovanje v uredi-
tvenih enotah. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.

17. člen
Gradbeni materiali
Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitnosive,

rjave ali rdeče barve. Dopustne so le kritine z majhnimi
strešniki. Svetla pločevinasta kritina, ki ne oksidira in ima
močen odsev, ter prosojna barvasta kritina ni dopustna.
Bakrena kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, zname-
njih, graščinah, vilah in dvorcih.

18. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave

in nadzidave
Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-

dave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objek-
tov kot za novogradnje.

Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z obli-
kovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta. Prizid-
ki z ravnimi strehami niso dopustni.



Stran 3748 / Št. 51 / 17. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije

19. člen
Rušitev
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoje-

čega poruši, je potrebno ohranjeni del obstoječega in nov
objekt povezati v v enotno oblikovano stavbno maso; naklo-
ni strešin in kritina morajo biti enaki.

2.3 Oblikovanje drugih posegov

20. člen
Ureditve rekreacijskih površin izven ureditvenih obmo-

čij naselij morajo biti izvedene brez ograj, dopustne so le
lesene ograje okrog manež. Objekti niso dopustni, tudi te
ureditve ne smejo biti vir odpadnih voda.

21. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne pred-

vsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim
manj vidnega betona. Visokodebelno vegetacijo ob vodoto-
kih je potrebno v čim večji meri ohranjati.

Glej tudi 24. člen tega odloka in obrazložitev k njemu.

22. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih

in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih
procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti
odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati
pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega de-
ževja.

Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba:
– ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša

drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali

okrepiti.

23. člen
Manjši peskokopi in gramoznice so dopustni na okolj-

sko neproblematičnih in na vidno neizpostavljenih legah. Po
končani rabi je potrebno kamnolome in gramoznice sanirati
v prvotno rabo prostora (gozd, kmetijske površine).

24. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena po-

bočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi
nagibi je potrebno zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali
zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je
treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogoča-
jo kasnejšo zasaditev z grmovnicami.

Betonske škarpe morajo biti obložene z avtohtonim
kamnom ali arhitekturno oziroma krajinsko oblikovane.

25. člen
Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah

niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena
v grafičnem prikazu. V naselju, kjer objekti krajevno značilne
arhitekture tvorijo ožine in je za te odseke v grafičnem prika-
zu določena gradbena črta, niso dopustne odstranitve teh
objektov.

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati ve-
getacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

26. člen
Ulična oprema, turistične oznake, napisi in reklame
Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locirani

tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastira-
jo značilnih pogledov ter da ne ovirajo vzdrževanja infra-
strukturnega omrežja.

Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad sleme-
nom hiš. Na objektih naravne in kulturne dediščine reklame
niso dopustne.

Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izlož-
bami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom. Podpore
nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati
v liniji robnika ali neposredno ob njem.

2.4 Pogoji za oblikovanje v tipih ureditvenih enot

Ureditvena enota enodružinska zazidava (e)

27. člen
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo na-

slednja pravila za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne

sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme
biti višji od 100 cm.

– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– višina: do VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme

biti višja od 100 cm nad terenom,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z obliko-

vanjem in materiali osnovnega objekta.
Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgovat

tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Eno-
kapnice in ravne strehe niso dopustne. Pomožni objekti kot
prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti
izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša
oziroma nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga
ima osnovna streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot
prečna streha.

Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev
za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je
lahko šotorasta.

Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri
dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m.

Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) ga-
raže niso dopustne.

Ureditvena enota vas (v)

28. člen
V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikova-

nje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno
značilne arhitekture.

Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,4,
– višina: največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu naj-

več 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,5,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Za oblikovanje objektov terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti velja:



Uradni list Republike Slovenije Št. 51 / 17. 7. 1998 / Stran 3749

– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1: 2,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Za oblikovanje obrtnih delavnic velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1: 2.
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z obliko-

vanjem in materiali osnovnega objekta. Prostostoječi po-
možni objekti morajo imeti podolgovat tloris in simetrično
dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Enokapnice in ravne
strehe niso dopustne. Pomožni objekti kot prizidki na fasa-
dah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako,
da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje
preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna
streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.

Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov
krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.

Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva
oziroma gospodarskega poslopja.

Vrtne lope morajo biti lesene; strehe vrtnih lop so lahko
šotoraste.

Postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni dopustno.
Oblikovanje ograj naj se zgleduje pri tradicionalnih pri-

merih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizon-
talnimi elementi, ali z zidovi iz kamna.

Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z
lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.

Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi
konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokroži-
tvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).

Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih
strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (tole-
ranca 10°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno
fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z
javnih površin, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.
Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe.

Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih
objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na
vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih
poslopij so dopustni v nadstropju.

Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v
lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med de-
skami ne sme biti večji od 2 cm.

Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih
ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s
steklaki niso dopustne.

Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščit-
nih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi barvi.

Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledo-
vati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilni-
mi vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, dopustne so tudi
žive meje in polni zidovi (in sicer le avtohtoni kamen). Žične
ograje so dopustne za zaščitne ograje (na primer varstvo
vodnih virov) in na športnih igriščih, drugod morajo biti zasa-
jene z živo mejo.

Višina ograje ne sme presegati 1,2 m, višina kamnite
ograje pa 1 m; višje ograje so dopustne le kot protihrupne
ali zaščitne ograje.

Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali oze-
lenjene. Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v naseljih
morajo biti obložene z naravnimi materiali (kamen, les), no-
silni del je lahko kovinski.

Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene
tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih
voznih in peš površin.

Določbe tega člena veljajo tudi za gradnjo na zazidanih
stavbnih zemljiščih izven naselij (z).

Ureditvena enota posamični objekti s svojstvenim
oblikovanjem (x)

29. člen
V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim obli-

kovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih upošte-
vati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter
jih dopolnjevati.

Ureditvena enota parkovne površine, otroška igrišča in
funkcionalno zelenje v naseljih (p)

30. člen
V ureditveni enoti parkovne površine, otroška igrišča in

funkcionalno zelenje v naseljih (p) gradnja objektov ni do-
pustna. Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna
le kot sanitarna sečnja.

3. Pogoji za določanje gradbenih parcel in
funkcionalnih zemljišč

31. člen
Gradbena parcela se določa glede na velikost in na-

membnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost
zemljišča in glede na posestne meje. Gradbena parcela za
prosto stoječ individualni stanovanjski objekt meri največ
600 m2. Pri določanju gradbene parcele kmetije se upošte-
va tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kme-
tijske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetij-
sko mehanizacijo. Gradbena parcela kmetije meri najmanj
2000 m2.

Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in
namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati
mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, da
je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

Za stanovanjske objekte je širina funkcionalnega zem-
ljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza do objekta
pa najmanj 3 m. Za kmetijske objekte je širina funkcionalne-
ga zemljišča ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa
najmanj 3,5 m. Če je dejansko zemljišče pri obstoječih
objektih manjše od funkcionalnega zemljišča, ugotovljene-
ga na osnovi navedenih meril, se upošteva dejanska površi-
na zemljišča (parcele).

4. Pogoji za prometno urejanje in urejanje sistemov
zvez

32. člen
Prometno urejanje
Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno

višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vho-
dov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.

Trase prometnic ne smejo posegati v brezna, jame,
izvire ter sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je treba
izvesti ustrezne propuste.

Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba te poti na novo urediti in označiti.

33. člen
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke naj-

več 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih
mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
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34. člen
Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni

motorni promet (trgovine, gostilne, servisi, delavnice za po-
pravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne
manjše deponije, je treba zagotoviti parkirne prostore oziro-
ma deponije na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na
skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj.

Parkirišča pri objektih terciarnih in kvartarnih dejavnosti
morajo biti locirana ob objektu ali za njim, kadar to dopušča-
jo prostorske možnosti.

35. člen
Sistemi zvez
Ob medkrajevnih kablih za zveze je v trimetrskem pasu

dopustna le gradnja komunalnih naprav.
Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih

anten niso dopustne.

5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje

36. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene

na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem
obrambe in zaščite.

Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v
teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je
potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani
odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohto-
nimi grmovnicami.

Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba
postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih
naselja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Ravne
strehe niso dopustne, naklon strehe mora biti 35° do 45° in
prilagojen sosednjim objektom. Postavitve teh objektov v
območjih varstva naravne in kulturne dediščine niso do-
pustne.

37. člen
Odvajanje odpadnih voda
Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo

odvajati površinsko ali v ponikovalnice. Meteorne vode s
parkirišče je potrebno odvajati preko lovilcev olj.

38. člen
Energetska oskrba
Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri va-

rovanih pogledov.

39. člen
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad sleme-

nom in na objekte kulturne dediščine.

40. člen
Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih

morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah,
imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno eno-
stavno čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad in ste-
klovino naj bodo v naseljih postavljena v bližini trgovin ali
parkirišč. Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih mo-
rajo biti urejena v sklopu ograje – zidu pokopališča, vendar
ne na vidno izpostavljeni lokaciji.

6. Pogoji za varstvo voda

41. člen
Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred

onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razme-
rah in za požarno varnost.

Varstvo in ureditev vodotokov ureja tudi odlok o vodah
v občini.

42. člen
Za potrebe vzdrževanja vodotokov je treba zagotoviti

najmanj 10-metrski odmik objektov od roba brežine, razen
za mline, žage in male hidroelektrarne. Za vse posege v tem
pasu je potrebno pridobiti mnenje pristojnega upravnega
organa za varstvo voda in pristojnega zavoda za varstvo
naravne dediščine.

43. člen
Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. malih

hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic) mora investitor na
odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo
vodotoka zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga
določi pooblaščena strokovna institucija. Odvzem vode ne
sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi
ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor za-
gotoviti ustrezen prehod rib.

Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče pa
sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji. Od-
večni odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali ga
nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah,
deponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na
zajetjih, ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne
betonske površine.

V lokacijskem postopku je potrebno uskladiti zahteve
vseh uporabnikov vode na vplivnem območju.

Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti strojnica po-
stavljena nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimen-
zij, ki jih narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice
s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če
se strojnica nahaja v poplavnem območju, je to lokacijo
potrebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Stroj-
nica ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali
intervencijskih del. Streha mora biti simetrična dvokapnica z
naklonom 35° do 45°. Ograje okrog strojnice niso dopust-
ne.

7. Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne
dediščine

44. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili narav-

no ali kulturno dediščino, niso dovoljeni.
Odstranitev korit napajališč na osrednjih vaških prosto-

rih ni dopustna.
Za vse posege na objektih in v območjih naravne in

kulturne dediščine je potrebno pridobiti strokovno mnenje
pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
To so:

– naravna dediščina: soteska Save, dolina Završnice,
vrh Ajdne in vrh Smolnika, vaška lipa v Vrbi;

– arheološka dediščina: villa rustica pri Rodinah, ne-
kropola v Smokuču;

– umetnostna dediščina: zidana kapelica pod Gojzda-
šnico v Završnici, zidana kapelica v Žirovnici, znamenje pri
cerkvi sv. Radegunde na Bregu, zidana kapelica sredi Za-
breznice, zidana kapelica v Zabreznici ob cesti proti Brezni-
ci, zidana kapelica v Breznici ob cesti proti Vrbi, zidana
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kapelica na zahodnem robu Doslovč, zidana kapelica ob
poti iz Doslovč proti Završnici, znamenje na polju južno od
Smokuča, zidana kapelica južno od Rodin, širše območje
okrog cerkve sv. Marka v Vrbi;

– etnološka dediščina: vaško jedro v Selu, Zabreznici,
Smokuču in Vrbi

ter območje predvidenega krajinskega parka Karavan-
ke – Kamniško-Savinjske Alpe.

IV. POSEBNE DOLOČBE ZA POSEGE V PROSTOR

45. člen
J5 W4 Javorniški rovt
– Gradnja stanovanjskih hiš in sprememba namembno-

sti počitniških hiš v stanovanja je dopustna pod pogojem, da
so objekti priključeni na kanalizacijsko omrežje in na čistilno
napravo.

46. člen
J6 S1 Potoki
– V nizu objektov severno od ceste od vaškega križišča

do potoka je potrebno pri novih posegih ohranjati značilno
orientacijo v smeri sever – jug.

47. člen
J6 S2/2 Moste
– Prostostoječi pomožni objekti niso dopustni.

48. člen
J6 S2/4 Moste
– Mline in žage v soteski Završnice je potrebno ohra-

njati. V soteski zahodno od železniškega mostu so dopustne
hrupne dejavnosti, novogradnje stanovanjskih objektov niso
dopustne.

– V smeri pogledov z juga na cerkev sv. Martina, ozna-
čenih v grafičnih prikazih, niso dopustne novogradnje in
nadzidave objektov, dozidave so dopustne le v smeri proč
od cerkve.

49. člen
J6 S3/2 Žirovnica
– V območju križišča magistralne ceste s cesto proti

Zabreznici oziroma Begunjam so na parcelah št. 22/2,
22/3, 22/4 in 22/5 dopustne postavitve objektov zgolj za
namene terciarnih in kvartarnih dejavnosti, vendar tako, da
se ohranijo pogledi na cerkev sv. Martina.

50. člen
J6 S5 Zabreznica
– Nadzidave stanovanjskih blokov niso dopustne. Pri

rekonstrukciji strehe je dopustna ureditev mansardnih sta-
novanj.

– V nizu objektov ob cesti med regionalno cesto in
vaškim trgom je potrebno ohranjati značilno orientacijo ob-
jektov v smeri severozahod–jugovzhod ter podedovano grad-
beno črto.

– Za objekt na parceli št. 32/105 k.o. Doslovče niso
dopustne dozidave, nadzidave, postavitve pomožnih objek-
tov in postavitve ograj, dopustna je zasaditev žive meje do
višine 1,5 m.

51. člen
J6 S6 Breznica
– Na parcelah št. 32/73 in 32/74 je dopustna razširi-

tev pokopališča ali ureditev javnih zelenih površin.

– Potrebna rekonstrukcija ceste Žirovnica–Breznica se
mora odmakniti od zidu pokopališča, da bo možna ureditev
peš oziroma kolesarske steze in potekati tako, da se izboljša
preglednost ovinka pred cerkvijo.

– Na parcelah št. 73 in 74 južno od ceste Žirovnica–
Breznica ni dopustna nova gradnja.

52. člen
J6 S8/3 Smokuč – novi del
– Sprememba namembnosti objektov ali delov objek-

tov iz stanovanjske v druge rabe ni dopustna.
– Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in

naklon strešin 35°.
– Kritina je cementni strešnik.
– Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ

0,8 m.
– Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.

53. člen
J6 S9 Rodine
– Na parceli št. 1062 in 1683/1 k.o. Doslovče je

dopustna le razširitev pokopališča. Zid pokopališča mora
biti izveden sorodno zidu okrog parcele št. 1063 k.o. Do-
slovče.

– Na parceli št. 1063 k.o. Doslovče niso dopustne
gradnje novih objektov.

– Prostor s pogledi z jugozahodne strani na cerkev sv.
Klemna je nezazidljiv.

– Za ureditveno enoto e+ veljajo naslednje določbe:
a) Sprememba namembnosti objektov ali delov objek-

tov iz stanovanjske v druge rabe ni dopustna.
b) Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in

naklon strešin 35°.
c) Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ

0,8 m.
d) Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.

54. člen
J6 /S10 Breg
– Pri cerkvi sv. Radegunde na sosednjih mejnih parce-

lah niso dopustne dopolnilne gradnje objektov in nadzidave,
dozidave so dopustne le v smeri od cerkve.

– Posegi preko zahodnega roba vasi, ki bi vplivali na
naravno podobo terase in na gozdni rob, niso dopustni.

55. člen
J6 S11 Vrba
– Na parceli št. 627 dozidave niso dopustne v smeri

proti jugu.
– Na parceli št. 1165 dozidave v smeri proti cerkvi sv.

Marka niso dopustne.
– Potrebno je varovanje in ohranjanje vaške lipe s

kamni.

56. člen
J6 R1 Golf
– Na stavbnem zemljišču na severovzhodnem vogalu

parcele št. 1135/3 je dopustna le postavitev objektov za
potrebe vzdrževanja športnih in rekreacijskih površin.

57. člen
J6 R2 Završnica
– V času prireditev je dopustna postavitev začasnih

objektov in naprav, ki pa jih je potrebno odstraniti takoj po
zaključku prireditve.
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– Dopustne so le ureditve za rekreacijske dejavnosti, ki
ne presegajo mejnih vrednosti ravni hrupa, kot jih za
I. stopnjo varstva določa uredba o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju.

58. člen
J6/R3 Skakalnice Završnica
– Z ureditvami ni dovoljeno sprožati erozijskih proce-

sov. Vse naprave morajo biti izvedene tako, da tudi njihova
uporaba ne povzroča erozije.

– Dopustne so le ureditve za rekreacijske dejavnosti, ki
ne presegajo mejnih vrednosti ravni hrupa, kot jih za
I. stopnjo varstva določa uredba o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju.

– V času prireditev je dopustna postavitev začasnih
objektov in naprav, ki pa jih je potrebno odstraniti takoj po
zaključku prireditve.

59. člen
Pašniki na Rebri
– Potrebno je ohranjanje kvalitetnega visokodebelne-

ga drevja na pašnikih, še posebej pa skupine dreves nad
Zabreznico in nad Smokučem ter gozdiček na terasi med
Doslovčami in Smokučem.

60. člen
Pobočja Stola in Belščice
Na pobočjih Stola in Belščice so dopustna le zavarova-

nja pobočij, ureditve hudournikov ter sanitarna sečnja. Na
zazidanih stavbnih zemljiščih so dopustna vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije ter odstranitve obstoječih ob-
jektov in naprav.

V. KONČNE DOLOČBE

61. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok

o prostorskih ureditvenih pogojih za vasi pod Stolom – plan-
ska celota J6 (Uradni list RS, št. 15/91) in tiste določbe
prostorskih ureditvenih pogojev za območje planskih celot
J1, J2, J3 in J5 (Uradni list RS, št. 15/91), ki se nanašajo
na planske celote J2, J3 in J5.

62. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizaci-

jam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu
Občine Jesenice, pristojnem za urejanje prostora, in pri
krajevnih skupnostih Planina pod Golico, Javornik Koroška
– Bela in Žirovnica.

63. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

64. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-1/97
Jesenice, dne 18. junija 1998.

Župan Predsednik
Občine Jesenice  Občinskega sveta

dr. Božidar Brudar l. r. občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

KAMNIK

2336. Sklep o določitvi nove cene programov za
predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
Kamnik

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97),
je Občinski svet občine Kamnik na 37. seji dne 1. 7. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi nove cene programov za predšolsko

vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik

1. člen
Cene programov:
Prva starostna skupina  49.431,00 SIT
Druga starostna skupina  39.212,00 SIT
Razvojni oddelek 163.418,00 SIT
Zunanja priprava

na šolo (300 ur) 119.126,30 SIT/oddelek
Cicibanove urice (80 ur) 36.462,70 SIT/oddelek
Poldnevni program 20.746,00 SIT

2. člen
Najvišji mesečni prispevek staršev (80% cene progra-

ma):
Prva starostna skupina 39.545 SIT
Druga starostna skupina 31.370 SIT
Poldnevni program 16.597 SIT

3. člen
Letni prispevek staršev
Zunanja priprava na šolo 5.400 SIT
Cicibanove urice 5.000 SIT

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ
Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 60/97).

5. člen
Ta sklep prične veljati 1. 9. 1998.

Št. 38001-8/98
Kamnik, dne 1. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

MENGEŠ

2337. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/95) je Občinski svet občine
Mengeš na 40. seji dne 8. 7. 1998 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 2867/4, neplod-

no, v izmeri 12 m2, k.o. Mengeš, ki je družbena lastnina v
splošni rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane družbe-

na lastnina v upravljanju Občine Mengeš oziroma njena last.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 535/98
Mengeš, dne 8. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mengeš

Alojzij Janežič l. r.

NOVO MESTO

2338. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 in
70/97) in 72. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Ob-
činski svet mestne občine Novo mesto na 34. seji dne
26. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Novo mesto za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Mestne občine Novo mesto za leto 1997.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto

za leto 1997 izkazuje:

prihodke  v višini 3.259,162.774,28 SIT
odhodke  v višini 3.233,948.025,68 SIT
presežek prihodkov v višini 25,214.748,60 SIT

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v

znesku 25,214.748,60 SIT se razporedi v letu 1997 za
izplačilo glavnice 6. kupona obveznic Občine Novo mesto.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne ob-

čine Novo mesto je sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 012-5/98-12
Novo mesto, dne 26. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

OSILNICA

2339. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov
(1) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Osilnica–
dopolnitev 1998,
(2) lokacijskega načrta poteka cestne povezave
Kočevska Reka–Osilnica, odsek Dragarji–
Zgornji Čačič

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 25/95 in 35/95), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 36/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Osilnica na 34. redni seji dne 13. 7. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov

(1) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine
Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Osilnica – dopolnitev 1998

(2) lokacijskega načrta poteka cestne povezave
Kočevska Reka–Osilnica, odsek Dragarji–Zgornji
Čačič

1. člen
Javno se razgrneta (1) osnutek sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočev-
je za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Osilnica – dopolnitev 1998, ki se
nanaša na spremembe in dopolnitve programske zasnove
za izdelavo lokacijskega načrta poteka cestne povezave Ko-
čevska Reka–Osilnica, odsek Dragarji–Zgornji Čačič ter (2)
osnutek lokacijskega načrta poteka cestne povezave Ko-
čevska Reka–Osilnica, odsek Dragarji–Zgornji Čačič.

2. člen
Osnutka iz 1. člena tega sklepa bosta razgrnjena v

prostorih Občine Osilnica vsak delovni dan od 7. do
15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava obeh osnutkov. Obveščanje občanov o javni obravnavi
bo organizirano na krajevno običajen način.
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3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-

ni lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Osilnica.

Št. 002-346/98
Osilnica, dne 13. julija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica

Mladen Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2340. Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske
Konjice

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 32/93),
12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavno-
sti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
Uradni list RS, št. 26/90), 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 53/95) in na podlagi 54., 55., 56. in 57. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95), je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 17. 6.
1998 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopa-

liške in pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč na ob-
močju Občine Slovenske Konjice.

2. člen
Na območju Občine Slovenske Konjice so naslednja

pokopališča:
1. Pokopališče Slovenske Konjice:
naselja: mesto Slovenske Konjice, Blato, Prevrat, Zg.

Pristava, Bezina,
Brdo, Gabrovnik, Strtenik, Vešenik, Breg pri Konjicah,

Konjiška vas, Nova vas pri Konjicah, Prežigal, Sp. Pristava,
Perovec, Preloge pri Konjicah, Zeče, Polene, Dobrava pri
Konjicah, Gabrovlje, Sp. Preloge, Škalce, Tepanje, Dobr-
než in Tepanjski vrh.

2. Pokopališče Loče pri Poljčanah:
naselja: Loče pri Poljčanah, Kravjek (del), Mlače, Kob-

le, Mali breg, Podob, Lipoglav, Ostrožno, Penoje, Podpeč
ob Dravinji, Zbelovo, Zbelovska gora, Sp. Laže, Klokočov-
nik in Suhadol.

3. Pokopališče Jernej pri Ločah:
naselja: Jernej pri Ločah, Kolačno, Petelinjek, Brezje

pri Ločah, Ličenca, Kravjek (del), Selski vrh in Zg. Laže.
4. Pokopališče Žiče:
naselja: Žiče in Draža vas.
5. Pokopališče Špitalič:
naselja: Špitalič, Sojek, Stare Slemene, Tolsti vrh, Kra-

berk in Škedenj.

3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih, ne gle-

de na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na določenem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče na-

menjeno,
– umrli v sosednjem naselju ali kakšnem drugem kraju,

če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo
svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopa-
lišče.

4. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega po-
mena.

Pokopališča na območju Občine Slovenske Konjice so
sanitarno-komunalni objekti. Njihovo upravljanje Občina Slo-
venske Konjice s pogodbo prenese krajevnim skupnostim
oziroma jih bo upravljala preko Javno komunalnega podjetja
Slovenske Konjice, medtem ko bodo pogrebne storitve
opravljale krajevne skupnosti same kolikor bodo to želele
oziroma jih bo vršila Občina Slovenske Konjice preko kon-
cesionarja z dajanjem koncesij na podlagi javnega razpisa
oziroma na podlagi vloge o zainteresiranosti.

Pred podelitvijo koncesije, se preveri mnenje krajevne
skupnosti, kjer se pokopališče nahaja, ali krajevna skupnost
želi upravljati z pokopališčem in vršiti pogrebne storitve ali
naj Občina Slovenske Konjice podeli koncesijo koncesio-
narju.

5. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na podlagi

ureditvenega načrta, skladno z dolgoročnim družbenim pla-
nom Občine Slovenske Konjice.

O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih po-
kopališč po predhodnem soglasju sanitarne inšpekcije in v
skladu s prostorsko dokumantacijo odloči, na predlog župa-
na, občinski svet. Pri opustitvi pokopališča je treba pridobiti
mnenje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

II. UREJANJE POKOPALIŠČ

6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali ograjo ali

zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih
objektov.

Mrliško vežo za čuvanje umrlih morajo imeti vsa poko-
pališča.

Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj ne smejo
pritrjevati nagrobne plošče.

Vsako pokopališče mora imeti garderobo za pokopa-
liščne delavce, shrambo za orodje, prostor za odlaganje
spomenikov, urejen prostor za zbiranje in odvoz odpadkov,
možno oskrbo z vodo in elektriko, dostop z motornimi vozili
in parkirišče.

Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne sme-
jo segati preko grobnega prostora.

Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmi-
čevja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in
soglasjem upravljalca pokopališča.

7. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve

na pokopališčne oddelke in grobove.
Z načrtom razdelitve se določi razdelitev grobnih pro-

storov na vrstne grobove, grobnice, grobišča, žarne grobo-
ve, prostore za anonimne pokope ter za raztrositev pepela.
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Upravljalec pokopališča lahko določi poseben prostor
na pokopališču za skupen pokop umrlih oseb v primeru
elementarnih in drugih nesreč.

8. člen
Mere vrstnega groba so naslednje:
– za enojni grob dolžina 2,40 m in širina 1,20 m,
– za dvojni grob dolžina 2,40 m in širina 2,40 m,
– za otroški grob, do 10 let starosti, polovične mere

enojnega groba.
Minimalne mere za grob so:
– dolžina 2 m,
– globina 1,80 m, oziroma najmanj 1,20 za otroški

grob,
– razmak med grobovi 0,40 m.
Upravljalec pokopališča lahko določi tudi grobove, ki

so večjih dimenzij, kolikor je to v skladu z načrtom ureditve
pokopališča.

Velikost in obliko žarnega groba določi upravljalec po-
kopališča v skladu z načrtom razdelitve.

Na starih pokopališčih se morajo grobovi in razmak
med grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, po možnosti pa
z opustitvijo kakšnega groba stanje prilagoditi novim poko-
pališčem. Iz tega so izvzeti spomeniki in nagrobniki večje
kulturne in materialne vrednosti. Na starih pokopališčih se
grob širine nad 1,50 m tretira kot družinski grob.

9. člen
Dodelitev novega grobnega prostora se opravi po vrst-

nem redu, razen v primerih:
– kadar gre za pokop v dvojni (družinski) grob,
– kadar gre za pokop v enojni grob po poteku miroval-

ne dobe,
– kadar gre za pokop v grobnico,
– kadar gre za pokop žare.
Žare s pepelom se shranjujejo v žarnih grobovih ali v

obstoječih klasičnih grobovih in grobnicah. V en žarni grob
je lahko shranjenih več žar.

Pokop v tuj grob brez dovoljenja dotedanjega najemni-
ka grobnega prostora ni dovoljen.

Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je
dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od
10 let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na
katerem je pokopališče.

Grob se sme izjemoma odpreti pred potekom miroval-
ne dobe in umrlega prenesti na drugo pokopališče oziroma
grob po poprejšnjem soglasju najemnika grobnega prostora
in z dovoljenjem za zadeve zdravstvenega varstva pristojne-
ga občinskega upravnega organa oziroma z dovoljenjem
organa, pristojnega za kazenski postopek.

Ob ponovnem pokopu ali v primeru iz prejšnjega odstav-
ka tega člena, lahko posega v grobni prostor samo upravlja-
lec pokopališča oziroma koncesionar.

10. člen
Prevoz pokojnika se sme opraviti praviloma le s poseb-

nim vozilom, katerega priskrbi upravljalec pokopališča ali
organizator pogrebne svečanosti.

III. POGREBNE STORITVE

11. člen
Svojci umrlega so dolžni upravljalcu pokopališča oziro-

ma koncesionarju prijaviti pokop umrlega najmanj 36 ur
pred pokopom z dokazilom o prijavi smrti pristojnega organa.

12. člen
Čas pokopa določi upravljalec pokopališča oziroma

koncesionar sporazumno z naročnikom pogreba.

13. člen
Pogrebno dejavnost izvajajo krajevne skupnosti, koli-

kor bodo zainteresirane oziroma koncesionar, kot izbirno
gospodarsko javno službo, katerega izbere občinski svet v
skladu z koncesijskim aktom in v skladu s tem odlokom.

14. člen
Cene pogrebnih storitev določa s cenikom koncesio-

nar na podlagi pridobljenega soglasja Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice.

IV. POGREBNE SVEČANOSTI

15. člen
Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določbami

tega odloka in v skladu z dogovorom med svojci in upravljal-
cem pokopališča oziroma koncesionarjem pri čemur se upo-
števa volja umrlega.

16. člen
Umrli se po prevozu na pokopališče položi v mrliško

vežico.
Kolikor želijo svojci umrlega, da leži pokojnik doma, je

to dovoljeno, kolikor ni v nasprotju z določili tega odloka in
zakonov.

17. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna, razen če se na

podlagi volje umrlega oziroma naročnika pogreba opravi
anonimni pogreb ali pogreb v ožjem družinskem krogu.

18. člen
Pogreb s pokopom umrlega je komemoracija in ima

značaj javne pietete.
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove

krste ali žare z mrliškega odra.
Na željo svojcev umrlega in če je pokojnik tako želel

lahko temu sledi maša in drugi verski obredi.
Udeleženci pogreba se v sprevodu do groba razporedi-

jo na krajevno običajen način. Ko pride pogrebni sprevod
do groba, se krsta s pokojnikom položi v grob.

Pri odprtem grobu sledi verski obred, če je pri pogreb-
ni svečanosti prisoten predstavnik verske skupnosti, nato
sledijo poslovilni govori ter petje žalostink.

Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od po-
kojnika z mimohodom.

19. člen
Če pri pogrebnih svečanostih sodeluje tudi častna eno-

ta z vojaškim ali lovskim strelnim orožujem, ki izstreli častno
salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je potrebno zagotoviti
varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren povelj-
nik ali vodja častne enote.

20. člen
Za organizacijo in potek pogrebov predstavnikov obo-

roženih sil Republike Slovenije in pripadnikov Ministrstva za
notranje zadeve, veljajo njihova pravila.

21. člen
Najkasneje eno uro po poteku svečanosti je potrebno

grob zasuti in ga urediti začasno tako, da ne poškoduje
sosednjih grobov.
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V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

22. člen
Sorodniki pokojnika sklenejo ob prijavi pokopa najem-

no pogodbo za grob z upravljalcem pokopališča oziroma
koncesionarjem. Ob sklenitvi pogodbe se plača najemnina
za grob, ki jo določi občinski svet s posebnim sklepom.

Z vplačilom najemnine za grob je plačano tudi vzdrže-
vanje pokopališča oziroma skupnih naprav.

Najemnina se plačuje letno.

23. člen
Najemnik pridobi pravico razpolaganja z grobom s skle-

nitvijo najemne pogodbe z upravljalcem pokopališča oziro-
ma koncesionarjem, ki mora vsebovati predvsem:

– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca,
– čas prvega najema, ki ne sme biti krajši od 10 let,
– višino najemnine,
– rok rednega plačila,
– dolžnost najemnika, da pred iztekom pogodbe le-to

obnovi.
24. člen

Pogodba se lahko razveljavi v naslednjih primerih:
– če najemnik groba ne poravna najemnine za preteklo

leto po predhodnem izkazanem osebnem opozorilu; pogod-
ba se lahko razveljavi šele po petih letih od zadnjega plačila
najemnine,

– če najemnik ne vzdržuje groba,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Po razveljavitvi se smatra grob kot opuščen do konca

mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu v
najem. Kolikor gre za grobišče, ki se tretira kot kulturni
spomenik, lahko grob ostane in ga prevzame v upravljanje
upravljalec pokopališča.

Če gre za odstranitev spomenikov, ki so kulturnega
značaja in večje materialne vrednosti, se določi poseben
prostor za shranjevanje spomenikov.

Najemnik je dolžan odstraniti opremo na grobu v roku
30 dni po razveljavitvi pogodbe.

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
POKOPALIŠČA OZIROMA KONCESIONARJA

25. člen
Upravljalec pokopališča oziroma koncesionar:
– vodi evidenco o umrlih, ki so na pokopališču poko-

pani,
– vodi evidenco najemnikov grobov,
– vodi kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za do-

volitev pokopa,
– poskrbi za izdelavo ureditvenih načrtov, ki jih potrdi

Občinski svet občine Slovenske Konjice,
– vodi ustrezno evidenco prihodkov in odhodkov ter v

zvezi s tem tudi ustrezno finančno poslovanje,
– daje soglasja k načrtom za postavitev spomenikov,
– sklepa pogodbe in izdaja splošne akte, s katerimi se

ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev v skladu
s tem odlokom,

– upravlja druge naloge po veljavnih predpisih,
– grobove, ki nimajo svojcev ali zavezancev vzdržuje

na stroške Občine Slovenske Konjice, najdlje 10 let,
– skrbi za sprotno vzdrževanje in urejanje komunalne

infrastrukture, mrliške vežice in drugih objektov,

– spremlja splošno stanje na pokopališču ter o tem
poroča Občini Slovenske Konjice.

26. člen
Upravljalec pokopališča oziroma koncesionar je dolžan

zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu
grobov, ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec
pokopališča oziroma koncesionar izročiti upravičencu oziro-
ma občini.

VII. VZDRŽEVANJE ČISTOČE, REDA IN MIRU
NA POKOPALIŠČU

27. člen
Najemniki grobov in obiskovalci pokopališč so dolžni:
– vzdržati se vseh dejanj, s katerimi bi žalili umrle in

svojce umrlih,
– redno vzdrževati grobove in odlagati smeti in druge

odpadke na za to določena mesta,
– odlagati zemljo, robnike in druge materiale, ki osta-

nejo od prenove grobov na mesta določena za odlaganje
odpadkov,

– skrbeti za to, da ne poškodujejo drugih grobov.

28. člen
Na pokopališču je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, razgrajanje in podobno,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– odlaganje odpadkov zunaj prostorov namenjenih za

odlaganje,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških pro-

storov,
– vodenje živali po pokopališču.

29. člen
Za red in vzdrževanje pokopališč je odgovoren uprav-

ljalec pokopališč oziroma koncesionar, za urejenost groba
pa najemnik groba.

Pokopališke poti, gradbe, ograje, žive meje, mrliško
vežico in druge komunalne naprave mora vzdrževati uprav-
ljalec pokopališča oziroma koncesionar. Za cerkvene objek-
te v sklopu pokopališča skrbi cerkev sama.

Upravljalec pokopališča oziroma koncesionar in na-
jemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževa-
nju groba.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje

posameznik:
– če uredi grob v nasprotju z načrtom ureditve pokopa-

lišča oziroma načrtom razdelitve,
– če postavi ali odstrani nagrobni spomenik oziroma

spremeni arhitektonsko zasnovo groba brez soglasja uprav-
ljalca pokopališča,

– če koga ovira, da ne more svobodno in nemoteno
prisostvovati javni pogrebni svečanosti,

– če brez vednosti upravljalca pokopališča spremeni
potek javne pogrebne svečanosti,

– če ne vzdržuje redno groba,
– če preproda grobni prostor,
– če odtuji predmete z grobov, mrliške veže in pokopa-

liških objektov,
– krši določbe 27. in 28. člena tega odloka.
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31. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 200.000 SIT se kaznu-

je za prekršek upravljalec pokopališča oziroma koncesio-
nar:

– če ne skrbi za vzdrževanje objektov in naprav ter poti
in zelenic v skladu z načrtom ureditve pokopališča,

– če ne zagotavlja primeren red in snago v mrliški
vežici in na pokopališču,

– če ne organizira javne pogrebne svečanosti v skladu
s tem odlokom ali če jo izvede drugače, kot je določeno s
tem odlokom,

– če ne zasuje grob v določenem času,
– če opravi pokop v nasprotju s 4. alineo 25. člena

tega odloka,
– če ne vodi evidenco o grobovih ali pokopanih in

evidenco o sklenjenih pogodbah za grobove,
– če ne določi enotnega obeležja do postavitve spo-

menika,
– če ne vodi katastra komunalnih naprav na pokopa-

lišču.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
V treh mesecih od uveljavitve tega odloka sprejme

upravljalec pokopališča pravilnik o pokopališkem redu, ki ga
predloži v potrditev Občinskemu svetu občine Slovenske
Konjice. Upravljalec pokopališča oziroma koncesionar uskla-
di svoje poslovanje s tem odlokom v roku štirih mesecev od
njegove uveljavitve.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo

pristojne inšpekcije, komunalni nadzornik Občine Sloven-
ske Konjice in pooblaščeni delavci upravljalca pokopališča
oziroma koncesionarja.

34. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati odlok o

pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
SRS, št. 17/87), odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Uradni
list SRS, št. 28/89) in odlok o javnih pogrebnih svečanostih
na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št.
17/87).

35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 01200-8/98-9101
Slovenske Konjice, dne 17. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim dipl. ek. l. r.

VRHNIKA

2341. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Ceste pod Hruševco

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,

14/95) in 29. člena statuta Občina Vrhnika (Uradni list RS,
št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne
18. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste

pod Hruševco

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstruk-

cijo Ceste pod Hruševo, ki ga je izdelal Primis Vrhnika, d.d.,
oktobra 1997, pod št. 48/97.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
– besedilo odloka o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– grafični del:
– izsek iz dolgoročnega plana 1:5000
– geodetski in katastrski načrt 1:500
– načrt obodne parcelacije 1:500
– ureditvena in prometno-tehnična situacija 1:500
– ureditvena in prometno-tehnična situacija – faze

1:1000
– normalni profil 1:50
– zbirni načrt komunalnih vodov 1:500
– elementi zakoličbe ceste 1:500
– vzdolžni profil 1:50/1000

II. OPIS MEJE UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Predvideni poseg vključuje naslednje parcele:
– k.o. Vrhnika: 2854/1 (Ljubljanska cesta), 2689/2,

2693/8, 2693/10, 2693/2, 2689/4, 2898, 2699/14, 2897,
2903/2, 2860/5, 2672/1, 2903/1, 2860/4, 2672/2,
2672/6, 2658/8, 2659/4, 369, 560, 2659/2,
2656/4/3/12/58/14/55/16/54/18/68/52/20/50/22,
2850/1 (Robova cesta), 2614/2/4, 2658/3/5, 370,
2658/11/4/6, 2675/61, 472, 2669/2, 2860/6, 2669/3,
2675/68, 2860/5/9, 2900/19/5, 2689/1, 2690/2,
2688/4, 2656/5 (uvoz v POC), 2656/1/2, 2503/2,

– k.o. Stara Vrhnika: 2286/1, 2284/2/1, 2450 (cesta v
Ligojno), 2282/2, 2285/2, 2130/2, 2455 (cesta na Staro
Vrhniko), 2130/1, 2129, 2124, 2128/1, 2103.

Površina ureditvenega območja Ceste pod Hruševco zna-
ša ca. 2 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
IN OBLIKOVANJE  POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Območje znotraj opisanih meja je namenjeno rekonstruk-

ciji Ceste pod Hruševco vključno s križišči s Tržaško cesto in
Robovo cesto, Robove ceste s križiščem v Staro Vrhniko,
novogradnji parkirnega prostora ob podjetniško obrtni coni
(POC), zgraditvi kolesarske steze, hodnika za pešce in avtobu-
snih postajališč ter ureditvi priključkov dovoznih poti na posa-
mezne parcele, izgradnji omrežja komunalnih vodov in ureditvi
odvodnjavanja jarkov v vplivnem območju ceste.

5. člen
Normalni profil rekonstruirane Ceste pod Hruševco od

Robove ceste do križišča s Kolodvorske ima elemente:
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– vozišče 2 × 3 m
– enostranski ločilni zeleni pas 1 m
– enostranska dvosmerna
kolesarska steza 1 × 2,25 m
– enostranski dvosmerni
hodnik za pešce 1 × 1,80 m
bankina 2 × 0,50 m
Skupaj 12,05 m
Normalni profil Ceste pod Hruševco od priključka Kolod-

vorske ceste do Ljubljanske ceste:
– vozišče 2 × 3 m
– obojestranski ločilni
zeleni pas 2 × 1 m
– obojestranska kolesarska
steza 2 × 1,5 m
– obojestranski hodnik 2 × 1,2 m
Skupaj 13,4 m
Normalni profil rekonstruirane Robove ceste ima ele-

mente:
– vozišče 2 × 3 m
– zavijalni pas 1 × 3 m
– obojestranska kolesarska
steza 2 × 1,75 m
– obojestranski hodnik za
pešce 2 × 1,25 m
– bankina 2 × 0,50 m
Skupaj 13 m

6. člen
Odsek Ceste pod Hruševco od križišča z Robovo cesto

do dovozne ceste v POC se prestavi proti jugovzhodu za ca.
47 m. Os nove trase poteka vzporedno z objekti v POC.
Preostala trasa se ne spreminja razen pri priključku na Ljubljan-
sko cesto, kjer se os premakne proti jugu za ca. 15 m, tako da
sovpada z osjo Opekarske ceste. Os Robove ceste se prestavi
proti severovzhodu za ca. 3 m.

7. člen
Cesta pod Hruševco od prikjučka na Ljubljansko cesto do

križišča s Kolodvorsko ulico se širi obojestransko, naprej do
uvoza v POC se širi na severno stran in naprej do priključka na
Robovo cesto, je novogradnja.

Robova cesta se širi na severovzhodno stran.

8. člen
Rekonstrukcija Ceste pod Hruševco in Robove ceste za-

jema naslednja območja križišč:
– Cesta pod Hruševco–Ljubljanska cesta,
– Cesta pod Hruševco–Robova cesta,
– Robova cesta–cesta v Staro Vrhniko–cesta v POC.
Prvi dve križišči imata obliko “T” križišča z dodatnim pa-

som za leve zavijalce. Cesta pod Hruševco, kot priključna
cesta se v območju križišča rekonstruira tako, da ima dodaten
pas za leve zavijalce. Njena os se na Ljubljansko in Robovo
cesto priključuje pravokotno.

Križišče Robova cesta–cesta v Staro Vrhniko–cesta v
POC je polno štirikrako križišče. Kraka na smeri Vrhnika–
Horjul se razširita s pasom za leve zavijalce.

Neprednostni krak iz območja POC se priključi pravokot-
no, krak iz smeri Stara Vrhnika pa pod kotom 75°.

9. člen
Za varno odvijanje kolesarskega prometa se zgradi:
– na odseku od Robove ceste do Kolodvorske ceste

enostranska dvosmerna kolesarska steza širine 2,25 m,
– na odseku od kolodvorske ceste do Ljubljanske ceste

dvostranska enosmerna kolesarska steza širine 1,5 m,
– na Robovi cesti dvostransko enosmerno kolesarsko ste-

zo širine 1,75 m.
V križišču z Ljubljansko cesto se kolesarski stezi priključi-

ta na obstoječo.

Kolesarski promet na Robovi cesti se izven ureditvenega
območja usmeri na obstoječe vozišče.

10. člen
Hodnik za pešce na Cesti pod Hruševco na odseku:
– Robove ceste do Kolodvorske ceste je enostranski dvo-

smeren, širine 1,80 m in poteka ob kolesarski stezi,
– Kolodvorska cesta do Ljubljanske ceste je dvostranski

enosmeren, širine 1,2 m in poteka ob kolesarskih stezah.
Hodnik za pešce na Robovi cesti je dvostranski enosmer-

ni, širine 1,25 m in poteka ob kolesarski stezi.
V križišču z Ljubljansko cesto se hodnika za pešce priklju-

čita na obstoječega.
V križišču z Robovo cesto se peš promet, ki poteka pod

brežino učnega centra spelje po prehodu za pešce na obstoje-
či pločnik.

11. člen
Na Cesti pod Hruševco sta kolesarska steza in hodnik za

pešce ločena od vozišča z ločilnim zelenim pasom širine 1 m,
na odseku Ljubljanska cesta–Kolodvorska ulica je obojestran-
ski zeleni ločilni pas širine 1 m.

12. člen
Obstoječa uvoza v POC iz Robove ceste se opustita.
Nov uvoz se uredi po priključku v križišče Robova cesta–

Stara Vrhnika–POC in na zemljišče parcel št. 2693/3, 2658/..
(gostilna Malči), kakor je prikazano v grafični prilogi.

Uvozi na območje nove šole se uredijo po pogojih ZN
šola pod Hruševco (Uradni list RS, št. 64/96).

Južni uvoz v POC se priključi na novo cesto. Po tem
uvozu se uredi tudi dostop do obstoječih objektov.

Obstoječi uvozi na parcele oziroma dovozne poti se izve-
dejo preko poglobljenih robnikov. Uvozi morajo biti široki naj-
manj 3 m. Uvozi se izvedejo na istih mestih kot so dosedanji, s
tem, da se višinsko korigirajo.

13. člen
Avtobusni postajališči se izvedeta na Robovi cesti.
Elementi postajališča:
– enojni avtobus,
– hitrost 50 km/h,
– izogibališča širine 3 m,
– peron širine 2 m.
Na peronu se postavi postajna hiška, tipične oblike za

Vrhniko.

14. člen
Parkirišče se izvede na površini med Cesto pod Hruševco

in objektom v POC. Objekt se v ta namen delno poruši oziroma
razdeli v dva objekta, tako da med njima poteka dostopna
cesta na parkrišče in v POC v osi dovozne ceste k šoli.

Parkirišče je izvedeno v dolžini objektov v POC. Dolgo je
190,80 m in široko 16 m. Severno od dovozne ceste je 62
parkirnih mest, južno 70 parkirnih mest.

Parkirišče je dvoredno z vmesnim voznim pasom širine 6
m; od stavbe je odmaknjeno min. 1,20 m, od Ceste pod
Hruševco ga loči zelenica širine 2 m. Le-ta je zasajena z drevo-
redom.

IV. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

15. člen
Vodovod
Izvede se dvakrat križanje za priključek na hidrantno mre-

žo nove šole ter priključek s hidrantom za mizarstvo Nagode.
Od mizarstva Nagode do Mavrice se izvede križanje za

obrtno dejavnost Caserman.
V križišču pri Mavrici se dvigne jašek primarnega vodovo-

da na ustrezno višino.
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Elektrika
Izvede se zadostno število zaščitenih PVC cevi premera

110 mm, položenih v globino 1 m pod površino vozišča Robo-
ve ceste pri križišču za Staro Vrhniko in Ceste pod Hruševco
pri mizarstvu Nagode.

Kanalizacija
Padavinska voda se spelje v odprte jarke. V ta namen se

uredi odvodnjavanje jarkov v vplivnem območju ceste:
– celotno obravnavano območje odvaja glavni odvodni

jarek 01/1, ki poteka od izliva v Ljubljanico v ploščatem propu-
stu pod magistralno cesto do ploščatega propusta na trasi
opuščene železniške proge,

– odvodnik 02 odvaja vodo z območja naselja ob obeh
delih Sivkine ulice, travnatih površin pred opuščeno železniško
progo in naseljem ob Kolodvorski ulici, del prodajno skladiščne
cone, ter polovico južnega dela pobočja Hruševce. Odvodnik
02 poteka od izliva v 01/1 do Ceste pod Hruševco. Nanj se
priključijo melioracijski jarki od M 20 do M 2g in cestne kanaliza-
cije z območja dela Ceste pod Hruševco in Kolodvorske ulice,

– odvodnik 05 poteka od zahoda proti vzhodu ob južnem
robu zazidalnega načrta OŠ, jarek je obnovljen in vanj se pri-
ključijo odtoki drenaž nasute površine za novogradnjo in del
meteorne vode s cestišča Ceste pod Hruševco,

– odvodnik 06 je novogradnja in poteka od izliva v 01/1
pri ploščatem propustu opuščene železnice, ob trasi železnice
(krak 06/2) do obnovljenega odvodnika 05 (krak 6/1).

Padavinska voda iz parkirišča se pred izpustom prečisti v
lovilcu olj in bencinov.

Obstoječi jarki v območju ceste se zasujejo. Jarka ob
uvozu na Hruševco se prestavita.

Javna razsvetljava
Vzdolž celotne Ceste pod Hruševco je predvidena javna

razsvetljava. Zemeljski vod naj poteka v pločniku za pešce.
Javna razsvetljava se lahko napaja iz prižigališča POC ali v

primeru potrebe iz novega prižigališča ustrezne moči (3×35 A).
Del odseka javne razsvetljave ob M 10 se lahko napaja iz

prižgališč Vrtnarija.
Svetilke so kandelabri visoki 7 m, postavljeni na razdalji

ca. 50 m.
Obstoječa javna razsvetljava Robove ceste se zaradi širi-

tve prestavi oziroma zgradi nova.
Telefon
Pri izvajanju posegov je potrebno upoštevati trase obsto-

ječega TK omrežja, ki je izvedeno s kabelsko kanalizacijo in z
zemeljskimi kabli.

Plin
V odseku Robove ceste se položi ustrezna zaščitna cev

za potrebe plinifikacije Stare Vrhnike.
Izvedejo se predvideni priključki do obstoječih stanovanj-

skih in poslovnih objektov.
Pri izvajanju posegov je potrebno upoštevati traso obsto-

ječega plinovoda.

V. DRUGI POGOJI

16. člen
– Pri rekonstrukciji ceste je potrebno upoštevati varnost

vstopanja in izstopanja otrok v vozila za prevoz otrok v novo
osnovno šolo.

– Upoštevajo se določila iz 22. člena zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

– Odvodnjavanje novo urejenih ulic (cest) se s posebno
kanalizacijo spelje v naravni odvodnik, ki je sposoben sprejeti
dodatno vodo brez škode za nizvodne obrežne lastnike.

– Na zahtevo Zdravstvenega inšpektorata je potrebno v
cestne usedalnike namestiti oljne lovilce ali urediti skupni use-
dalnik z oljnim lovilcem.

– Razširitev odseka Robove ceste je potrebno izvesti v
smeri proti severovzhodu na travnate površine. Poseganje v
poraščeno brežino ni sprejemljivo, ker bi bile zaradi značaja
terena potrebne utrditve.

– Vsi vodovodni priključki se izvajajo istočasno z rekon-
strukcijo ceste. Kolikor ne bodo znani investitorji se vgradijo
zaščitne cevi tako, da pozneje ne bo posegov v cestišče.

– Svetilke kandelabrov so ROMA 1 × 70 W na ali VTF
125 W.

– Kabli so PP 00 4 × 16 mm2 in morajo biti v zaščitnih
ceveh PVC ∅ 110.

– Na odcepih so v kandelabru jaški ∅ 35 mm z LTŽ
pokrovom 35 × 35 cm.

– Pri posegu v prostor, kjer je zgrajeno TK omrežje je
potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca.

– Stroške eventualne potrebne zaščite ali prestavitve TK
omrežja poravna investitor.

– Pri izvajanju posegov je potrebno upoštevati 10. člen
zakona o temeljih varnosti transporta po naftovodih in plinovo-
dih (Uradni list SFRJ, št. 64/73).

– Za vse faze priprave nadaljnje tehnične dokumentacije
je v zaščitnem pasu potrebno pridobiti soglasje k lokaciji in
gradnji upravljalca.

– Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upo-
števati naslednje pogoje:

Pred projektiranjem se na mestu križanja z detektorjem
preveri položaj in globino plinovoda. Zakoličbo za potrebe pro-
jektiranja izvede pooblaščeni predstavnik upravljalca plinovoda.

Projekt za izvedbo mora vsebovati pregleden situacijski
načrt z vrisanim plinovodom in detajl križanja s tehničnim opi-
som, kotiranim prostim razmikom in zaščito komunalnih vodov.
Predvidijo se posebni pogoji dela v 2 × 5 m pasu plinovoda
(zakoličba plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, nadzor).

Na mestu prečkanja ceste s plinovodom je predvideti
najmanj 1,20 m vertikalnega prostega odmika med temenom
cevi plinovoda in končno urejeno niveleto povozne površine.
Predvideti je zaščito plinovoda pod cestnim telesom z armira-
nobetonskimi ploščami v raščenem terenu s statičnim izraču-
nom dimenzioniranosti glede na prometno obremenitev.

Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi je pred-
videti najmanj 0,5 m vertikalnega prostega odmika. Za elektro
in ptt kable je predvideti položitev v zaščitni cevi najmanj 3 m na
vsako stran plinovoda.

Eventualni obcestni odvodni jarki morajo biti tlakovani z
betonskimi ploščami (kanaletami) in skalometom do vrha breži-
ne najmanj 3 m na vsako stran plinovoda, prosti razmik na
mestu prečkanja pa najmanj 0,5 m.

Plinovod je katodno ščiten. Za prečkanje plinovoda z
valjancem ali kabli s kovinskim opletom se predvidi merilno
mesto za merjenje interference, ki se detajlno obdela.

Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremene inve-
stitorja. Investitorja bremene tudi stroški, ki bi nastali na plino-
vodu zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali
kasnejšem vzdrževanju.

– V primeru obnove železniške proge bo potrebno izvesti
križanje po pogojih, ki jih bo podal upravljalec železnice.

– Zaradi pričakovanja povečanja prometa v prihodnjosti je
potreben monitoring hrupa.

Tolerance
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z

lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so ureje-
ne z obodno parcelacijo, ki je sestavni del lokacijskega načrta.

Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven obodne
parcelacije, določene z lokacijskim načrtom, je treba izdelati
strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku pridobivanja
lokacijskega dovoljenja.

Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije,
katerih delovno področje bi sprememba kakorkoli prizadela.

VI. ETAPE IZVAJANJA

17. člen
Vsi načrtovani posegi se izvedejo v dveh etapah.
V prvi etapi se izvede rekonstrukcija Ceste pod Hruševco

od priključka na križišče z Robovo cesto do priključka na
križišče s Tržaško cesto.
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VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

18. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata in-

vestitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega
načrta. Če se pogoji v naslednjih fazah izvajanja spremenijo,
vendar so še v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta,
si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo. Če spre-
menjeni pogoji ne ustrezajo temu lokacijskemu načrtu, je po-
trebno lokacijski načrt novelirati.

VIII. KONČNI DOLOČBI

19. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri občinskem uprav-

nem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu KS
Vrhnika.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna ur-
banistična inšpekcija.

20. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 11/1-030/98
Vrhnika, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

VLADA

2342. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Urad-
ni list RS, št. 4/92, 12/93 – odločba US, 71/93, 35/94 –
odločba US, 16/96, 57/97, 3/98, 7/98 – odločba US in
35/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi stopenj davka od prometa

določenih naftnih derivatov

1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od

prometa proizvodov se plačuje prometni davek po nasled-
njih stopnjah:

1. od motornega bencina: %
– MB-86 244,8520
– MB-98 224,2810
2. od motornega neosvinčenega bencina:
– NMB-91 174,4215

– NMB-95 174,5120
– NMB-98 174,4404
3. od dieselskega goriva in motornega

neobarvanega petroleja:
– D-1 209,6903
– D-2 198,7338
– D-3 179,0696
4. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 41,0636
5. od lahkega specialnega kurilnega

olja (LS) 30,0000

%
6. od kurilnega olja – mazuta: lahkega z

nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in težkega
z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 30,0000

7. od reaktivnega goriva in letalskega
bencina: 20,0000

8. od motornega – rdeče obarvanega
petroleja svetilnega petroleja, avionskih in
motornih olj, mineralnih mazivnih olj in masti,
hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter
olj za mazanje in primarnega (surovega) bencina 10,0000

9. od utekočinjenega naftnega plina:
– če se uporablja po posebnih napravah

za pogon motornih vozil in motornih plovil 114,5000
– če se uporablja za namen, ki ni določen

v predhodni alinei 5,0000
10. od kurilnega olja – mazuta:
– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),

ekstra težkega (ET) 45,0000

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih
derivatov (Uradni list RS, št. 46/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 421-00/98-6
Ljubljana, dne 16. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2343. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih
derivatov

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov

1. člen
S to uredbo se določijo prodajne cene naftnih deriva-

tov brez davkov kot najvišje in sicer do naslednje ravni:

Vrsta derivata Prodajna cena

Motorni bencin MB 86 28,215 SIT/l

Motorni bencin MB 98 34,908 SIT/l

Neosvinčen motorni bencin NMB 91 34,181 SIT/l

Neosvinčen motorni bencin NMB 95 35,299 SIT/l

Neosvinčen motorni bencin NMB 98 39,535 SIT/l

Plinsko olje D-1 31,031 SIT/l

Plinsko olje D-2 31,031 SIT/l

Kurilno olje EL 29,703 SIT/l
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Vrsta derivata Prodajna cena

Kurilno olje LS 28,997 SIT/l

Mazut lahki L 22,258 SIT/kg

Mazut srednji S 19,900 SIT/kg

Mazut SNS 21,176 SIT/kg

Mazut težki T 17,554 SIT/kg

Mazut TNS 18,659 SIT/kg

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št.
46/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 382-00/98-3
Ljubljana, dne 16. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2344. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Klanec–Srmin,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin: – dolgoročnega plana Mestne občine
Koper za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Koper za obdobje 1986–1990 ter
dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana občine Sežana za obdobje 1986–1990,
za območje občine Hrpelje-Kozina v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96
in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 70. seji dne 16.
julija 1998 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na
odseku Klanec–Srmin

b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin:

– dolgoročnega plana Mestne občine Koper za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–1990
ter dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Hrpelje-Kozina v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Klanec–

Srmin (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je
v aprilu 1998 izdelal Urbanistični inštitut RS, pod št. projek-
ta 1787 in javno razgrnitev predloga sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov
Mestne občine Koper in Občine Hrpelje-Kozina, ki jih je
izdelal Urbanistični inštitut RS, v aprilu 1998.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in
72/95) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 in Uradni list RS št. 72/95),
v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v
nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstav-
lja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Mestne občine Koper za obdobje od leta 1986
do leta 2000, srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Koper za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dolgo-
ročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 za območje Občine Hrpelje-Kozina in srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nada-
ljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Ko-

per in Občini Hrpelje-Kozina v obravnavo in sprejem spre-
membe in dopolnitve planskih aktov občine.

IV
Mestna občina Koper in Občina Hrpelje-Kozina morata

poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih
obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb
in dopolnitev planskih aktov svoje občine.

Javna razgrnitev traja do vključno 10. 9. 1998 in se
prične naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in do-
polnitev planskih aktov občine, pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.

VI
Mestna občina Koper in Občina Hrpelje-Kozina morata

v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za
okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem
roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgr-
nitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pri-
pomb oziroma, da je ta usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-13/98-1
Ljubljana, dne 16. julija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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– Popravek sklepa o spremembi sklepa ozačasnem financiranju potreb proračunskihporabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998do 31. 3. 1998 (Litija)

Popravek

V sklepu o spremembi sklepa o začasnem financiranju
potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju od
1. 1. 1998 do 31. 3. 1998 (Litija), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 50-2279/98 z dne 10. 7. 1998, se v 1. členu
datum 30. 6. 1998 pravilno glasi 20. 7. 1998.

Uredništvo

– Popravek odloka o nadomestilu za uporabostavbnega zemljišča v Občini Kočevje

Popravek

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča v Občini Kočevje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
37-1679/98 z dne 15. 5. 1998, je v 6. členu, v tabeli
izpuščena prva vrsta in glasi:

Skupina A 300 200 100 80 50
23. člen pa pravilno glasi:

23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja od 1. 1. 1998 dalje.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

MINISTRSTVA

2345. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o obrazcu maturitetnega spričevala

I
S to odredbo se določi oblika in vsebina obrazca matu-

ritetnega spričevala v osnovni in posebni obliki ter v treh
jezikovnih različicah.

II
Obrazec maturitetnega spričevala je sestavljen iz sploš-

nega in posebnega dela, ki sta oblikovana v slovenski in
slovensko-italijanski oziroma slovensko-madžarski različici.
Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala je še v
osnovni in posebni obliki (s pohvalo).

Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala
(osnovna oblika) v slovenski različici je velikosti 21 cm ×
29,7 cm, A3 formata z enojnim zgibom na polovici v A4
format in natisnjen na posebnem papirju v 4/4 barvah.

Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala s
pohvalo (posebna oblika) v slovenski različici je po velikosti,
obliki in vsebini enak obrazcu iz drugega odstavka te točke,
vsebuje pa še dodatke, in sicer: na prvi strani na svetlozeleni
podlagi s črkami v zlati barvi dodatno besedilo “s pohvalo”,
na drugi strani pa besedilo izreka pohvale in vzorec, obrob-
ljen z zlato barvo.

Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala (os-
novna oblika) v slovensko-italijanski različici je po velikosti,
obliki in vsebini enak obrazcu iz drugega odstavka te točke,
vendar vsebuje še enako besedilo v italijanščini.

Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala (os-
novna oblika) v slovensko-madžarski različici je po velikosti,
obliki in vsebini enak obrazcu iz drugega odstavka te točke,
vendar vsebuje še enako besedilo v madžarščini.

Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala s po-
hvalo (posebna oblika) v slovensko-italijanski različici je po
velikosti, obliki in vsebini enak obrazcu iz tretjega odstavka
te točke, vendar vsebuje še enako besedilo v italijanščini.

Obrazec splošnega dela maturitetnega spričevala s
pohvalo (posebna oblika) v slovensko-madžarski različici je
po velikosti, obliki in vsebini enak obrazcu iz tretjega odstav-
ka te točke, vendar vsebuje še enako besedilo v madžarščini.

III
Obrazec posebnega dela maturitetnega spričevala –

obvestilo o uspehu pri maturi v slovenski različici je velikosti
A4 formata, natisnjen na istovrstnem papirju kot obrazec
splošnega dela maturitetnega spričevala in je vložni list splo-
šnega dela maturitetnega spričevala.

Obrazec posebnega dela maturitetnega spričevala –
obvestilo o uspehu pri maturi v slovensko-madžarski različici
je po velikosti, obliki in vsebini enak obrazcu, opisanem v
prvem odstavku te točke, vendar vsebuje še besedilo v
madžarščini.

Obrazec posebnega dela maturitetnega spričevala –
obvestilo o uspehu pri maturi v slovensko-italijanski različici
je po velikosti, obliki in vsebini enak obrazcu, opisanem v
prvem odstavku te točke, vendar vsebuje še besedilo v
italijanščini.

IV
Obrazec maturitetnega spričevala v vseh njegovih se-

stavnih delih, jezikovnih in drugih različicah, ki so navedene
v II. in III. točki te odredbe imajo oznako, ki jo določi mini-
ster, pristojen za šolstvo ob vsakem novem tisku obrazcev.

V
Maturitetna spričevala se izdajajo na obrazcih, določe-

nih s to odredbo, osebam, ki so opravile maturo od leta
1995 dalje.

VI
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o obrazcu maturitetnega spričevala (Uradni list RS, št.
45/97) razen obrazcev, objavljenih v prilogah od 1 do 9.

VII
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-62/98
Ljubljana, dne 13. julija 1998.

Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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DRŽAVNI ZBOR
2303. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 3641

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2304. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 3672

VLADA
2305. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav 3673
2306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z no-
tranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih tur-
bin 3678

2342. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov 3760

2343. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov 3760
2344. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega

načrta za avtocesto na odseku Klanec–Srmin, b)
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin: – dolgoročnega plana Mestne občine Ko-
per za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Mestne občine Koper za ob-
dobje 1986–1990 ter dolgoročnega plana obči-
ne Sežana za obdobje 1986–2000 in srednje-
ročnega družbenega plana občine Sežana za ob-
dobje 1986–1990, za območje občine Hrpelje-
Kozina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacij-
skega načrta 3761

MINISTRSTVA
2307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
obratov in marin 3679

2308. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov 3679
2309. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in

zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endo-
bioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic
(Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pal-
lida Stone) 3680

2310. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih
domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kme-
tijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introduk-
cija v Republiki Sloveniji 3681

2311. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih
in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so
upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji 3683

2312. Navodilo o uporabi sredstev od prodaje in zame-
njave nepremičnin in premičnin, ki so v lasti Re-
publike Slovenije in odškodnin iz naslova zavaro-
vanj 3684

2313. Navodilo o donacijah, ki so prihodek proračuna
Republike Slovenije 3685

2314. Spremembe in dopolnitve programa imunoprofi-
lakse in kemoprofilakse za leto 1998 3690

2315. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustano-
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11. in 12. člena pravilnika o spremembah in do-
polnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev naziva
klinika oziroma inštitut 3700

2319. Odločba o ustavnosti prvega in tretjega odstavka
94. člena zakona o upravnem sporu 3702

2320. Odločba o razveljavitvi dela besedila 257. člena
pravil obveznega zavarovanja 3704
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2321. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti 3707
2322. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za

raziskovalno dejavnost 3720
2323. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za

dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slo-
veniji 3722

2324. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospo-
darske dejavnosti 3724

2325. Navodilo o izvrševanju plačilnih nalogov imetni-
kov računov iz okvirnih posojil bank v Agenciji Re-
publike Slovenije za plačilni promet 3724

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2326. Poročilo o izidu ponovnega glasovanja in izidu vo-

litev članov personalnih svetov sodišč 3732

OBČINE

LJUBLJANA
2327. Odlok o oblikovanju volilne enote za volitve čla-

nov Mestnega sveta in župana Mestne občine
Ljubljana 3733

2328. Sklep o začasni razglasitvi poslopja tovarne Rog
za kulturni spomenik 3733

2329. Sklep o začasni razglasitvi Baragovega semeniš-
ča – akademskega kolegija za kulturni spomenik 3733

CELJE
2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnih podjetij 3734
2331. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-

mov v vrtcih na območju Mestne občine Celje 3734
2332. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol

na območju Mestne občine Celje 3735

JESENICE
2333. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin

dolgoročnega in družbenega plana Občine Je-
senice za Občino Jesenice 3735

2334. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za Jesenice (planska celota
J4) 3739

2335. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pode-
želje v Občini Jesenice 3744

KAMNIK
2336. Sklep o določitvi nove cene programov za pred-

šolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik 3752
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MENGEŠ
2337. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3752

NOVO MESTO
2338. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne

občine Novo mesto za leto 1997 3753

OSILNICA
2339. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov (1) sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
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– Popravek sklepa o spremembi sklepa o zača-
snem financiranju potreb proračunskih porabni-
kov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31.
3. 1998 (Litija) 3762

– Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Kočevje 3762
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